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Woord vooraf 

Dit rechtsvergelijkende onderzoek naar de wijze waarop de rechtspraak in 
bestuursrechtelijke zaken in een aantal Nederland omringende landen is vorm-
gegeven, is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie / WODC afdeling 
Extern Wetenschappelijke Betrekkingen. Het is een samenwerkingsproject tus-
sen de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, de Universiteit Utrecht en de 
Universiteit Maastricht. De redactie werd gevormd door prof. mr . B.W.N. de 
Waard (leider van het onderzoek, RuR) en mr. A.J. Bok (uu), die beiden ook als 
auteur optraden. Prof. mr. P.C. Gilhuis schreef het hoofdstuk over Denemarken. 
Adviezen werden verstrekt door prof. mr . F.A.M. Stroink (um). De auteurs dan-
ken hem voor zijn waardevolle commentaar. 
De auteurs zijn verder dank verschuldigd aan de begeleidingscommissie van het 
onderzoek, voor de prettige samenwerking en nuttige raad. De begeleidingscom-
missie stond onder voorzitterschap van prof. mr . L.J.A. Damen (RuG), en bestond 
verder uit mr. G.A.M. Stevens (pres. Arrondissementsrechtbank Roermond), mw. 
mr. W.M. de Jongste (Ministerie van Justitie / woDc), mw. mr. S.I.A. van Meer-
beke (Ministerie van Justitie) en mr. dr. F.J. van Ommeren (Ministerie van justi-
tie). 
Ten slotte dank aan student-assistent Bert Brands (Kurt); aan mw. Maria van der 
Maas, vakgroep staats- en bestuursrecht KUB, die alle teksten voor de rapportver-
sie in recordtijd in een fatsoenlijke opmaak bracht en daarnaast een bijdrage 
leverde aan het camera ready maken van de tekst voor het boek. Voor de boek-
versie werd daarnaast een beroep gedaan op mw. Ann Musters: zij zette de 
bestanden om en paste de lay-out verder aan. 

Namens de onderzoekers, 

B.W.N. de Waard 



Samenvatting 

Dit rechtsvergelijkend onderzoek is verricht in het kader van de voorbereiding 
van de besluitvorming over de derde fase van de herziening van de rechterlijke 
organisatie. Vier buitenlandse stelsels werden onderzocht: dat van Frankrijk, 
Duitsland, Denemarken en Engeland & Wales. 
Drie aandachtspunten speelden een centrale rol in het onderzoek: 
— het institutionele kader hoe is de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in 

de onderzochte landen organisatorisch vormgegeven? 
— de rechtseenheid: op welke wijze wordt in de betreffende landen rechtseenheid 

nagestreefd? 
— een instantie, vergelijkbaar met het parket bij de Hoge Raad: in welke landen 

bestaat er met betrekking tot bestuursrechtelijke zaken een systeem van advi-
sering aan de rechter via conclusies, vergelijkbaar met de conclusies die in 
Nederland door het parket bij de Hoge Raad worden genomen? 

Omdat de Belgische Raad van State een dergelijke instantie kent (het 'audit°. 
raar), is een afzonderlijk hoofdstuk over dit Belgische instituut opgenomen. 
De landenhoofdstukken kennen een beschrijvende samenvatting, met daaraan 
voorafgaand een paragraaf waarin ook beoordelende opmerkingen over het 
betreffende stelsel worden gemaakt. 

HOOFDSTUK 2— FRAN KRIJK 

Een belangrijk element van het Franse systeem van bestuursrechtspraak is de 
leer van de 'Separation des autorites'. Deze leer houdt in dat de administratieve 
rechter in beginsel het monopolie heeft in geschillen met het bestuur: de gewone 
rechter is bier in principe onbevoegd. 
De Raad van State (de Conseil d'Etat) vervult de prominentste rol in de organisa-
tie van de administratieve gerechten. De Raad treedt reeds vanaf 1872 op als zelf-
standige administratieve rechter. Onder de Conseil d'Etat functioneren lagere 
administratieve gerechten (de Tribunaux administratifs en de Cours administra-
fives d'appel), terwijl er ook enkele speciale administratieve rechters en een 
ombudsman (de `Mediateue) bestaan. 
In paragraaf 4 komt de competentieafbakening tussen de administratieve en de 
gewone rechter aan de orde. Ondanks het overzichtelijke schema van de Separa-
tion des autorites blijkt de afgrenzing van de bevoegdheid tussen beide rechters 
toch zeer moeizaam te verlopen. Dat heeft ermee te maken dat ook in Frankrijk 
het publiek- en privaatrecht sterk met elkaar verstrengeld zijn geraakt. In Frank-
rijk bestaat een speciaal college — het Tribunal des Conflits — dat is belast met het 
beslechten van competentiegeschillen tussen administratieve en gewone rechter, 



terwij1 er ook een systeem van prejudiciele voorvragen tussen beide rechters 
bestaat. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het instituut van het bestuursrechtelijk 
Openbaar Ministerie. In ieder geschil wordt een onathankelijke conclusie geno-
men door de commissaire du gouvernement. Daarmee wordt beoogd de kwaliteit 
van de rechterlijke uitspraken te bevorderen. 

HOOFDSTU K 3— DUI-ISLAND 

Het Duitse systeem van rechtspraak kent vijf rechterlijke orden — de gewone rech-
ter, de arbeidsrechter, de algemene administratieve rechter en de speciale sociale 
verzekerings- en belastingsrechter — en daamaast het constitutionele hof, het 
Bundesverfassungsgericht. 
In paragraaf 3 wordt de organisatie van de algemene administratieve rechtspraak, 
de Verwaltungsgerichtsbarkeit, beschreven. Achtereenvolgens komen aan de 
orde de Verwaltungsgerichte, de Oberverwaltungsgerichte en het hoogste 
gerecht, het Bundesverwaltungsgericht te Berlijn. Vervolgens wordt de competen-
tieafbakening tussen de Verwaltungsgerichtsbarkeit en de overige rechters, in het 
bijzonder de gewone rechter, behandeld (par. 4). Officieel bestaat als 'coiirdinatie-
mechanisme' tussen deze rechters een gemeenschappelijke Senaat van de hoog-
ste Bondsgerechten. Deze komt echter zeer weinig bijeen. Wel bestaat een effec-
tief systeem van verwijzingen tussen de verschillende gerechten, voorzover het 
onbevoegde gerecht wordt benaderd. 
Het — bescheiden — instituut van het bestuursrechtelijk Om, de 'Vertreter des 
offentlichen Interesses', worth behandeld in paragraaf 6. 

HOOFDSTUK 4— DEN EMARK EN 

Rechtspraak in bestuurszaken vindt in Denemarken plaats door de gewone rech-
ter. Hoewel de grondwet toestaat dat bestuursrechtelijke gerechten kunnen wor-
den ingesteld, is dat niet gebeurd. Het Deense stelsel van rechtsbescherming in 
bestuursrechtelijke geschillen is daardoor zeer overzichtelijk: er is een geinte-
greerde organisatie met 82 rechtbanken, een tweetal gerechtshoven en aan de top 
een Hoge Raad. 
Ook het procesrecht is in principe geintegreerd. Een zaak wordt op dezelfde wijze 
bij de rechter aanhangig gemaakt, of het nu om een civiele of een bestuursrechte-
lijke zaak gaat. 
Er worden maar betrelckelijk weinig zaken door de rechter behandeld. Veel popu-
lairder is de rekurs, het administratieve beroep. Onafhankelijke raden van beroep, 
ankencevn, die als hoogste instantie in administratief beroep oordelen, spelen een 
belangrijke rol. 
Voor het stelsel van relcurs bestaat veel waardering, die met name betrekking 
heeft op de rol van de ankencevn. Ze zijn deskundig op het desbetreffende terrein 
en de procedure vergt minder tijd dan bij de rechter. Bovendien zijn ze laagdrem-
pelig en goedkoop, omdat geen bijstand van een advocaat is vereist en een proces-
kostenveroordeling niet mogelijk is. 
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Een belangrijke rol speelt verder Folketingets Ombudsmand, de parlementaire 
ombudsman, wiens gezag groot is. Hij is van veel betekenis bij het formuleren 
van eisen van behoorlijk overheidsoptreden. Forvaltningloven, de Deense Alge-
mene wet bestuursrecht, bevat voor een belangrijk deel normen die een codifica-
tie zijn van de jurisprudentie van de ombudsman. 
Een bestuursrechtelijk equivalent van het parket bij de Hoge Raad ontbreekt in 
Denemarken. 

HOOFDSTUK 5 — ENGELAND & WALES 

De rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in Engeland en Wales is organisato-
risch ondergebracht bij de gewone rechter. Wel bestaan daarnaast vele bijzondere 
bestuursrechtelijke rechterlijke colleges, tribunals, die, gemeten naar het aantal 
zaken dat zij afdoen, van grote betekenis zijn. 
In een poging tot `deformalisering' is ruim twintig jaar geleden voor bestuurs-
rechtelijke zaken de procedure van application for judicial review (mil) ingevoerd. 
Deze procedure is in de rechtspraak al spoedig aangemerkt als exclusief: AJR moet 
in bestuursrechtelijke zaken gevolgd worden, en in civielrechtelijke zaken mag 
dat juist niet. Weliswaar is dat uitgangspunt van exclusiviteit de laatste jaren 
enigszins versoepeld, maar het gevolg blijft dat het ook in Engeland en Wales — 
ondanks de geintegreerde organisatie — nodig is om te bepalen of een geschil 
bestuursrechtelijk dan wel civielrechtelijk van aard is, alvorens een zaak aanhan-
gig wordt gemaakt. 
Wat de rechtseenheid betreft, kan worden opgemerkt dat Engeland een 
Cgeintegreerdel hoogste rechterlijke instantie kent, het House of Lords. Om het 
aantal zaken dat tot deze rechter doordringt te beperken, zijn in verschillende sta-
dia van de voorafgaande procedures momenten ingebouwd waarop verlof verkre-
gen dient te worden alvorens verder geprocedeerd kan worden. In bestuursrech-
telijke zaken geldt dit (afgezien van gevallen waarin de wet een bijzonder 
beroepsrecht toekent) al voor de eerste instantie: AJR is een verlofprocedure. Daar-
naast geldt een beperking tot rechtsvragen. Naast deze algemene AJR komen bij 
bijzondere wet toegekende rechtsmiddelen voor, die voor specifieke zaken beroep 
op de gewone rechter mogelijk maken (in beginsel het High Court). 
Een bestuursrechtelijk equivalent van het parket bij de Hoge Raad ontbreekt in 
Engeland en Wales. 

HOOFDSTUK 6— HET AUDITORAAT BIJ DE BELGISCHE RAAD VAN STATE 

Bij de Belgische Raad van State bestaat een `auditoraat', dat schriftelijke adviezen 
geeft over de uitspraak die door de afdeling administratie van de Raad van State 
gedaan dient te worden. De leden van het auditoraat zijn magistraat en verrichten 
hun taken zonder aanwijzingen van de leden van de zetel (de staatsraden). De 
conclusies van het auditoraat spelen een belangrijke rol in de zaken, doordat de 
juridische pijnpunten worden blootgelegd en voor de mondelinge behandeling 
aan partijen worden voorgelegd (katalysator- en schietschiffunctie). Niet alleen de 
partijen, maar ook de staatsraden kunnen er hun voordeel mee doen als de zaken 
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door het auditoraat als het ware worden voorgestructureerd. De rot van het audi-
toraat wordt dan ook gezien als bevorderlijk voor Icwaliteit en efficiency van de 
rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken. 

HOOFDSTUK 7— BEVI N DI N GE N 

Wat het institutionele kader betreft, is sprake van een verschillende mate van inte-
gratie van de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken. Onderscheiden werd tus-
sen twee aspecten: de organisatorische kant (behoren de colleges die in bestuurs-
rechtelijke zaken rechtspreken tot de gewone rechterlijke macht?) en de 
juridische (is er voor bestuursrechtelijke zaken afzonderlijk procesrecht of niet?). 
Het meest vergaand geintegreerd is het stelsel van Denemarken. Er bestaan geen 
aparte rechterlijke colleges voor bestuursrechtelijke zaken. Organisatorisch 
bestaat derhalve een volledige integratie; en de juridische integratie is bijna volle-
dig. In Engeland is (de bij bijzondere wet toegekende rechtsmiddelen daargela-
ten) de organisatie geintegreerd, maar bestaat voor bestuursrechtelijke zaken een 
afzonderlijk procesrecht. In Duitsland behoren de colleges die in bestuursrechte-
lijke zaken rechtspreken wet tot dezelfde organisatie als de gewone rechter, maar 
zij vormen binnen die rechterlijke organisatie een afzonderlijke tak. Het proces-
recht is gescheiden. Frankrijk ten slotte, kent het meest gescheiden kader: er zijn 
aparte colleges die rechtspreken in bestuursrechtelijke zaken, buiten de gewone 
rechterlijke macht. Bij deze colleges wordt ook een afzonderlijk, bestuursrechte-
lijk procesrecht gehanteerd. 
Het tweede aandachtspunt werd gevormd door de rechtseenheidsvoorzieningen. In 
twee van de onderzochte landen (Duitsland en Frankrijk) bestaat geen geinte-
greerde organisatie met een gezamenlijke hoogste rechter aan de top. In Duits-
land wordt getracht rechtseenheid te verzekeren door een systeem van gemeen-
schappelijke kamers. In Frankrijk richt de aandacht zich primair op rechts-
eenheid binnen de gescheiden kolommen en niet zozeer op rechtseenheid tussen 
de bestuursrechtelijke rechtspraak en de rechtspraak van de gewone rechter (met 
name de civiele rechtspraak). Wat de randvoorwaarden voor rechtseenheid 
betreft, is onder meer aangegeven dat Engeland, Denemarken en Duitsland ver-
lofstelsels kennen, die de toegang tot de hogere rechters beperken. 
Het derde en laatste aandachtspunt van het onderzoek waren de bestuursrechtelijke 
equivalenten van het parket bij de Hoge Raad. Dergelijke instituties bestaan in 
Frankrijk, Duitsland en Belgie. In Denemarken bestaat een dergelijk equivalent 
niet, evenmin als in Engeland en Wales. De functies van de Openbaar Ministeries 
lijken nogal te verschillen. In Frankrijk en Belgie vervullen de betreffende func-
tionarissen een belangrijke, magistratelijke, rot bij de voorbereiding van de 
beoordeling, en wet in alle zaken. In Duitsland is die rot veel geringer en lijkt het 
parket uitsluitend de functie te hebben van bewaker van het openbaar belang. 

xiv 



HOOFDSTUK 1 

Opzet van het onderzoek 

1 	 INLEIDING 

Hoe is de bestuursrechtspraak ingericht in ons omringende landen? Die vraag 
komt op, nu in Nederland de vraag aan de orde is welke verdere beslissingen 
genomen moeten worden ter afronding van de herziening van de rechterlijke 
organisatie. 
De herziening is aangevangen op basis van het Eindrapport van de Staatscom-
missie Herziening Rechterlijke Organisatie (deel dat de fitel droeg 'Naar een 
nieuwe structuur van de rechterlijke organisatieY In 1989 formuleerde het kabi-
net zijn standpunt over dit rapport.' De eerste fase van de herziening betrof de 
integratie van de ambtenarengerechten en de raden van beroep met de rechtban-
ken. Aan de bij die operatie gevormde sectoren bestuursrecht binnen de recht-
banken werd algemene rechtspraak in eerste aanleg in bestuursrechtelijke zaken 
opgedragen, met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). 3  Daarmee is integrafie aan de basis gerealiseerd. Maar de besluitvorming 
over hoger beroep en cassafie in bestuursrechtelijke zaken werd vooruitgescho-
yen. Aanvankelijk heeft het toenmalige kabinet gekozen voor de lijn van de 
Staatscommissie, de commissie Van Zeben, die had geadviseerd dat de Hoge 
Raad ook in bestuursrechtelijke zaken als hoogste rechter zou moeten optreden. 
In het kabinetsstandpunt werd onderkend dat nadere studie nodig was, alvorens 
besluitvorming over hoger beroep en cassatie in bestuursrechtelijke zaken moge-
lijk was. Maar voor die latere besluitvorming werden al wel drie uitgangspunten 
geformuleerd: 
re `dat ten minste naar een eenvormige oplossing wordt gestreefd in die zin, dat 

in alle gevallen waarin een tweede feitelijke instantie nodig is, dit hetzelfde 
orgaan zal zijn, en dit orgaan ook in alle gevallen volgens dezelfde modaliteit 
(hoger beroep of beperkt hoger beroep) recht zal spreken'; 

2e `dat de Hoge Raad de enig mogelijke cassatierechter is'; 

1. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, juni 1984. De Staatscommissie wordt ook wel, naar haar voor-
zitter, aangeduid als 'de commissie Van Zeben'. 

2. Brief v.d. Minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 29 juni 1989, TK 1988-1989, 21 206, 
nr. 1. 

3. Na een zogenaamde voOrintegratie (Tx 21 967) is de vorming van de sectoren bestuursrecht bij 
de rechtbanken afgerond met de wet `voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie' 
(Wet VEF; Wet van 16 december 1993, Stb. 650; TK 1991-1992, 22 495). 



3e 'dat het stelsel zodanig moet worden ingericht, dat de rechtsvorming op het 
terrein van het bestuursrecht gelijke tred kan houden met die op civielrechte-
lijk (en strafrechtelijk) terrein'. 4  

Gaandeweg werd echter meer opengelaten hoe de herziening, wat de rechtspraak 
in bestuursrechtelijke zaken betreft, zou worden afgerond. Het afrondende deel 
van de herzieningsoperatie werd aangeduid als de `derde en laatste fase.' In de 
toelichting bij het wetsvoorstel VEF werd daarover gezegd: 

'Het gaat daarbij om de integratie van de resterende administratieve rechtspraak in 

eerste aanleg, een definitieve oplossing van het vraagstuk van Edn of twee feitelijke 

instanties voor de berechting van de verschillende categoriefin administratieve 

zaken, de definitieve onderbrenging van de rechtspraak in tweede feitelijke instantie 

en een definitieve rechtseenheidsvoorziening binnen de rechtspraak. In de derde 

fase zal tevens de herziening van de toegang tot de cassatieprocedure aan de orde 

komen.' 6  

In recentere stukken is een dergelijke open benadering herhaald, en is benadrukt 
dat de antwoorden op vraagstukken van de derde fase 'een antwoord imoeten] 
zijn op gebleken maatschappelijke behoeften, en niet een doel in zichzelf 

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming over de derde fase is dit 
onderzoek naar de organisatie van rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in 
enkele, Nederland omringende landen verricht. De vragen waar de Nederlandse 
wetgever voor staat, in het kader van de voorbereiding van de Nota over de derde 
fase van de herziening van de rechterlijke organisatie, zijn in de 'startnotitie' s  
voor het onderhavige onderzoek als volgt verwoord: 

'In welke gevallen moet in bestuursrechtelijke zaken beroep in 66n dan wel in twee 

instanties worden opengesteld? 

Aan welke en hoeveel colleges wordt het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken 

opgedragen? 

Welke voorzieningen zijn nodig met het oog op de "rechtseenheid" zowel binnen 

het bestuursrecht als tussen bestuursrecht en privaat- en strafrecht? 

Daarnaast is de vraag aan de orde: wat is de wenselijkheid van het invoeren van een 

soort conclusie, naar analogie van de advisering door het cmi, over hoe een zaak 

moet worden beslist bij de hoogste rechter in bestuursrechtelijke zaken?' 

4. TIC 1988-1989, 21206, EL i, p. 38. 
5. Er was ook een tweede fase: die betrof de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken 

en een definitieve regeling van het hoger beroep in civiele zaken en strafzaken. Het kabinets-
standpunt van juni 1989 dacht nog in vier fasen 	Tic 1988-1989, 21 206, or. 2, p. 67). 

6. T1(1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 
7. Contourennota modemisering rechterlijke organisafie, TK 2000-2001, 2.6 352, nr. 31, p. 2. 

8. Dat is de notifie waarin door het Ministerie een omschrijving van het door Justitie verlangde 
onderzoek is gegeven: in casu is dat Startnotitie wooc.onderzoek, projectnummer 99.109-E. 
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2 	RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Voor het onderhavige onderzoek betekenen bovenstaande vragen, dat de landen-
studies informatie moeten opleveren over hoe de organisatie van de rechtspraak 
in bestuursrechtelijke zaken in die landen is geregeld, met bijzondere aandacht 
voor het aspect van de rechtseenheid. Het onderzoek zal een organisatorisch 
beeld moeten opleveren van de stelsels van rechtspraak in die landen, waaruit 
zichtbaar wordt hoe de rechtsbescherming in bestuursrechtelijke zaken daarin 
past en hoe de lijnen van procedurele trajecten lopen. Dat beeld zal bovendien 
inzicht dienen te geven in hoe in het betreffende stelsel de organisatie is inge-
richt op het afdoen van een bepaalde kwantiteit aan zaken, zo, dat recht kan 
worden gedaan aan het verlangen naar een zekere rechtseenheid. Welke institu-
tionele voorzieningen zijn er, die rechtseenheid of coordinatie kunnen bewerk-
stelligen? En in hoeverre strekken die voorzieningen zich uit over rechtsgebieds-
grenzen heen? 
Ter beantwoording van deze vragen zijn landenstudies gemaakt van de volgende 
landen: Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland 8c. Wales. De keuze voor 
juist deze landen is ten dele gebaseerd op de eerder genoemde `startnotitie'. 
Daarin was vermeld dat een inventarisatie werd verlangd van de stelsels van 
bestuursrechtspraak in enkele Europese landen en in een land buiten Europa. De 
startnotitie gaf aan dat de gedachten daarbij uitgingen naar Engeland, Duitsland, 
Frankrijk en een Scandinavisch land: Denemarken of Zweden. Gekozen is voor 
vier landen die qua `fysieke' afstand, en qua cultuur, tamelijk dicht bij Nederland 
liggen; hoewel de rechtscultuur van de gekozen landen zodanig verschilt dat kan 
worden gezegd dat daarmee de belangrijkste typen van de in Europa aanwezige 
rechtsculturen of `rechtsfamilies' vertegenwoordigd zijn (civil law en common law; 
alsook landen met en zonder `geIntegreerde' rechterlijke organisatie). De uitein-
delijke keuze voor de onderzochte landen is verder beinvloed door pragmatische 
factoren, mede in het licht van het beperkte onderzoeksbudget en de beperkte tijd 
die voor het onderzoek beschikbaar was. Het budget en de tijd hebben ervan doen 
afzien een land buiten Europa te kiezen 9  en versterkten de wens om te kiezen 
voor de — belangrijke — omliggende landen waarover reeds expertise en materiaal 
voorhanden was (Franlcrijk, Duitsland en Engeland). Onder die pragmatische 
redenen is verder de toegankelijkheid van bronnen voor de onderzoekers, van-
wege de taal (om die reden is gekozen voor Denemarken in plaats van Zweden). 
Per land wordt een beschrijving gegeven van het institutioneel kader en de plaats 
van rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken daarin. In de landenstudies wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop in het betreffende stelsel rechtseenheid 
wordt nagestreefd. Een afzonderlijk aandachtspunt is daarbij, of in het betref-
fende land een equivalent van het Nederlandse parket bij de Hoge Raad bestaat. 

9. Waarbij overigens gewezen kan worden op het recente proefschrift van F.M. Kane, waarin 
ruim aandacht wordt besteed aan organisatorische aspecten van rechtseenheidslcwesties in 
onder meer de v.s. van Amerika ('Coordinatie van rechtspraak', diss. xus, Tilburg, december 
2000, Boom Juridische uitgevers). 
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3 	DE INHOUD VAN DE LANDENONDERZOEKEN 

Ten behoeve van de landenonderzoeken zijn de onderzoeksvragen uitgewerkt, 
gestructureerd op basis van de drie genoemde aandachtspunten. Het eerste is het 
institutionele kader, het tweede de rechtseenheid, en het derde de mogelijke equi-
valenten van het parket bij de Hoge Raad. 

a) Vragen ten behoeve van het institutionele kader 

Welke rechterlijke instanties zijn competent in geschillen met de overheid? Hoe 
is de opbouw van de institutionele structuur? Bij de behandeling van die vragen 
dient het aantal instanties te worden bezien, maar ook het karakter van die 
instanties (welke functies worden toegekend aan hoger beroep en/of cassatie?). 
Om een goed beeld te verkrijgen van de institutionele structuur kan niet worden 
volstaan met het beschrijven van de betrokken rechterlijke colleges. Immers, in 
sommige gevallen is weliswaar formeel een enkel college betrokken, maar wordt 
al naar gelang de aard van het geschil of de aard van het tot de rechter gericht ver-
zoek een onderscheid gemaakt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat rechtspraak 
in bestuursrechtelijke geschillen weliswaar is geintegreerd binnen de gewone 
rechterlijke macht (en dus plaatsvindt door dezelfde colleges die ook belast zijn 
met rechtspraak in civiele zaken), maar de bestuursrechtelijke rechtspraak toch 
plaatsvindt volgens een principieel afwijkend procesrecht. Dit is bijvoorbeeld in 
het Nederlandse stelsel aan de orde, waar de bestuursrechtspraak in eerste aanleg 
weliswaar is geIntegreerd in de gewone rechterlijke macht, maar het procesrecht 
voor civiele en bestuursrechtelijke geschillen toch heel verschillend is. Bij de 
Nederlandse rechtbanken komt dit verschil bovendien tot uiting in de organisatie 
binnen het rechterlijk college, doordat de verschillende zaken door te onderschei-
den organisatorische eenheden binnen de rechtbanken worden behandeld (ver-
deling in sectoren). Bij het bestuderen van de buitenlandse stelsels zou daarom 
niet volstaan moeten worden met het nagaan of er afzonderlijke gespecialiseerde 
rechterlijke colleges bestaan voor de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken: als 
de rechtspraak geIntegreerd is, moet verder worden nagegaan in hoeverre er 
wordt gewerkt met afzonderlijk procesrecht, en of er binnen het 'geintegreerde' 
college wellicht nog een onderverdeling is in aparte kamers of sectoren voor 
rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken. Zo mogelijk zou zelfs bezien moeten 
worden of binnen het bestuursrecht nog zodanig verschillende vormen van pro-
cesrecht bestaan dat van een afzonderlijke 'tak' gesproken zou moeten worden. 
Waar wel afzonderlijke rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken bestaat, moet 
aandacht worden besteed aan formele competentieperikelen (hoe wordt omge-
gaan met eventuele verkeerde rechtswegkeuzen, c.q. competentieconflicten?). 
Dergelijke competentieproblemen kunnen tot de institutionele structuur worden 
gerekend. Maar het onderzoek kan zich niet beperken tot de institutionele struc-
tuur en het procesrecht: ook van de hoofdlijnen van de inhoudelijke competentie-
afbakening zal een indruk verkregen moeten worden. Zo kan het met betrelcicing 
tot de behoefte aan rechtseenheid verschil maken of bepaalde aspecten van 
bestuursrechtelijke geschillen buiten de competentie van de gespecialiseerde 
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rechter vallen. Als voorbeeld kan worden gewezen op de situatie in het verleden 
in Nederland, waar schadevergoedingskwesties in het algemeen tot de competen-
tie van de burgerlijke rechter behoorden, al kon de administratieve rechter een 
tvergoeding' toekennen. Verder kan het — opnieuw met het oog op de rechtseen-
heid — ook overigens van belang zijn te weten of de rechters van verschillende 
rechtsgebieden te maken hebben met sterk verwante leerstukken. Om voor een 
voorbeeld opnieuw dicht bij huis te blijven: wat Nederland betreft kan worden 
gedacht aan de 'Wet Mulder'-zaken (de administratiefrechtelijke afdoening van 
verkeersovertredingen): een bestuursrechtelijk terrein waar strafrechtelijke leer-
stukken een rol spelen. 

Een laatste kwestie, waar het het institutionele kader betreft, is de vraag of buiten 
het kader van de rechtspraak in enge zin wellicht andere instanties bestaan die 
een belangrijke rol vervullen in de rechtsbescherming in bestuursrechtelijke 
zaken. Daarbij denken wij aan niet-rechterlijke instanties, zoals bijvoorbeeld 
instanties van administratief beroep of bezwaar, een ombudsman, tribunals (voor-
zover niet rechterlijk); maar ook aan rechterlijke instanties die niet tot de pirami-
dale structuur behoren en evenmin tot de gespecialiseerde bestuursrechters gere-
kend kunnen worden, maar toch een rol zouden lcunnen spelen in de rechts-
bescherming, zoals een constitutioneel hof. Waar het functioneren van dergelijke 
instanties een belangrijke invloed lijkt te hebben op de maatschappelijke 
behoefte aan rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken, zou het goed zijn als een 
lcwantitatieve indicatie verkregen zou lcunnen worden van het belang van de alter-
natieve instantie. 

b) Vragen ten behoeve van het deelonderweip rechtseenheid 

Het deelonderwerp `rechtseenheid' komt impliciet al aan de orde in de beschrij-
ving van het institutionele kader. Uit de organisatie kan bijvoorbeeld naar voren 
komen dat er een piramidale opbouw van instanties is, waarbij een hoogste rech-
ter bevoegd is in zowel civiele en strafzaken als in bestuursrechtelijke zaken. 
Waar slechts een hoogste rechter bestaat komt de vraag op hoe de werkzaamhe-
den van die ene rechter georganiseerd zijn, opdat deze de hoeveelheid zaken aan-
kan. Daarbij kan worden gedacht aan de vraag in hoeverre beroep op hogere 
instanties openstaat. Dat beroep kan zijn beperkt, qua aantallen zaken — al dan 
niet met behulp van een verlofstelsel — of qua omvang van de toetsing ('cassatie'). 
Overigens lcunnen er nog andere factoren zijn die het gebruik van voorzieningen 
beInvloeden, bijvoorbeeld het kostenaspect (bijvoorbeeld: Is er sprake van ver-
plichte procesvertegenwoordiging? Zijn er kostbare voorprocedures met het oog 
op factfinding? e.d.). Waar het vermoeden bestaat dat dergelijke overige factoren 
een belangrijke rol spelen bij de toestroom van zaken, zal dit worden gesigna-
leerd. 
Als een stelsel niet een enkele hoogste rechterlijke instantie kent, komt de vraag 
op met welke middelen in het betreffende systeem de rechtseenheid wordt bevor-
derd. Zijn daar speciale instituties voor in het leven geroepen (rechtseenheidska-
mers, bijvoorbeeld)? 
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c) Vragen met betrekking tot het onderwerp equivalenten van parket bij de Hoge Raad 

Ten slotte komt de vraag aan de orde of er bij de rechterlijke instantie die voor 
rechtseenheid dient te zorgen, een instituut bestaat dat vergelijkbaar is met het 
Nederlandse parket bij de Hoge Raad. Als dit formeel niet zo is, wordt dan een 
vergelijkbare functie vervuld door een stafbureau? Of door een lid van het college 
zelf, als rapporteur? 
Wellicht is het goed aan dit overzicht van hetgeen aan de orde komt een opmer-
king toe te voegen over hetgeen buiten het onderzoek blijft. Het procesrecht dat 
in bestuursrechtelijke geschillen van toepassing is, is als zodanig geen onderwerp 
van onze studie. Hetzelfde geldt voor de toetsingscriteria die de rechter hanteert. 
Niettemin komen aspecten van deze onderwerpen in de landenstudies soms toch 
aan de orde, omdat zij van belang kunnen zijn voor wel behandelde onderwer-
pen, zoals vragen omtrent bevoegdheidsafbakening en rechtseenheid. 

4 	iNDELING VAN HET ONDERZOEK 

De landenstudies vormen evenzoveel hoofdstukken in dit rapport (hoofdstuk 2 — 
Frankrijk; hoofdstuk 3 — Duitsland; hoofdstuk 4 — Denemarken; en hoofdstuk 5 — 
Engeland & Wales). Wat betreft de vraag of in de ons omringende landen een 
soort advisering bestaat, vergelijkbaar met de conclusies van het parket bij de 
Hoge Raad in Nederland, is een apart onderzoekje verricht naar de situatie in 
Belgie, omdat daar in bestuursrechtelijke geschillen een dergelijke vorm van 
advisering bestaat, bij de rechtspraak door de Raad van State (hoofdstuk 6). 
De rechtsvergelijkende hoofdstuldcen zijn hoofdzakelijk tamelijk beschrijvend 
gehouden, maar per hoofdstuk is aan het eind een aantal opmerkingen van eva-
luerende aard gemaakt. De hoofdstukken worden afgerond met een zo beknopt 
mogelijke samenvatting van het meer beschrijvende gedeelte van het betreffende 
hoofdstuk. De samenvattingen zijn zoveel mogelijk gestructureerd aan de hand 
van de drie aandachtspunten die in de vorige paragraaf werden genoemd. 
Aan het slot van de studie worden algemene bevindingen gepresenteerd. Ook de 
bevindingen zijn in de structuur gebracht van de drie aandachtspunten die bij de 
landenonderzoeken zijn gehanteerd (hoofdstuk 7). 

5 SAMENVATTING 

Dit rechtsvergelijkend onderzoek is verricht in het kader van de voorbereiding 
van de besluitvorming over de derde fase van de herziening van de rechterlijke 
organisatie. Vier buitenlandse stelsels werden onderzocht: dat van Frankrijk, 
Duitsland, Denemarken en Engeland & Wales. 
Drie aandachtspunten spelen een centrale rol in het onderzoek: 
— het institutionele kader hoe is de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in 

de onderzochte landen organisatorisch vormgegeven? 
— de rechtseenheid: op welke wijze wordt in de betreffende landen rechtseen-

heid nagestreefd? 
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— een instantie, vergelijkbaar met het parket bij de Hoge Raad: in welke landen 
bestaat er met betrelcking tot bestuursrechtelijke zaken een systeem van advi-
sering aan de rechter via conclusies, vergelijkbaar met de conclusies die in 
Nederland door het parket bij de Hoge Raad worden genomen? 

Een dergelijk systeem bestaat bij de Belgische Raad van State. Daarom is in ver-
band met het laatstgenoemde aandachtspunt een afzonderlijk hoofdstuk over het 
auditoraat bij de Belgische Raad van State opgenomen, ook al is van Belgie geen 
`volledige' landenstudie gemaakt. 
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HOOFDSTUK 2 

Frankrijk 

1 	INLEIDING 1  

In het onderstaande wordt het systeem van administratieve rechtspraak in Frank-
rijk besproken. Daarbij zal opvallen, dat de administratieve rechter in Frankrijk 
een zeer mime bevoegdheid heeft. Anders dan in andere landen, waaronder 
Nederland, deelt de administratieve rechter niet zijn bevoegdheid met andere 
rechters — in het bijzonder: de gewone rechter — maar heeft hij in beginsel het 
monopolie, wat betreft het beslechten van geschillen met het bestuur. Aldus oor-
deelt hij bijvoorbeeld niet alleen over `actes administratifs' (vergelijkbaar met het 
Nederlandsrechtelijke `besluit'), maar ook over aansprakelijkheid uit (on)recht-
matige overheidsdaad en de gebondenheid aan publiekrechtelijke overeenkom-
sten ('contrats administratifs'). 
Vanwaar dit monopolie van de administratieve rechter? Van veel belang is hier 
het beginsel van de 'Separation des autorites administratives et judiciaires'. Dit uit-
gangspunt, dat dateert uit de tijd van de Franse Revolutie — zie de befaamde wet 
van 16-24 augustus 1790 en het decreet van 16 fructidor van het jaar iii — houdt 
in, dat het de gewone rechter (de luge judiciaire') in beginsel verboden is zich in 
te laten met bestuursgeschillen. 2  
Deze vergaande regeling moet worden verklaard uit de ervaringen tijdens het 
ancien regime. De gerechtshoven in die tijd verzetten zich sterk tegen de maatre-
gelen van de Koninklijke Administratie; een dergelijke rechterlijke obstructie zou 
ook plaats kunnen vinden ten aanzien van de nieuwe revolutionaire orde. Van-
daar dat het de gewone rechter eens en voor al verboden werd zich in te laten met 
bestuursgeschillen. 
De historische grondslag van de Separation des autorites is natuurlijk thans ach- 
terhaald. Niettemin wordt aan dit uitgangspunt ook momenteel nog grote waarde 
gehecht, maar dan vanuit een andere gedachtegang: het monopolie van de admi- 

1. De auteur van deze bijdrage heeft reeds eerder gepubliceerd over het Franse bestuursproces-
recht. In de onderstaande beschrijving van het Franse recht zijn enkele passages, al dan niet in 
bewerIcte vorm, overgenomen uit eerdere publicaties, te weten: A.J. Bok, Rechtsbescherming in 
Franlcrijk en Duitsland, 2e druk, Deventer 1992 en A.J. Bok, Rechtsvergelijkende notities, laat-
stelijk verschenen in: Handboek Bestuursprocesrecht, Deventer 1999, Algemeen Deel, hoofd-
stuk 8. 

2. Artikel 13 van de wet van 16-24 augustus 1790 bepaalde: `Les fonctions judiciaires sont distinc-
tes et demeureront toujours separees des fonctions administratives; les juges ne pourront 
peine de forfaiture troubler de quelque maniere que ce soit les operations des corps administra-
tifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions.' Het bepaalde in de wet 
van 1790 werd nog eens plechtig herhaald in het decreet van 16 fructidor van het jaar III (1795): 
'Defenses iteratives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d'administration, de quel-
que espece qu'ils soient.' 
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nistratieve rechter waarborgt dat over het bestuursoptreden een gespecialiseerde 
rechter oordeelt; deze heeft in zijn jurisprudentie een specifiek administratief 
recht kunnen ontwikkelen, waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de 
bijzondere positie van het bestuur, maar anderzijds ook met de belangen van de 
burger. 

Nog een ander element is van veel betekenis voor het Franse systeem van admini-
stratieve rechtspraak: de centrale en overheersende rol van de Raad van State, de 
Conseil d'Etat. Deze is reeds vroeg — nl. in 1872 — aangewezen als zelfstandige 
administratieve rechter en heeft in zijn jurisprudentie — in het verleden: veelal bij 
gebreke aan wettelijke bepalingen — een zeer sterk stempel gezet op het bestuurs-
recht. 
Deze jurisprudentiele rol kon de Conseil d'Etat ook daarom uitoefenen, aange-
zien hij de hoogste administratieve rechter ('juridiction supreme') is: van de uit-
spraken van lagere of speciale administratieve rechters staat bij hem steeds hoger 
beroep of cassatie open, terwij1 hij in een aantal geschillen ook rechter in eerste 
en enige aanleg is. Versnippering van het bestuursrecht, die zich in andere Ian-
den — zoals Nederland — wel voordoet, doordat er meerdere hoogste administra-
tieve rechters zijn, die niet aan elkaars beslissingen zijn gebonden, komt in 
Frankrijk niet voor. 
Op de bovengeschetste wijze is de Conseil d'Etat de 'spin in het web' in het 
Franse bestuursrecht. Reden waarom we in de navolgende paragrafen deze 
instantie meer dan herhaaldelijk zullen tegenkomen. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt de organisatie van de 
(administratieve en gewone) rechtspraak in haar algemeenheid aangeduid, inclu-
sief de constitutionele inbedding en de rol van het EU- en EvRm-recht. Paragraaf 3 
beschrijft het systeem van bestuursrechtspraak, waarbij achtereenvolgens de 
Conseil d'Etat, de lagere administratieve rechters ('Tribunaux administratifs' en 
'Cours administratives d'appel') en de speciale administratieve rechters aan de 
orde komen. Paragraaf 4 wijdt zich aan de bevoegdheidsafbakening tussen admi-
nistratieve en gewone rechter, waarbij ook arrangementen als het 'Tribunal des 
Conflits' 3  en prejudiciele procedures tussen de administratieve en gewone rechter 
de revue passeren. In paragraaf worden de procedures voor de administratieve 
rechter besproken, in eerste aanleg, maar ook in hoger beroep en cassatie. Pam-
graaf 6 bespreekt een bijzondere voorziening in het Franse bestuursprocesrecht: 
het bestuursrechtelijk Openbaar Ministerie, de zg. 'commissaires du gouverne-
ment'. Na de beschrijvende paragrafen 2 t/m 6 volgen in paragraaf 7 nog enkele 
afsluitende opmerkingen, waarin getracht wordt een zekere waardering te geven 
van het Franse stelsel van bestuursrechtspraak. Het hoofdstuk sluit af met een 
samenvatting en een lijst van gebruikte literatuur. 

3. 	Een college, paritair samengesteld uit leden van de Conseil d'Etat en het Cour de Cassation, het 
hoogste gerecht van de gewone rechterlijke macht, en belast met het beslechten van competen-
tiegeschillen tussen administratieve en gewone rechter, nader par. 4.1. 
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2 	ORGAN ISATIE VAN DE RECHTSPRAAK, ALGEMEEN 

2.1 	Twee rechterlijke orden 

Hierboven werd reeds aangegeven dat in Frankrijk, op grond van het leerstuk van 
de Separation des autorites, twee gescheiden rechterlijke orden bestaan: de 
gewone rechterlijke macht (de juridiction judiciaire', belast met de civiele en de 
strafrechtspraak) en de administratiefrechterlijke macht (de juridiction admini-
strative', belast met de bestuursrechtspraak). 

De gewone rechterlijke macht 

De organisatie van de gewone rechterlijke macht verschilt, naargelang het de 
civiele en de strafrechtspraak betreft. 4  
Binnen de civielrechtelijke kolom treft men eerst het Tribunal d'Instance aan — te 
vergelijken met het Nederlandse Kantongerecht — waar persoonlijke vorderingen 
beneden FF 50.000,- kunnen worden aangebracht. Verder is het Tribunal 
d'Instance onder meer bevoegd in huur- en voogdijzaken. Het Tribunal 
d'Instance zit met een unus iudex. Van de uitspraken van het Tribunal d'Instance 
staat niet — zoals in Nederland — hoger beroep open op de rechtbank, het Tribunal 
de Grande Instance, maar op het Cour d'Appel, met daarna nog de mogelijkheid 
van cassatie bij het Cour de Cassation. Vorderingen beneden FF 13.000,- zijn niet 
vatbaar voor hoger beroep. 
Het `reguliere' civiele gerecht in eerste aanleg is het Tribunal de Grande Instance, 
dat oordeelt over zakelijke vorderingen en persoonlijke vorderingen boven 
FF Daarnaast moet het Tribunal de Grande Instance benaderd worden 
in familiezaken, zoals scheiding en adoptie. Het Tribunal de Grande Instance zit 
met kamers van drie rechters. Van de uitspraken van het Tribunal de Grande 
Instance staat hoger beroep open bij het Cour d'Appel, en nadien cassatie bij het 
Cour de Cassation. De territoriale indeling van de 181 (!) Tribunaux de Grande 
Instance is nogal verouderd en correspondeert vaak niet meer met de actuele 
bevolkingsomvang en -spreiding. Momenteel worden pogingen ondernomen om 
tot een meer rationele indeling van de gerechten te komen. 5  
In Frankrijk bestaan 35 Hoven van Beroep, de Cours d'Appel, waarop, zoals zojuist 
gezegd, hoger beroep openstaat van (sommige) uitspraken van de Tribunaux 
d'Instance en de uitspraken van de Tribunaux de Grande Instance. Het Cour 
d'Appel zit met kamers van drie rechters; indien echter een zaak, na cassatiebe-
roep, door het Cour de Cassation wordt teruggewezen naar een Cour d'Appel, 
wordt gezeten met vijf rechters. Het hoger beroep bij het Cour d'Appel heeft 

4. Zie: B. de Gunten, A. Martin en M. Niogret, Les Institutions de la France, Reperes Pratiques 
Nathan, 1994, p. 116 e.v. Nadere informatie over de gewone rechterlijke macht in Franlcrijk is 
ook te vinden op de website van het Franse Ministerie van Justitie: http://www.justice.gouv.fr . 

5. Lees: reductie. De huidige indeling van de Tribunaux de Grande Instance dateert nog uit de 
napoleontische tijd. Er is intussen veel verzet van lokale overheden tegen herindeling, resp. 
opheffing van de gerechten, omdat iedere provincieplaats (hoe miniem ook) met een Tribunal 
de Grande Instance dit niet gaarne opgeeft. 
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devolutieve werking: de feiten en de rechtsvragen worden opnieuw in voile 
omvang bezien door het Cour d'Appel. 
Hoogste gerecht is het Cour de Cassation te Parijs 6 , dat drie civiele kamers kent, 
alsook een 'chambre commerciale' en een ichambre sociale'. Er wordt gezeten 
met drie of vijf rechters, afhankelijk van de zwaarte van de zaak. Voor de belang-
rijkste zaken bestaan speciale formaties: de 'chambre mixte', samengesteld uit 
leden van ten minste drie kamers, en de 'Assemblee pleniere', bestaande uit de 
President van het Cour de Cassation en, uit iedere kamer, de kamervoorzitter en 
twee andere leden. 
In het kader van het cassatieberoep kunnen alleen rechtsvragen aan het Cour de 
Cassation worden voorgelegd; de grenzen van het cassatieberoep worden nauw-
keurig bewaakt. In de zaak wordt een conclusie genomen door de Procureur-
Generaal, resp. een Advocaat-Generaal. Op het cassatieberoep kunnen, inhoude-
lijk, twee uitspraken worden gedaan: verwerping van het beroep (rejet) of vernieti-
ging van de aangevallen uitspraak (annulation), waarna de zaak wordt teruggewe-
zen naar hetzelfde of een ander Cour d'Appel; het Cour de Cassation kan niet de 
zaak zelf afdoen. 

De berechting van strafzaken varieert, naargelang de ernst van het strafbaar felt. 
Overtredingen worden in eerste aanleg berecht door het (enkelvoudige) Tribunal 
de Police, misdrijven door het (meervoudige) Tribunal Correctionnel. Van uitspra-
ken van het Tribunal de Police waarbij een straf, hoger dan 5 dagen hechtenis of 
FF 160r  boete, wordt opgelegd, en van de uitspraken van het Tribunal Correction-
nel staat hoger beroep open op het Cour d'Appel, met aansluitend nog de moge-
lijkheid van cassatie bij het Cour de Cassation (dat een strafkamer kent). 
In Frankrijk wordt een categorie van zware misdrijven onderscheiden (crimes, 
vooral misdrijven tegen het leven), die worden berecht door het Cour d'Assises. Dit 
Hof zit met drie rechters en een jury van negen burgers, die zich gezamenlijk uit-
spreken over de schuldvraag en de hoogte van de straf. Tegen de uitspraken van 
het Cour d'Assises staat hoger beroep open op een nieuw Cour d'Assises, met 
andere rechters en een andere jury (nu van twaalf burgers), en daarna eventueel 
nog cassatieberoep bij het Cour de Cassation. 
Naast de 'reguliere' gerechten van de gewone rechterlijke macht bestaan er nog 
enkele gespecialiseerde instanties: de Tribunaux pour enfants (kinderrecht-
spraak), de Tribunaux de Commerce (handelsrechtbanken), de Conseils de 
Prud'Hommes (bevoegd in arbeidsgeschillen; de leden van de Conseils worden 
gekozen door werkgevers en werknemers) en de Tribunaux d'affaires de securite 
sociale (sociale-verzekeringsgeschillen; deze worden in Frankrijk beslecht door 
de gewone rechterlijke macht 7 ; de Tribunaux d'affaires de securite sociale bestaan 

6. Zie ook de eigen website van het Cour de Cassation: http://www.courdecassation.fr . 
7. De sociale verzekeringen inzake werldoosheid en arbeidsongeschiktheid vallen onder de corn-

petentie van de gewone rechter, vanuit de gedachte dat sociale verzekeringen weliswaar ver-
plicht zijn, maar niettemin verzekeringen zijn, en dus, als alle andere verzekeringen, door de 
gewone rechter worden beoordeeld. Bijstandszaken (aide sociale') en eon beperkt aantal invali-
diteitspensioenen vallen echter onder d bevoegdheid van de administratieve rechter; nader par. 
3.3. 
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uit een professionele rechter en twee lekenrechters, aangewezen door werkne-
mers- en werkgeversorganisaties). 

De administratieve rechterlijke macht 

De organisatie van de administratieve rechterlijke macht wordt hier slechts kort 
aangeduid, aangezien deze meer gedetailleerd wordt beschreven in de navol-
gende paragrafen. 
De bestuursrechtspraak werd aanvankelijk alleen door de Conseil d'Etat uitgeoe-
fend, die aldus als rechter in eerste en enige aanleg optrad. In 1953 zijn echter, 
wegens overbelasting, onder de Conseil d'Etat administratieve gerechten van eer-
ste aanleg geplaatst, de Tribunaux administrati ft.  Thans bestaan er in Frankrijk 28 
van dergelijke gerechten. 
Ook met de `eerste' laag van de Tribunaux administratifs bleek echter de overbe-
lasting niet te keren, zodat in 1989 een tweede laag van gerechten, in de vorm van 
Cours administratives d'appel, werd tussengevoegd; momenteel zijn er zeven van 
dergelijke administratieve beroepshoven. De Cours administratives d'appel zijn 
in de overgrote meerderheid van geschillen competent verklaard als hoger 
beroepsrechter ten aanzien van de uitspraken van de Tribunaux administratifs. 
Van de uitspraken van de Cours administratives d'appel staat nog cassatieberoep 
open bij de Conseil d'Etat. Voorzover geen hoger beroep openstaat op de Cours 
administratives d'appel, kan men tegen de uitspraken van de Tribunaux admini-
stratifs hoger beroep instellen bij de Conseil d'Etat, die hier dan als tweede feiten-
rechter optreedt. 
Naast de bovengenoemde administratieve gerechten bestaan er in Frankrijk nog 
enkele speciale administratieve rechters, bijvoorbeeld het Cour des Comptes, de 
Rekenkamer, en de toporganen van enkele beroepsorden, voorzover met discipli-
naire rechtspraak belast. Van de uitspraken van deze speciale administratieve 
rechters staat nog cassatieberoep open bij de Conseil d'Etat. 
Ten slotte is de Conseil d'Etat rechter in eerste en enige aanleg ten aanzien van 
sommige belangrijke bestuursbesluiten, zoals decreten van de President de la 
Republique of van de Premier ministre. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Conseil d'Etat kan worden aangemerkt als de 
hoogste rechter (juridiction supreme) binnen de administratiefrechterlijke kolom. 
Alle administratieve geschillen vallen immers onder zijn competentie, hetzij 
omdat hij zelf in eerste en enige aanleg bevoegd is, hetzij omdat van de uitspra-
ken van andere administratieve rechters hoger beroep of cassatie op hem open-
staat. 

Competentiegeschillen 

Competentiegeschillen tussen de gewone en de administratieve rechterlijke 
macht worden beslecht door een speciaal college, het Tribunal des Conflits, dat 
paritair is samengesteld uit leden van het Cour de Cassation en de Conseil d'Etat. 
De activiteiten van dit college komen hieronder meer gedetailleerd aan de orde; 
zie par. 4.1. 
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[Conseil Consti utionnel (beperkte 	no)] 
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Cour 	 Cour &Appel 	Cour 
Administrative 	(civiel +stmt.) 	dAssises  - - d'Appel Cour 

dAssises  

	

Tribunal de ; 	Tribunal 

	

Grande 	; 	Correctionnel 
Instance  

[divi 	Tribunal 	Tribunal 	Tribunal de Police 
Administratif 	&Instance 

speciale 	administratieve 	civiele rechtspraak 	strafrechtspraak 
admin. rechten 	rechtspraak 

2.2 	Constitutionele inbedding van de rechtspraak 

Gewane rechterlijke macht 

Aan de gewone rechterlijke macht wijdt de Constitutie van 1958 enkele bepalin-
gen. Artikel 64 Const. bepaalt dat de President van de Republiek de onafhanke-
lijIcheid van de rechterlijke mache waarborgt. Hij wordt daarin bijgestaan door de 
Conseil Superieur de la magistrature. Regeling van het statuut van de rechters 
wordt overgelaten aan een organieke wet. Wel bepaalt artikel 64 Const. dat de 
leden van de zittende magistratuur onafzetbaar zijn. 
Artikel 66 Const. bepaalt dat de gewone rechterlijke macht, als Igardienne tie la 
libertd individuelle, toeziet op naleving van het beginsel dat niemand zonder vorm 
van proces kan worden gedetineerd. Deze kwalificatie thoeder van de individuele 
vrijheid' heeft ook op andere terreinen betekenis. Zoals we hieronder zullen zien, 
baseert de gewone rechter hierop zijn bevoegdheid om in sommige gevallen toch 
kennis te nemen van geschillen met het bestuur (nl. wanneer burgerlijke vrijhe-
den in het bijzonder in het geding komen; nader par. 4.3). 
Artikel 65 Const. bevat bepalingen inzake de Raad voor de Rechtspraak, de Con- 
seil Suptrieur de la magistrature. De leden van de Conseil worden benoemd vanuit 

8. 	Bedoeld is: de gewone rechterlijke macht (Thutorite judiciaire' is de door artikel 64 Const. 
gehanteerde term). 



de rechterlijke macht; daarnaast benoemt ook de President van de Republiek 
enkele leden. De Conseil doet voordrachten inzake benoemingen van leden van 
het Cour de Cassation en de presidenten van de Cours d'Appel. Verder brengt hij 
advies uit bij voordrachten van de Minister van Justitie inzake de benoeming van 
andere leden van de zittende magistratuur. De Conseil functioneert daarnaast als 
Hof van Discipline t.a.v. leden van de zittende magistratuur. 
Omtrent de Conseil Superieur de la magistrature is in de laatste periode veel te 
doen geweest, met name vanwege de voornemens om de Conseil ook bij de 
benoemingen van leden van het Openbaar Ministerie meer zeggenschap te 
geven, zulks in het streven om het Openbaar Ministerie zelfstandiger te maken 
ten opzichte van het bestuur. 9  Een voorstel inzake de daartoe benodigde grond-
wetswijziging is echter in 2000 door President Chirac ingetrokken, wegens 
onvoldoende steun in het parlement. 
De rechterlijke macht is in Frankrijk naar verhouding meer gepolitiseerd dan in 
Nederland. Zo bestaan er goed georganiseerde vakbonden van magistraten 
(zowel van rechtse als van linkse signatuur), die bij voorkomende gelegenheid 
krachtig van zich laten horen. Deze `politisering' bestaat overigens alleen ten aan-
zien van de organisatie en werkwijze van de gerechten; voor het overige houdt de 
rechterlijke macht zich buiten het politieke debat. 

De Conseil d'Etat 

De Nederlandse Raad van State kent enkele `eigen' Grondwetsartikelen (artikelen 
73 t/m 75). De Franse Conseil d'Etat wordt echter als zodanig niet in de Constitu-
tie genoemd.") Evenmin is de positie van de Conseil d'Etat formeel-wettelijk gere-
geld, zoals in de Nederlandse Wet op de Raad van State. De huidige organisatie 
van de Conseil d'Etat is in hoofdzaak neergelegd in de Ordonnance van 31 juli 
1945 en in het Decreet van 30 juli 1963 (beide nadien nog herhaaldelijk gewij-
zigd). Met andere woorden: het statuut van de Conseil d'Etat is vastgelegd in 
bestuurswetgeving. 
Dat is voor Franse begrippen logisch, aangezien de Conseil d'Etat wordt gezien 
als een onderdeel van het bestuur. Hoewel administratieve rechter, geldt de Conseil 
d'Etat niet als een onderdeel van de rechterlijke, maar van de uitvoerende macht. 
Het ligt dan voor de hand, dat de organisatie van de Conseil d'Etat ook door de 
Executieve zelf wordt geregeld, bij wijze van bestuurswetgeving. 
Aan het gegeven dat de Conseil d'Etat een onderdeel is van de uitvoerende macht, 
wordt groot belang gehecht. Naar Franse begrippen is de Conseil d'Etat niet een 
buiten het bestuur staande rechter, maar is hij daarentegen Tadministration qui 
juge l'administration', of is hij, nog treffender uitgedrukt, van de administratie `la 

9. 	Ingegeven door verscheidene affaires in de afgelopen jaren, waarbij het bestuur het Openbaar 
Ministerie verhinderde om corruptieschandalen binnen de overheid te onderzoeken. Deze 
`beweging' tot verzelfstandiging van het om in Frankrijk kruist opmerkelijk met de `beweging' 
in Nederland, om het Om meer onder het gezag van de Minister van Justitie te lcrijgen (zij het 
via de 'buffer' van het College van Procureurs-Generaal). 
Afgezien van enkele plaatsen in de Constitutie, waar wordt gestipuleerd dat de daar genoemde 
besluiten worden genomen 'apres avis du Conseil d'Etaf. 
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conscience intime' Juist doordat de Conseil d'Etat deel uitmaalct van het bestuur, 
heeft hij bij uitstek de deskundigheid en het gezag om een beslissing te geven 
over administratiefrechtelijke geschillen. 
Fen opmerkelijk uitvloeisel van de positie van de Conseil d'Etat als onderdeel van 
het bestuur is, dat de leden daarvan niet, zoals de leden van de rechterlijke macht, 
onafzetbaar zijn: zij worden, zoals alle ambtenaren, benoemd en ontslagen door 
het bestuur. De Nederlandse lezer is direct geneigd, met een schuin oog naar de 
Benthem-uitspraak," zich af te vragen of dit wel in overeenstemming is met arti-
kel 6 EVRM: is de Conseil d'Etat wel aan te merken als een 'onafhankelijk gerecht' 
in de zin van deze verdragsbepaling?" 

De Conseil Constitutionnel 

Nog een ander element van het Franse constitutionele recht vraagt hier enige 
aandacht: de rol van het constitutionele hof, de Conseil Constitutionnel, mede in 
zijn relatie tot andere gerechten. 
De Conseil Constitutionnel heeft tot taak te waken over de constitutionaliteit van 
formele wetgeving en verdragen. Hij bestaat uit negen leden, waarvan drie leden 
worden aangewezen door de President de la Republique, drie door de voorzitter 
van de Assemblee nationale en drie door de voorzitter van de Senat. De voorzitter 
wordt uit de leden van de Conseil aangewezen door de President van de Repu-
bliek.' 3  
De positie van de Conseil Constitutionnel verschilt nogal van die van andere con-
stitutionele hoven, zoals het Bundesverfassungsgericht in Duitsland of het 
Supreme Court in de Verenigde Staten. Deze laatste gerechten oordelen vooral 
over de constitutionaliteit van reeds in werking getreden wetten, hetzij naar aan-
leiding van een prejudiciele vraag van een lagere rechter, dan wel naar aanleiding 
van een rechtstreeks beroep van de burger (de 'Verfassungsbeschwerde' in Duits-
land). 
De Conseil Constitutionnel kan zich uitsluitend over de constitutionaliteit van 
een wet buigen, voordat deze in werking treedt, en slechts op verzoek van een van 
de partijen in het formele wetgevingsproces (hetgeen de kans in zich bergt dat, 
indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan, in Frankrijk een inconstitutionele 
wet van kracht wordt, die nadien onaantastbaar is; ook in Frankrijk geldt — zonder 
dat dit overigens in de Constitutie is vastgelegd — een strikt toetsingsverbod voor 
de rechter). 
Bevoegd om een oordeel van de Conseil Constitutionnel in te roepen (de zg. 'sai-
sine' van de Conseil) zijn de President van de Republiek, de Premier ministre, de 
voorzitters van de Assemblee en de Senat en, sinds de grondwetswijziging van 
1974, ook zestig leden van de Assemblee of van de Senat. Dit laatste is van veel 

II. 	EHRM 23 oktober 1985, AS 1986, 1, in.nt. Hirsch Ballin. 
12. Deze vraag, interessant als zij is, komt intussen pas aan de orde in par. 3.1.2. 
13. Verder hebben de oud-Presidenten van de Republiek van rechtswege zitting in de Conseil Con. 

stitutionnek momenteel betreft dit uitsluitend Giscard d'Estaing, die van zijn zittingsrecht geen 
gebruik maalct, aangezien hij actief in de politick is (lid van de Assemblee). 
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belang, aangezien vanaf 1974 ook een minderheid in een van de kamers een oor-
deel van de Conseil Constitutionnel kan inroepen. 
Van belang, in verband met de administratieve rechtspraak, is onder meer de 
wijze waarop de Conseil Constitutionnel het `domaine legislatif ex artikel 34 
Constitutie afgrenst. Sinds 1958 somt artikel 34 Const. limitatief de onderwerpen 
op die behoren tot het regelingsdomein van de formele wetgever; alle overige 
onderwerpen vallen toe aan de autonome regelgevende bevoegdheid van het 
bestuur (zg. 'reglements autonomes'; zie artikel 37 Const.).' 4  
De Conseil Constitutionnel kan een formele wet inconstitutioneel verklaren 
wegens overschrijding van artikel 34 Const.; omgekeerd moet de Conseil d'Etat, 
als hoogste administratieve rechter, bepalen of in een geschil voorliggende 
bestuursregelingen (decreten en andere reglementen) binnen de autonome rege-
lingsbevoegdheid van artikel 37 Const. zijn gebleven. Het laat zich raden, dat de 
Conseil d'Etat daarbij nauwkeurig de corresponderende — door de Conseil Consti-
tutionnel getrokken — grenzen ex artikel 34 Const. in het oog moet houden. 
Overigens biedt de administratieve rechter een tegenwicht voor het gegeven dat 
het bestuur, op basis van artikel 37 Const., over ruime regelgevende bevoegdhe-
den beschikt, zonder op dit terrein aan de wet gebonden te zijn. In zijn befaamde 
arrest van 26 juni 1959, Rec. 394 (Syndicat des Ingenieurs-Conseils) maakte de 
Conseil d'Etat uit dat de reglements autonomes, hoewel sinds 1958 voorzien van 
een eigen grondwettelijke plaats, niettemin ten voile aan een rechterlijke recht-
matigheidstoets (o.m. aan de ongeschreven `principes generaux du droit') zijn 
onderworpen. Aldus heeft de Conseil d'Etat, naar Franse opvattingen, bewerkstel-
ligd dat ook de reglements autonomes binnen het bestek van de rechtsstaat 
('principe de legalite) blijven. 

2.3 	De invloed van het Eu-recht en het EVRM 

Op deze plaats een aantal korte opmerkingen over de doorwerking van het EU- en 
EvRm-recht in Frankrijk. 
Ook in Frankrijk geldt het Eu-recht als supranationale rechtsorde. In het bijzonder 
de Conseil d'Etat is, als hoogste rechter, verplicht een prejudiciele vraag aan het 
Hof van Justitie EG te stellen, indien zich voor hem een onbesliste vraag van EU-

recht voordoet. Was aanvankelijk de Conseil d'Etat nogal terughoudend in het 
stellen van dergelijke vragen — door veelal aan te nemen dat de opgeworpen vraag 
van Eu-recht een `acte clair' betrof — in de afgelopen jaren zijn zulke vragen meer 
en meer praktijk.` 5  
Zoals bekend, verplicht het Eu-recht om terzake van de naleving van Europees-
rechtelijke regels een `effectieve rechtsbescherming' te bieden. Dat kan ertoe lei-
den, dat de Franse administratieve rechter op dit terrein een uitspraak moet 
geven, waartoe hij onder regulier Frans recht niet bevoegd zou zijn, zoals bijvoor- 

14. Men heeft hier te maken met een gaullistisch concept, waarbij in 1958 — gelet op de ervaringen 
tijdens de IIIe en IVe Republiek — de bevoegdheden van het parlement werden beperkt. 

15. R. Chapus, Droit du Contentieux administratif, 7e druk, Paris 1998, p. Ic)6. 
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beeld de schorsing van een formeel-wettelijke bepaling of het geven van bevelen 
aan het bestuur. th  
Ook in Frankrijk doet zich de extensieve jurisprudentie van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens, inzake de noties van 'civil rights' en 'criminal 
charge', ingevolge artikel 6 EVRM, gevoelen. Toch is de Conseil d'Etat geneigd om 
de reilcwijdte van artikel 6 EVRM nogal minimalistisch te interpreteren. Zo heeft 
hij bijvoorbeeld uitgemaakt dat bij een punitieve bestuurlijke sanctie — zijnde een 
'criminal charge' — de eisen van dit verdragsartikel pas gelden, wanneer deze 
sanctie voor de administratieve rechter aanhangig is, en niet reeds, wanneer deze 
door het bestuur wordt toegepast. 17  Opzien baarde de Conseil d'Etat daarentegen, 
toen hij disciplinaire maatregelen ten aanzien van advocaten onder de werking 
van artikel 6 EV11.1.4 oordeelde te zijn — zij het niet als 'criminal charge', maar als 
een beperking van 'civil rights?' 
Hierboven werd reeds de lcwestie opgeworpen, in hoeverre de Conseil d'Etat — 
waarvan de leden niet onafzetbaar zijn — kan worden aangemerkt als een 'onaf-
hankelijk gerecht' in de zin van artikel 6 EVRM. Daarnaast is er ook de vraag naar 
de adviserende rol ten aanzien van ontwerpregelgeving, die de Conseil d'Etat uit-
oefent naast zijn rechtsprekende taak. Zijn deze taken verenigbaar, in het licht 
van het Procola-arrest van het Europese Hof van 1995? Zie voor de beide laatstge-
noemde vragen nader par. 3.1.2. 

3 HET SYSTEEM VAN BESTUURSRECHTSPRAAK 

De Conseil d'Etat 

3.1.1 	Organisatie 

Een centrale positie binnen de bestuursrechtspraak wordt, zoals gezegd, ingeno-
men door de Conseil d'Etat. Deze is de 'juridiction supreme' van de administra-
tiefrechterlijke kolom, doordat hij of in eerste en enige instantie bevoegd is, of 
van uitspraken van lagere administratieve rechters bij hem hoger beroep of cassa-
tie openstaat. Door deze overkoepelende competentie heeft de Conseil d'Etat veel 

16. Vgl. de arresten Factortame en Zuckerfabrik van het HVJEC en Chapus, Droit du Contentieux 
administrant', p. 107. Normaliter kan de Franse administratieve rechter slechts ten aanzien van 
'actes administratifs' — derhalve: geen fomaele wetgeving — een voorlopige voorziening treffen, 
terwik hij ook slechts beperlcte mogelijkheden heat om aan het bestuur bevelen te geven; 
omtrent dit laatste pat 5.1. 

17. CE Sect. 31 maart 1995, Rec. 154, Avis Sari. Auto-Industrie Meric. Anders het Nederlandse 
bestuursrecht, waarin wordt aangenomen, dat bijvoorbeeld het nemo-teneturbeginsel reeds 
geldt wanneer het bestuur een punitieve sanctie oplegt. 

18. CE Ass. 14 februari 1996, Rec. 34, Mableu (in afwijking van eerdere, vaste jurisprudentie). Alge-
meen over de reikwijdte van artikel 6 EVRM, naar luid van de jurisprudentie van de Conseil 
d'Etat: Chapus, Droit du Contentieux administratif, p. 108-123. 
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kunnen bijdragen aan de ontwilckeling van het bestuursrecht. Reden om de orga-
nisatie, werlcwijze en positie van de Conseil d'Etat nader te bezien2 9  
De Conseil d'Etat is ingesteld bij de Constitutie van het jaar viii (1799)," maar 
had reeds wortels in het ancien regime; hij is, strilct genomen, de opvolger van de 
vroegere raadgever van de Koning, de Conseil du Roi.' Artikel 52 van de Consti-
tutie van het jaar viii omschreef de taak van de Conseil d'Etat als volgt: `Un Con-
seil d'Etat est chargé de rediger les projets de lois et les reglements d'administra-
tion publique, et de resoudre les difficultes qui s'elevent en matiere 
administrative.' Daarmee zijn — rudimentair — reeds de twee hoofdtaken aangege-
ven, die de Conseil d'Etat nadien steeds vervuld heeft: advisering van het bestuur 
en beslechting van geschillen met de administratie — eerst als adviseur, nadien als 
zelfstandige administratieve rechter. Aanstonds meer over beide taken. 

De huidige organisatie van de Conseil d'Etat is, zoals eerder gezegd, in hoofdzaak 
neergelegd in de Ordonnance van 31 juli 1945 en in het Decreet van 30 juli 1963 
(beide nadien nog herhaaldelijk gewijzigd). Wat de rechtsprekende taken betreft, 
vindt men momenteel de — geconsolideerde — teksten met betrekking tot de orga-
nisatie van de Conseil d'Etat in de zg. Code de Justice administrative." 
De Conseil d'Etat is een omvangrijk gezelschap: hij telt plm. 300 leden, waarvan 
intussen steeds plm. eenderde deel werkzaam is in het actieve bestuur en gedu-
rende die periode non-actief is als lid van de Raad. De eigenlijke werkzaamheden 
worden dus uitgevoerd door plm. 200 leden van de Conseil d'Etat. 
Het aantal leden van de Raad is daarom zo omvangrijk, omdat personen die in 
Nederland een positie als ambtenaar van Staat zouden innemen, in Frankrijk lid 
zijn van de Conseil d'Etat zelf. 23  De leden zijn verdeeld in vijf opeenvolgende ran-
gen. Eerst treft men aan de auditeurs (van tweede en eerste klasse), vervolgens de 
maltres de requetes, terwijl het `reguliere' niveau dat van de conseillers d'Etat is. 
Daarboven vindt men nog Sectie -Presidenten en de Vice -President. President van de 

19. Zie, naast de literatuur en wettelijke bepalingen waarnaar hieronder wordt verwezen, ook de 
eigen — en omvangrijke — website van de Conseil d'Etat: http://www.conseil-etat.fr , waaraan 
mede informatie omtrent de Conseil werd ontleend. 

20. Zie voor een — fraai — overzicht, met commentaar, van de teksten van alle vliftien (!) Constituties 
van Franlcrijk vanaf 1789: J. Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris 1993. 

21. Ch. Debbasch en J.C. Ricci, Contentieux administratif, 6e druk, Paris 1994, p. 152. 
22. In deze Code zijn de organisatorische en procedurebepalingen m.b.t. de Conseil d'Etat, maar 

ook overigens m.b.t. de Tribunaux administratifs en de Cours administratives d'appel samenge-
bracht. De Code de Justice administrative bevat geen nieuwe bepalingen, maar biedt uitsluitend 
een systematische samenvatting van reeds eerder uitgevaardigde voorschriften. Het systema-
tisch bijeenbrengen van bepalingen uit voorafgaande regelingen in een 'Code' — niet te verwar-
ren met 'echte' wetboeken, zoals de Code Civil of de Code Penal — geschiedt in FranIcrijk op 
meer terreinen: zie bijvoorbeeld de 'Code des communes', de 'Code de l'urbanisme' en de 'Code 
de la route', waarin regels m.b.t. het gemeenterecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, resp. het 
verkeersrecht zijn vervat. Afhankelijk van de vraag of de oorspronkelijke regels van wettelijke, 
dan wel van reglementaire aard waren, worden de adikelen van deze systematische Codes aan-
geduid met L ... (Loi) of R ... (Reglement). De Code de Justice administrative is — met veel meer 
regelgeving — te vinden op de website: http://vvww.legifrance.gouv.fr , onder het item: Codes. 

23. Naast de aanstonds te noemen leden van de Conseil d'Etat heeft de Raad ook nog personeel in 
dienst, zoals bijvoorbeeld documentalisten en overig ondersteunend en beheerspersoneel. 
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Conseil d'Etat is formeel de Premier ministre; het betreft bier echter een ceremo-
niele functie. 
De recrutering van de leden van de Conseil d'Etat is nauwkeurig geregeld en 
geschiedt hetzij op basis van interne selectie, hetzij door benoeming van perso-
nen werkzaam binnen het actieve bestuur (de zg. 'tour exterieue): 
— De auditeurs vloeien alien toe vanuit de befaamde, maar elitaire Ecole Natio-

nale d'Administration (waarbij alleen degenen die het hoogste op het 'classe-
ment' van het eindexamen stonden in aanmerking komen!). 

— De maitres de requetes worden voor 3/4  benoemd vanuit de kring van de 
auditeurs, terwijl 1/4 van de benoemingen bestaat uit personen werkzaam 
binnen het actieve bestuur ('tour exterieue). 

— 2/3 van de conseillers d'Etat wordt benoemd vanuit de maitres de requetes, 
terwijl 1/3 van de benoemingen plaatsvindt bij wijze van tour exterieur. 

— Verder is nog bepaald dat 1/4 van de externe benoemingen van de maitres de 
requetes en 1/6 van de externe benoemingen van de conseillers d'Etat is gere-
serveerd voor leden van de Cours administratives d'appel en de Tribunaux 
administratifs. 

Men ziet dat op de lagere niveaus (auditeurs, maitres de requetes) de interne 
recrutering overweegt. Eenmaal op het niveau van de conseillers d'Etat aangeko-
men, blijken de benoemingen intussen, ieder voor de helft, intern en extern te 
geschieden.a 4  Opvallend is, dat slechts plm. r/ro van de leden van de Conseil 
d'Etat toevloeit vanuit de Cours administratives d'appel en de Tribunaux admini-
stratifs. 25  
De bovengeschetste wijze van recrutering van de Conseil d'Etat leidt beslist tot 
kundigheid en excellentie: de Conseil d'Etat huisvest zonder twijfel de beste 
bestuursjuristen van Frankrijk. Er is intussen ook wel een zeer sterk ontwikkelde 
'esprit de corps', die soms zelfs in 'bastion-denken' verkeert: er is de excellente 
Conseil d'Etat en een betrekkelijk ignorante buitenwereld. 
'Temperend' voor een al te isolationistisch wereldbeeld is dat veel leden van de 
Conseil d'Etat — voor kortere of langere tijd — werkzaam zijn in het actieve 
bestuur. Te denken valt aan een (directeurs)post binnen een ministerie, het lid-
maatschap van het politieke kabinet van een minister, een adviseurschap bij de 
staf van de President van de Republiek en soms ook een post bij een overheidsbe-
driff. Gedurende de periode van 'cleplacement' zijn de betreffende personen non-
actief als lid van de Raad, maar na terugkomst brengen zij uiteraard wel veel erva-
ring binnen omtrent de bestuursproblematiek. 

24. Interne benoemingen conseillers d'Etat: if i (auditeurs) x 3/4 (maitres de requetes) x 2/3 (con-
seillers d'Etat) = 1/2, waarmee de exteme benoemingen ook 1/2 bedragen. 

25. NI. 1/4 X 1/4 = 1/16 van de ex-teme benoemingen van de maitres de requetes en 1/G x 1/3 = 1/18 
van de exteme benoemingen van de conseillers d'Etat. 	+ 1/18 = plm. 0,12. Benoemingen 
vanuit de 'provincie' zijn dus betrelckelijk gering in aantal; de recrutering van de leden van de 
Conseil d'Etat is vooral een 'Parijse' aangelegenheid — overigens niet ongebruikelijk in Frank-
rijk. 
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3.1.2 	Advisering 

De Conseil d'Etat vat zijn adviserende taak zeer serieus op. Wetsvoorstellen en 
andere ontwerpregelingen (decreten, ordonnances en zg. 'reglements d'admini-
stration publique') worden minutieus onderzocht, waarbij de betreffende Sectie 
ook zelf alternatieve teksten aandraagt. De Conseil d'Etat let uiteraard scherp op 
de juridische aspecten van de betreffende regeling en de verenigbaarheid met 
hoger recht, maar loopt ook niet weg voor de inhoudelijke aspecten. Met name de 
`opportunite administrative' — motivering van de noodzaak van regelgeving, uit-
voerbaarheid en handhaafbaarheid — komt uitgebreid aan de orde. In zijn jaarver-
slagen van de laatste jaren vraagt de Conseil d'Etat voor dit aspect ook in toene-
mende mate aandacht. 
De advisering geschiedt door vier 'Sections administratives' van de Conseil: de 
Section de l'Interieur, de Section des Finances, de Section des Travaux Publics en 
de Section Sociale, die ieder de ontwerpregelgeving van een bepaald aantal 
ministeries bezien. 

3. 1 -3 Rechtspraak 

De Conseil d'Etat is sinds 1872 een zelfstandige administratieve rechter. Voor 1872 
was de positie van de Conseil d'Etat vergelijkbaar met de vroegere positie van de 
Afdeling geschillen van de Nederlandse Raad van State, als adviseur bij het 
Kroonberoep. De Conseil d'Etat droeg zorg voor de instructie van het geschil en 
bracht een — zwaarwegend — advies uit; de beslissing in het geschil werd echter 
door het bestuur genomen (justice retenue'). Bij de wet van 24 mei 1872 werd 
intussen aan de Conseil d'Etat de bevoegdheid toegekend om zelfstandig te oor-
delen in geschillen met het bestuur, zodat voor de justice retenue' de zg. justice 
deleguee' in de plaats kwam. 
Het feit dat in Frankrijk reeds vanaf1872 een zelfstandige administratieve rechter 
bestaat, heeft veel bijgedragen aan de ontwildceling van het administratieve recht. 
De Conseil d'Etat heeft immers de gelegenheid gehad om in een honderddertig-
jarige jurisprudentie — in het verleden: veelal bij gebreke aan wettelijke bepalin-
gen — de belangrijkste leerstukken van het administratieve recht zelf uit te bou-
wen. Momenteel vindt men belangrijke onderdelen van het bestuursrecht ook in 
geschreven bepalingen neergelegd; niettemin is het opvallend dat in de Franse 
juridische literatuur, ter adstructie van deze of gene stelling, vrijwel niet naar 
wetsartikelen, maar primair naar uitspraken van de Conseil d'Etat wordt verwe-
zen. Het Franse bestuursrecht wordt daarom ook wel, met recht, aangeduid als 
'line creation essentiellement jurisprudentielle'. 

De rechtsprekende taak van de Conseil d'Etat wordt uitgeoefend door de Section 
du Contentieux. Er zijn verscheidene 'formations de jugement': 
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— De belangrijkste rechtsvragen worden getrancheerd door de Assembite du Con-
tentieux, bestaande uit twaalf leden, te weten: device-President, de Presiden-
ten van alle zes Secties van de Consei1, 26  de drie adjunct-Presidenten van de 
Section du Contentieux, de voorzitter van de sous-section die de zaak gein-
strueerd heeft en een rapporteur. 

— Het naasthogere niveau is de Section du Contentieux (als 'formation de juge-
ment'), bestaande uit zeventien leden: de President van de Section du Conten-
tieux, de drie adjunct-Presidenten van de Section du Contentieux, de 
voorzitters van de tien sous-sections, een rapporteur en twee leden van de Sec-
lions administratives. 27  

— Het 'reguliere' niveau van zitten is dat van de zg. sous -sections rtunies, 
bestaande uit negen leden: de President of een van de adjunct-Presidenten 
van de Section du Contentieux, de voorzitters van de twee betreffende sous-
sections, twee maal twee bijzitters uit de betreffende sous-sections, een lid van 
een van de Sections administratives en een rapporteur. 

— De eenvoudigste zaken worden behandeld door een van de tien sous -sections, 
die zit met drie leden: de voorzitter van de betreffende sous-section, een bijzit-
ter en een rapporteur. Hoewel de Conseil d'Etat een 'generalistische' attitude 
voorstaat, bestaat bij deze sous-sections (en dus ook bij het naasthogere 
niveau: de sous-sections reunies) een zekere mate van specialisatie. 

Unus-rechtspraak — zoals tamelijk gewoon bij de Nederlandse Raad van State — is 
onbekend bij de Conseil d'Etat: er bestaat in Frankrijk een sterke traditie van col-
legiale rechtspraak, vanuit de gedachte dat meerdere rechters elkaar kunnen cor-
rigeren. 28  
Het valt op dat de Conseil d'Etat betrelckelijk 'zwaar' zit: het reguliere niveau, de 
sous-sections reunies, bestaat maar liefst nit negen leden, terwijl op het laagste 
niveau, de sous-section, nog altijd drie rechters zitten. Die zware samenstelling 
bevordert natuurlijk de lcwaliteit van de uitspraken, maar legt ook veel beslag op 
de capaciteit van de Conseil d'Etat. Daarbij moet intussen worden bedacht, dat de 
meeste uitspraken van de Conseil in hoger beroep of cassatie worden genomen, 
zodat dan ook een substantiele samenstelling geindiceerd is. Voorzover de Con-
seil d'Etat in eerste en enige instantie rechtspreelct, betreft het belangrijke beslui-
ten — met name: decreten van de President van de Republiek of van de Premier 
ministre29  — zodat dan ook het nodige aan rechterlijk potentieel verzameld moet 
worden. 

26. D.w.z. de Presidenten van de vier Sections administratives, van de Section du Contentieux en 
van de — hieronder te bespreken — Section du Rapport et des Etudes. 

27. De uitspraken van de Assemblee, resp. de Section du Contentieux worden in de jurisprudentie 
afzonderlijk aangemerkt als: CE (Ass.) en Ca (Sect.). Merlcwaardigerwijs bestaat de Assemblee 
nit minder leden dan de Section, maar zij is wel zwaarder samengesteld. 

28. Ook voorlopige voorzieningen worden niet gegeven door een unus iudex, maar door een sous. 
section van drie leden. 

29. Over de bevoegdheid van de Conseil d'Etat als rechter in eerste en enige instantie ricter hieron-
der. 
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De voorzitters en de bijzitters van de verschillende formaties zijn steeds ten min-
ste conseiller d'Etat. De rapporteur daarentegen, die de zaak instrueert, is meestal 
een auditeur of een maitre de requetes. 3° 
Verder wordt in iedere zaak conclusie genomen door een zg. commissaire du gou-
vernement, die overigens niets met de regering te maken heeft, maar een lid van 
de Conseil d'Etat zelf is, meestal in de rang van maitre de requetes. Aan de com-
missaires du gouvernement wordt, hieronder, een afzonderlijke paragraaf 6 
gewijd. Zie aldaar. 

Hierboven werd reeds gemeld dat de Conseil d'Etat, hoewel administratieve rech-
ter, wordt beschouwd als een onderdeel van het bestuur ('radministration qui 
juge l'administration') en dat, als een gevolg daarvan, de leden daarvan niet onaf-
zetbaar zijn: zij worden, zoals iedere ambtenaar, benoemd en ontslagen door het 
bestuur. 3 ' 
Levert dat geen probleem op, in termen van artikel 6 EVRM, dat in geschillen met 
het bestuur berechting door een `onafhankelijk en onpartijdig gerecht' eist? 32  De 
Fransen menen zelf van niet. Zo wordt erop gewezen, dat het personeelsbeleid 
van de Conseil d'Etat geheel in handen van de Raad zelf ligt; weliswaar geschie-
den de benoemingen door het bestuur, maar van de voordracht van de Conseil 
wordt nimmer afgeweken. Actief ontslag door het bestuur van leden van de Con-
seil d'Etat (anders dan bij de wettelijk voorgeschreven defungeringsleeftijd van 65 
jaar) 33  heeft ook nimmer plaatsgevonden. 34  Ten slotte geschieden de bevorderin-
gen binnen de Conseil d'Etat strikt op basis van ancienniteit, hetgeen de leden 
een onafhankelijke positie verschaft, niet alleen ten opzichte van het bestuur, 
maar ook ten opzichte van de leidinggevende gremia binnen de Conseil d'Etat 
zelf. 35  
Toch is men er niet helemaal gerust op dat de Conseil d'Etat door de 'test' van 
artikel 6 EVRM kan komen: het enkele feit dat de leden niet onafzetbaar zijn en 
dus (in theorie) ontslagen kunnen worden, lijkt reeds tot het predicaat: niet-onaf-
hankelijkheid te kunnen leiden; ten slotte werd in de Benthem-uitspraak het 

30. De rapporteur neemt ook deel aan het beraad in raadkamer, maar heeft daarbij slechts een advi-
serende stem. Bron: de website van de Conseil d'Etat. 

31. Benoeming en ontslag van de leden van de Conseil d'Etat geschiedt bij decreet van de President 
van de Republiek op voordracht van de Conseil en — in het geval van de conseillers d'Etat de Sec-
fie-presidenten en de Vice-President — na instemming van de Ministerraad. 

32. Althans voorzover daarbij 'civil rights' of een 'criminal charge' aan de orde zijn, hetgeen intus-
sen, naar men weet, zeer snel het geval is, onder de extensieve jurisprudentie van het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens. Zie o.m. de in Nederland welbekende Benthem-uitspraak 
van 23 oktober 1985, AB 1986, 1, m.nt. Hirsch Baffin. 

33. Staatsraden die dit wensen, lcunnen hun werkzaamheden tot hun 68e (in bijzondere gevallen: 
tot hun 69e) voortzetten. 

34. Behoudens fijdens de oorlogsjaren 1940-1944. 
35. De bovenstaande adstructie van de onafhankelijIcheid van de leden van de Conseil d'Etat is te 

vinden op de website van de Conseil d'Etat zelf, onder het kopje: Les membres du Conseil 
d'Etat/Les garanties d'independance. Het is enigszins omineus dat de Conseil d'Etat zelf moet 
uitleggen dat, ondanks het niet onafzetbaar zijn van de leden, toch wel degelijk van onafhanke-
lijIcheid moet worden gesproken, terwijl de gehanteerde argumenten, zo meent men, enigszins 
'apologetisch' zijn. 
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Kroonberoep ook afgeschoten vanwege de enkele omstandigheid dat de Kroon 
een niet-onafhankelijk orgaan is. Wat hier van zij, bij weten van de schrijver 
dezes is nog nimmer door een Franse burger de onafhankelijIcheid van de 
Conseil d'Etat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangebracht, 
zodat deze kwestie vooralsnog niet op het Europese niveau is beslist. 36  

Ook anderszins is er een 'vuiltje' ingevolge artikel 6 EVRM, in relatie met de Con-
seil d'Etat: het Procola-arrest,37  waarin werd uitgemaakt dat de Luxemburgse Raad 
van State niet 'onafhankelijk en onpartijdig' in de zin van deze verdragsbepaling 
was, aangezien de Luxemburgse Raad adviseerde over regelgeving en deze als 
administratieve rechter toepaste. 
In Frankrijk ziet men hier intussen geen probleem. Er wordt vooral gewezen op 
het feit dat de Franse Conseil d'Etat, anders dan de Luxemburgse Raad van State, 
de advisering over regelgeving en de beslechting van geschillen organisatorisch 
heeft gescheiden, nl. in vier Sections administratives en een Section du Conten-
tiewc; 'interferentie' tussen advisering en geschilbeslechting zou aldus niet voor-
komen. 
Helemaal overtuigend lijkt intussen deze redenering niet. Hierboven bleek dat 
aan de beraadslagingen van vrijwel alle 'formations de jugement' (te weten de 
Assembl6e du Contentieux, de Section du Contentieux en de sous-section reu-
nies), mede Staatsraden, afkomstig uit de Sections administratives, deelnemen. 
Verder komt het ook voor, dat men, na werkzaamheden in een van de Sections 
administratives, wordt benoemd in de Section du Contentieux, zodat ook dan de 
kans aanwezig is dat men in een geschil over een regeling te oordelen heeft, die 
men reeds als adviseur onder ogen heeft gehad. Ook bier is echter nog nimmer 
door een Franse burger geklaagd bij het Europese Hof, dat de Conseil d'Etat niet 
onafhankelijk en onpartijdig zou zijn, a la Procola. 

Bevoegdheid van de Conseil d'Etat als administratieve rechter 

De Conseil d'Etat oefent rechtspraak uit in vier gevallen: 
a) Hij is in eerste en enige instantie bevoegd terzake van een aantal belangrijke 

bestuursbesluiten. 
b) Hij is cassatierechter ten aanzien van de uitspraken van de Cours administra-

tives d'appel. 
c) Hij is hoger beroepsrechter ten aanzien van de uitspraken van de Tribunaux 

administratifs, voorzover (in een beperkt aantal gevallen) daartegen geen 
hoger beroep openstond op de Cours administratives d'appel. 

36. N.B. De bovenstaande beschouwingen gelden alleen voor de leden van de Conseil d'Etat. Leden 
van de lagere Tribunaux adrninistratifs en de Cours administratives d'appel zijn nl. (merkwaar-
digerwijs in het systeem, zou men menen) wel onafzetbaar en worden, in tegenstelling tot de 
leden van de Conseil d'Etat, derhalve ook aangeduid alt 'magistrats'. Zie de wet van 6 januari 
1986 çloi garantissant rindependance des membres des Tribunaux administratifs et Cours 
administratives d'apper), nader te bespreken in par. 5.1. 

37. EHRM 28 september 1995, Series A, no. 326. 
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d) Hij is ten slotte cassatierechter ten aanzien van de uitspraken van een aantal 
speciale administratieve rechters. 

De bevoegdheid van de Conseil d'Etat als hoger beroeps- of cassatierechter, als 
bedoeld onder b t/m d, komt nader aan de orde in de paragrafen 3.2 en 3.3, 
waarin de lagere en speciale administratieve rechters worden besproken. Hier 
een uiteenzetting over de categorie sub a. 
De Conseil d'Etat is rechter in eerste en enige aanleg in geschillen omtrent de vol-
gende bestuursbes1uiten: 38  
— ordonnances en decreten (zowel van algemene als van individuele streldcing), 

gegeven door de President van de Republiek en de Premier ministre; 39  
— bepaalde ministeriele besluiten, met name zg. reglements (ministeriele rege-

lingen, inhoudende algemeen verbindende voorschriften) 4° en ook overigens 
rrlinisteriele besluiten, die zijn genomen na advies van de Conseil d'Etat; 

— geschillen omtrent de rechtspositie van ambtenaren, die door de President 
van de Republiek zijn benoemd; 

— geschillen omtrent de besluiten van enkele, nader aangewezen organen; 
— geschillen tegen besluiten, ten aanzien waarvan meerdere Tribunaux admini-

stratifs relatief bevoegd zijn. 4' 

Overwegingen om de Conseil d'Etat aan te wijzen als rechter in eerste en enige 
aanleg zijn vooral: (i) het gevvicht van het betreffende besluit (bijv. decreten van 
de President van de Republiek en van de Premier ministre; besluiten inzake de 
rechtspositie van ambtenaren, die door de President van de Republiek zijn 
benoemd), (ii) de behoefte om een eenduidige uitspraak van een gerecht te ver-
krijgen (met name van belang ten aanzien van decreten en ministeriele besluiten, 
inhoudende algemeen verbindende voorschriften) en (iii) de behoefte om zo snel 
mogelijk een rechterlijke uitspraak te verkrijgen, zonder een `eerste stap bij de 
lagere administratieve rechter. 42  

38. Zie voor een overzicht van de competentie van de Conseil d'Etat in eerste en enige aanleg: 
R. Chapus, Droit du Contentieux administratif, p. 258-296. 

39. Het beroep bij de Conseil d'Etat staat open tegen decreten van individuele strelddng, maar ook, 
indien deze decreten — in voorkomend geval: ordonnances — algemeen verbindende voorschriften 
inhouden (hetgeen veelal het geval is). In Franlcrijk staat nl. ook tegen actes administratifs die 
algemeen verbindende voorschriften inhouden (zg. actes reglementaires of kortweg: regle-
ments; in het Nederlands: bestuurswetgeving), een vernietigingsberoep open op de administra-
tieve rechter. Zie nader: A.J. Bok, Rechterlijke toetsing van regelgeving (diss.), Deventer 1991, p. 
232-253. 

40. Zie de voorgaande noot. Tegen individuele besluiten van ministers staat beroep in eerste aanleg 
open op de Tribunaux administratifs. 

41. Hetgeen zich met name kan voordoen, indien de relatieve bevoegdheid van het Tribunal admi-
nistratif niet is gelieerd aan de auteur van het besluit, maar aan de woonplaats van (meerdere) 
appellanten. Onder de Awb worden zaken, ten aanzien waarvan meerdere rechtbanken relatief 
bevoegd zijn, verwezen naar een rechtbank (artikel 8:13 Awb, verknochte zaken). 

42. R. Chapus, Droit du Contentieux administratif, p. 261. 
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3-1-4 	Jaarverslag en onderzoek 

Hierboven kwamen aan de orde de adviserende taak van de Conseil d'Etat, uitge-
oefend door de vier Sections administratives en de rechtsprekende taak, uitgeoe-
fend door de Section du Contentieux. Daarnaast kent de Conseil d'Etat nog een 
zesde Sectie: de Section du Rapport et des Etudes, die in de jaren tachtig is ingesteld 
en is belast met het opstellen van het Jaarverslag en het (doen) verrichten van 
onderzoek, zowel intern binnen de Conseil, als extern. Door toedoen van deze 
Sectie verschijnen regelmatig deelstudies met betreldcing tot de (adviserende en 
rechtsprekende) activiteiten van de Conseil d'Etat, met name in de reeks 'Etudes 
et Documents'. Van de Section du Rapport et des Etudes maken nog onderdeel 
uit een 'Cellule de cooperation internationale' en een tellule de droit coin-
munautaire'. 

3.2 	De Tribunaux administratft en de Cours administratives d'appel 

Lange tijd, vanaf 1872, heeft de Conseil d'Etat zorggedragen voor de administra-
tieve rechtspraak als rechter in eerste en enige aanleg. Met de opkomst van de 
verzorgingsstaat en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal 
overheidstaken nam intussen ook gaandeweg het aantal geschillen dusdanig toe, 
dat deze niet meer door een enkel gerecht konden worden beslecht. 
In 1953 (toen het aantal openstaande dossiers was gegroeid tot plm. 25.000 en 
een uitspraak van de Conseil d'Etat niet meer binnen de vijf jaar te verwachten 
viel) is daarom een hervorming doorgevoerd en werden bij de Decreetwet van 30 
september I953 administratieve gerechten van eerste aanleg, de Tribunaux 
administratifs, ingesteld. 44  Thans bestaan er in het Europees territoir van Frank-
rijk 28 van dergelijke gerechten. 45  
Ondanks de introductie van de 'eerste laag' van Tribunaux administratifs bleken 
intussen met verloop van tijd de problemen van overbelasting van — met name — 
de Conseil d'Etat (die na 1953 was aangewezen als hoger beroepsrechter ten aan-
zien van de uitspraken van de Tribunaux administratifs) toch niet te keren. Van-
daar dat bij de wet van 31 december 1987 46  een tussenlaag' werd ingesteld, 

43. In werking getreden op I januari 1954. 
44. De Tribunaux administratifs hadden een zekere 'pendant' in het verleden. Veer 1953 bestonden 

er zg. Conseils de Prefecture, administratieve beroepsorganen die bevoegd waren in een 
beperkt aantal geschillen. Tegen de uitspraken van de Conseils de Prefecture stond beroep open 
op de Conseil d'Etat. 

45. NI. in Lille, Amiens, Caen, Rouen, Versailles, Cergy-Pontoise, Parijs, Melun, Chalons-en-Cham-
pagne, Nancy, Strasbourg, Rennes, Nantes, Orleans, Dijon, Besancon, Poitiers, Limoges, 
Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Pau, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice en 
Baslia. Het aantal Tribunaux administratifs (2.8) contrasteert nogal ten opzichte van het aantal 
rechtbanken van de gewone rechterlijke macht (181!), maar hierboven werd al aangegeven, dat 
het (napoleontische) aantal rechtbanken niet helemaal meer correspondeert met de huidige 
bevolkingsspreiding. Naast de 28 Tribunaux administratifs in het Europese territoir van Frank-
rijk bestaan er nog acht Tribunaux administratifs voor overzeese gebiedsdelen, de zg. Tribunaux 
administratifs des DOM-TOM (Departements, resp. Territoires d'outre-mer). 

46. In werking getreden op Ijanuari 1989. 
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bestaande uit Cours administratives d'appel. Momenteel zijn er zeven van derge-
lijke administratieve beroepshoven. 47  
De — geconsolideerde — teksten van de Decreetwet van 1953 en de wet van 1987 
inzake de Tribunaux administratifs en de Cours administratives d'appel zijn 
thans te vinden in de reeds hierboven genoemde Code de Justice administrative. 

De Tribunaux administratifs48  

De leden van de Tribunaux administratifs worden gerecruteerd via twee `lijnen'. 
De voornaamste daarvan is een `concours' voor afgestudeerde bestuursjuristen (al 
dan niet aflcomstig van de Ecole Nationale d'Administration); de aldus geselec-
teerde personen volgen dus vanaf het begin een carriere bij een Tribunal admini-
stratif. Onderdeel van het nadien te volgen opleidingstraject is een verplichte 
stage bij de Conseil d'Etat van zes maanden. Daarnaast bestaat er — zij het in min-
dere mate — de benoeming bij wijze van 'tour exterieue, d.w.z. benoeming van 
personen, werkzaam in het actieve bestuur. Momenteel zijn bij de Tribunaux 
administratifs plm. 670 rechters werkzaam. 49  
Hierboven werd beschreven dat de leden van de Conseil d'Etat — die wordt aange-
merIct als een onderdeel van het bestuur — niet onafzetbaar zijn. Dat is anders bij 
de leden van de Tribunaux administratifs (en ook overigens van de Cours admini-
stratives d'appel). Deze worden gezien als onafhankelijke rechters ('rnagistrats') 
en genieten derhalve ook het voorrecht van onafzetbaarheid! Zie de wet van 
6 januari 1986 ('loi garantissant l'independance des membres des Tribunaux 
administratifs et Cours administratives d'appel'). 5 ° 

De Tribunaux administratifs zijn onderverdeeld in kamers ('chambres' ), waarvan 
het aantal varieert per gerecht. Zo kent het Tribunal administratif van Parijs (dat 
in zijn eentje plm. 1/6 van de werlcvoorraad van de Tribunaux administratifs ver-
stouwt) dertien kamers; de kleinste Tribunaux kennen een of twee kamers. Bin-
nen de kamers bestaat een zekere mate van specialisatie (zeker bij de grotere Tri-
bunaux administratifs). 
De kamers zitten met drie rechters. Daarboven zijn er ook zwaardere 'formations 
de jugement': de 'formation speciale', waaraan in ieder geval de President en de 
kamervoorzitters van het Tribunal deelnemen en, in bijzondere gevallen, de 'for-
mation pleniere', bestaande uit alle rechters van het Tribunal. 5 ' 

47. Te weten: in Douai, Parijs, Nancy, Nantes, Lyon, Bordeaux en Marseille. 
48. Zie omtrent de organisatie van de Tribunaux administratifs: R. Chapus, Droit du Contentieux 

administratif, p. 67-75 en C. Gabolde, Procedure des Tribunaux administratifs et des Cours 
administratives d'appel, 6e druk, Paris 1997, p. 7-18. 

49. Chapus, p. 69. Het aantal rechters in de Tribunaux administratifs is in de afgelopen jaren fors 
opgeschroefd. Zo waren er in 1975 nog maar 200 rechters werkzaam bij de Tribunaux admini-
staffs. 

50. Deze wet was reeds voorafgegaan door een uitspraak van de Conseil Constitutionnel (cc 22 juli 
1980, Rec. 46), waarin de onafhankelijIcheid van de administratieve rechter werd aangemerkt 
als een 'principe de valeur constitutionelle'. 

51. Met uitzondering van het Tribunal administratif van Parijs, waarvan de 'formation pleniere' 
bestaat uit de President, de voorzitters van de 13 kamers en een rapporteur. 
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Anders dan bij de Conseil d'Etat komt unus-rechtspraak — behandeling door een 
juge unique' — betrekkelijk veel voor bij de Tribunawc administratifs. Zo worden 
voorlopige voorzieningen ('mesures d'urgence') toegekend door de President van 
het Tribunal (of een door hem aangewezen plaatsvervanger, die ten minste de 
rang van premier conseiller moet hebben). Ook in hoofdzaak kunnen een aantal 
— limitatief in de wet omschreven — geschillen worden afgedaan door een unus 
iudex; het betreft hier onder meer eenvoudige bouwzaken, eenvoudige ambtena-
renzaken en geldvorderingen op de overheid, lager dan FE 50.000,-." 

De Cours administratives d'appel53  

De leden van de Cours administratives d'appel vloeien voornamelijk, bij wijze 
van bevordering, toe vanuit de rangen van de Tribunaux administratifs. Daar-
naast bestaat er in geringe mate een recrutering via de 'tour exterieue, ofwel 
benoeming van personen, werkzaam in het actieve bestuur. President van het 
Cour administrative d'appel is gewoonlijk een conseiller d'Etat, die vanuit de 
Conseil d'Etat wordt 'overgeplaatst' om leiding te geven aan het Hof. Momenteel 
zijn er plm. 120 rechters werkzaam bij de Cours administratives d'appe1. 54  
Ook de Cours administratives d'appel zijn verdeeld in kamers ('chambres'). Het 
Cour administrative d'appel van Parijs kent vijf kamers, de overige Hoven drie. Er 
wordt normaliter gezeten met vijf rechters, waarvan twee afkomstig zijn uit de 
eigenlijke kamer en twee uit aanpalende kamers; daarnaast is er een rapporteur." 
Indien hoger beroep is ingesteld tegen een uitspraak van het Tribunal administra-
tif, die door een unus iudex is gegeven, wordt gezeten met een kamer van drie 
rechters. In bijzondere gevallen komt de 'formation pleniere' bijeen, waaraan in 
ieder geval de President en de kamervoorzitters deelnemen. Evenals bij de Con-
seil d'Etat komt unus-rechtspraak niet voor bij de Cours administratives d'appel. 

Toezicht op de bedriffivoering 

Toezicht op de bedrijfsvoering ('gestion') van de Tribunaux administratifs en de 
Cours administratives d'appel werd in het verleden uitgeoefend door het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken 56 , maar is thans opgedragen aan een 'mission' van 
de Conseil d'Etat, bestaande uit de (ambtelijke) Secretaire-General van de Conseil 
en een Secretaire-General adjoint, in het bijzonder belast met deze taak, onder 
het gezag van de Vice-President. Deze 'mission' wordt ondersteund door een 

52. Zie artikel R222-13 van de Code de Justice administrative. 
53. Omtrent de organisatie van de Cours administratives d'appel: Chapus, p. 76-77 en Gabolde, 

P. 372-374. 
54. Chapus, p.7 6 . 
55. Anders dan bij de Tribunaux administratifs — waar de kamers een zekere mate van specialisatie 

kennen; zie boven — zijn dus de kamers van de Cours administratives d'appel 'generalistisch' 
samengesteld. 

56. De administratieve rechtspraak — inclusief de Conseil d'Etat — valt in Franlcrijk niet under de ver-
antwoordelijIcheid van de Minister van fustitie, maar onder die van de Minister van Binnen-
landse Zaken. De Minister van Justine is alleen verantwoordelijk voor de gewone rechterlijke 
macht. Men ziet bier opnieuw een uitwerking van het beginsel van de 'clualite des juridictions'. 
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ambtelijk apparaat (Service Informatique, Cellule immobiliere en Bureau des for-
mations). In de laatste jaren is veel aandacht besteed aan de huisvesting en infor-
maticavoorzieningen van de administratieve gerechten. 57  
De toezichthoudende en coordinerende taak van de Conseil d'Etat heeft alleen 
betrekking op de `gestion', de bedrijfsvoering, en niet op de gerechtelijke uitspra-
ken. Daarop ziet de Conseil d'Etat toe als cassatie- of hoger-beroepsrechter. 
Daarnaast bestaat een consultatief orgaan, de 'Conseil Superieur des Tribunam 
administratifs et des Cours administratives d'appel'. Deze Conseil staat onder het 
voorzitterschap van de Vice-President van de Conseil d'Etat en bestaat overigens 
uit enkele leden van de Conseil d'Etat en leden, gekozen vanuit de Tribunaux 
administratifs en de Cours administratives d'appel. De Conseil brengt met name 
adviezen uit over benoemingen en bevorderingen van de leden van de Tribunaux 
administratifs en de Cours administratives d'appel en is in dit opzicht enigszins 
te vergelijken met de Conseil Superieur de la magistrature. 

Bevoegdheid in eerste aanleg; hoger beroep 

Het Tribunal administratif is juge de droit commun' in geschillen met het bestuur: 
tenzij het geschil in eerste en enige instantie is opgedragen aan de Conseil d'Etat 
(zie par. 3.2.3), dient dit gerecht in eerste aanleg benaderd te worden. Zie artikel 
L211-I van de Code de Justice administrative: 'Les Tribunaux administratifs sont, 
en premier ressort en sous reserve des competences attribuees aux Conseil 
d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.' Deze bevoegdheid 
in eerste aanleg geldt voor alle bestuursgeschillen: niet alleen het vernietigingsbe-
roep tegen actes administratifs, maar ook geschillen inzake overheidsaansprake-
lijkheid, geschillen inzake contrats administratifs, belastinggeschillen, verkie-
zingsgeschillen, etc. 58  

De Cours administratives d'appel hebben geen bevoegdheid in eerste aanleg 59  en 
fungeren uitsluitend als hoger beroepsgerechten. Bij de wet van 31 december 1987, 
waarbij de Cours administratives d'appel werden ingesteld, was aanvankelijk 
slechts tegen een deel van de uitspraken van de Tribunaux administratifs hoger 
beroep opengesteld bij deze gerechten, teneinde overbelasting van de Cours 
administratives d'appel vanaf het begin te voorkomen. 
Vrij snel daarna is echter de hoger-beroepscompetentie van de Cours aanzienlijk 
verruimd, met name bij het decreet van 17 maart 1992 en de wet van 8 februari 
1995, zodanig, dat thans tegen vrijwel alle uitspraken van de Tribunaux admini-
stratifs hoger beroep openstaat bij de Cours administratives d'appe1. 6° 

57. Zie de website van de Conseil d'Etat, kopje: La gestion des Tribunaux administratif et les Cours 
administratives d'appel. 

58. Zie voor de verschillende beroepen ('recours) die bij de administratieve rechter lcunnen worden 
ingesteld par. 5.1. 

59. Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar de gerechten van het tweede echelon, de Oberver-
waltungsgerichte, in sommige geschillen als rechter van eerste aanleg moeten worden bena-
derd; zie het Duitse landenhoofdstuk. 

Go. Chapus, p. 77-78. 
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— Voornaamste categorie van geschillen, waarin de Conseil d'Etat — als voorheen 
— hoger-beroepsrechter is gebleven (met overslaan van de Cours administra-
fives d'appel) zijn verkiezingsgeschillen (het zg. 'contentieux electoral') op 
gemeentelijk en departementaal niveau. 61  

— Een belangrijke uitgezonderde categorie was v6or 1995 ook die van de 'actes 
reglementaires', d.w.z. bestuurswetgeving, in het bijzonder op het niveau van 
de decentrale overheden. 62  Hoger beroep tegen de uitspraken van de Tribu-
naux administratifs inzake deze decentrale reglements was aanvankelijk voor-
behouden aan de Conseil d'Etat. Bij de wet van 8 februari 1995 zijn deze 
geschillen echter 'en bloc' onder de hoger-beroepsbevoegdheid van de Cours 
administratives d'appel gebracht. 63  

De procedure, in eerste instantie voor de Tribunaux administratifs en in hoger 
beroep voor de Cours administratives d'appel, wordt niet in de onderhavige — op 
de organisatie gerichte — par. 3 behandeld, maar hieronder, in par. 5 (waarin de 
procedure voor de administratieve rechter in haar algemeenheid wordt bespro-
ken). 

Prejudiciele vraag over 'questions de droit nouvelles' aan de Conseil d'Etat 

Hier nog enige aandacht voor een voorziening, die mede door de — meerge-
noemde — wet van 31 december 1987 is getroffen: de mogelijkheid voor de Tribu-
naux administratifs of de Cours administratives d'appel om bij de Conseil d'Etat, 
bij wijze van prejudiciele vraag, een advies in te winnen over zg. 'questions de droit 
nouvelles'. 64  
De wetgever heeft met name voorzien in deze mogelijkheid, teneinde langdurige 
procedures bij de administratieve rechter tegen te gaan — zoals die mede in de 
hand konden worden gewerkt door de instelling van een 'tussenlaag' van Cours 
administratives d'appel, bij dezelfde wet van 1987. 

Het Tribunal administratif of het Cour administrative d'appel is bevoegd een pre- 
judiciele vraag te stellen, indien aan drie — cumulatieve — voorwaarden is voldaan: 

61. De directe hoger-beroepsbevoegdheid van de Conseil d'Etat is bier ingegeven door de wens om 
verkiezingsgeschillen zo snel mogelijk te beslechten. Vgl. Chapus, p. 248. Boven de gemeenten 
en departements bestaan in FranIcrijk nog zg. regions. Verkiezingsgeschillen op het regionale 
niveau warden beoordeeld door de Conseil d'Etat als rechter in eerste en enige aanleg, terwijI 
geschillen omtrent de verkiezing van leden van het parlement worden beslecht door de Conseil 
Constitutionnel. 

62. In par. 3.2.3 werd reeds beschreven dat tegen actes reglementaires op het niveau van de centrale 
overheid (decreten van algemene strekking, vastgesteld door de President van de Republiek of 
de Premier ministre, en ministeriele reglements) beroep in eerste en enige instantie openstaat 
op de Conseil d'Etat. Tegen reglements, vastgesteld op het niveau van de gemeenten, departe-
ments en regions (niet alleen door de vertegenwoordigende organen, maar ook door executieve 
organen, zoals de burgemeester en de prefet), staat echter in eerste instantie beroep open bij de 
Tribunaux administratifs. 

63. Chapus, p. 253255. 
64. Over deze mogelijkheid Chapus, p. 637-640. Zie ook — Nederlandstalig — F.M. Kane, Coordi-

natie van rechtspraak (diss. Kim), Den Haag woo, p. 70-74. 
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— Het moet gaan om een 'question de droit nouvelle', d.w.z. de uitleg van 
nieuwe wettelijke of reglementaire bepalingen. Omtrent de uitleg van oud 
recht staat — officieel — niet de mogelijkheid van een prejudiciele vraag open; 65  
deze nieuwe bepalingen moeten bovendien een 'difficulte serieuse' opleveren, 
waarvan de beslechting van belang kan zijn in 'vele geschillen'. 

In dergelijke gevallen kan de Conseil d'Etat een 'beginseluitspraak' doen, waarna 
de lagere rechters, in de lijn daarvan, andere geschillen daaromtrent gemakkelij-
ker kunnen afdoen.' 
De Conseil d'Etat heeft drie maanden om op de prejudiciele vraag een antwoord 
te geven; tot die tijd wordt het geding voor de lagere rechter opgeschort. De uit-
spraak, naar aanleiding van de prejudiciele vraag, heeft een enigszins ambigu 
karakter. Officieel geeft de Conseil d'Etat nl. slechts een 'advies'. 67  De facto heeft 
een advies, als bier bedoeld, echter een even sterke werlcing als een officiele uit-
spraak van de Conseil d'Etat. 68  
In de afgelopen tien jaar is een zekere 'praktijk' ontstaan inzake het stellen van 
prejudiciele vragen, zoals boven beschreven. Per jaar worden plm. 15 tot 20 vra-
gen aan de Conseil d'Etat gesteld. 69  
De eerste vragen werden gesteld door de Tribunaux administratifs te Nantes en 
Versailles en betroffen de uitleg van fiscale bepalingen (CE Ass. 7 juli 1989, Rec. 
159, avis Societe Cofiroute), resp. de rechtspositie van onderwijzers (CE Ass. 7 juli 
1989, Rec. 162, avis Mlle Cale). 
De Conseil d'Etat past de bepalingen inzake het stellen van prejudiciele vragen 
met de nodige soepelheid toe. Dat blijkt onder meer hieruit, dat de Conseil d'Etat 
mede vragen beantwoordt die zijn gericht op een verduidelijking van oudere 
jurisprudentie. 7° Het vereiste, dat de adviesaanvraag betrelddng moet hebben op 
een 'question de droit nouvelle', wordt bier dus met enig `gemak' gehanteerd. 
Zelfs kan in het kader van de prejudiciele procedure de vraag aan de orde komen 
naar de competentieafbakening tussen administratieve en gewone rechter. 71  

65. Zie echter aanstonds. 
66. Ook in het Nederlandse recht treft men wel dergelijke `beginseluitspraked aan. Zie bijvoor-

beeld, enige jaren geleden, de `malus-lcwestie' in het sociaal-zekerheidsrecht, waaromtrent de 
zaken eerst `opgespaard' werden door de rechtbanken, totdat de Centrale Raad van Beroep daar-
omtrent een principiele uitspraak had gedaan. 

67. Dit is bij de parlementaire behandeling aldus bepaald, teneinde tot uitdruklcing te brengen dat 
de prejudiciele procedure geen afbreuk doet aan de mogelijIcheden om — na de uitspraak van de 
lagere rechter, met inachtneming van het advies — nog hoger beroep en/of cassatie in te stellen. 

68. Hetgeen zeker het geval is, wanneer het advies wordt gepubliceerd in de Journal Officiel, het 
Franse Staatsblad — waartoe de wet van 1987 de mogelijkheid biedt. 

69. Chapus, p. 639. 
70. Bijvoorbeeld CE 27 oktober 1989, Rec. 220, avis Prefet de l'Essonne en CE Sect. 31 maart 1995, 

Rec. 153, avis Societe d'expertise comptable du Languedoc. 
71. CE Sect. to april 1992, Rec. 159, avis S.a.r.l. Hofmiller, door Chapus, p. 639, voorzien van de 

kanttekening dat hieromtrent eerder het Tribunal des Conflits zou moeten oordelen. OmtTent 
het Tribunal des Conflits — belast met het beslechten van competentiegeschillen tussen gewone 
en administratieve rechter — nader par. 4.1. 
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Een soortgelijke prejudiciele procedure, als in 1987 geintroduceerd bij de admini-
stratieve rechter, is bij de wet van is mei 1991 tevens ingevoerd bij de gewone 
rechterlijke macht (prejudiciele vraag, nu aan het Cour de Cassation). 72  

3-3 	De speciale administratieve rechters 

Naast de Tribunaux administratifs en de Cours administratives d'appel — die als 
gerechten van de 'gewone' administratiefrechterlijke macht kunnen worden aan-
gemerkt — bestaat er in Frankrijk nog een aantal speciale administratieve rech-
ters. Hoewel de speciale administratieve rechtspraak in Frankrijk van mindere 
betekenis is dan in andere landen, 73  is het toch nuttig deze rechters kort te inven-
tariseren. 74  

Een eerste groep speciale administratieve rechters treft men aan op enkele terrei-
nen van de sociale zekerheid. 
— Op het terrein van de bijstand zijn er 'commissions departementales d'aide 

sociale'; tegen de uitspraken van deze commissies staat hoger beroep open bij 
de 'Commission centrale d'aide sociale'. 75  

— Daamaast zijn er 'commissions interregionales de la tarification sanitaire et 
sociale'; hoger beroep staat open bij een 'Commission nationale' op hetzelfde 
terrein. 

— Op het terrein van militaire pensioenen zijn er 'commissions departemen-
tales', met hoger beroep op 'commissions regionales'. 

— Rechtspraak in een instantie wordt uitgeoefend door de 'commissions depar-
tementales des handicapes'. 

Een belangrijke speciale administratieve rechter is de 'Commission des recours des 
refugits' , die geschillen omtrent de vluchtelingenstatus beoordeelt. Deze Com-
missie is, vanwege de werkvoorraad, 76  onderverdeeld in tien secties. 

Evenals in Nederland bestaan er in Frankrijk verscheidene beroepsorden, zoals 
van medici, universiteiten, overig onderwijs en banlcwezen. In de justitiele sfeer 
zijn er beroepsorden van advocaten en die van de gewone rechterlijke macht (de 
in par. 2.1 reeds genoemde Conseil Superieur de la magistrature). Voorzover de 

72. Zie Kane, p. 70 e.v. 
73. Vgl. Duitsland waar, naast de algemene administratieve rechter (de Verwaltungsgerichtsbar-

keit), speciale administratieve rechters in sociale-zekerheidsgeschillen en belastinggeschillen 
bestaan (de Sozial. en Finanzgerichtsbarkeit). Nader het Duitse landenhoofdstuk. 

74. Omtrent de speciale administratieve rechters: Chapus, p. 82-1o3 ('Les juridictions speciales'). In 
totaal bestaan er in Frankrijk plm. 30 speciale administratieve rechters. Daarvan worden in het 
onderstaande alleen de belangrijkste genoemd. 

75. Deze commissies zijn alleen bevoegd op het terrein van de bijstand, zijnde een vorm van sociale 
zekerheid, zonder premiebetaling. Sociale verzekeringen, op het terrein van arbeidsongeschikt-
heid en werldoosheid, worden beoordeeld door de gewone rechter. Zie par. 2.1. 

76. Thans plm. 15.000 zaken per jaar, Chapus, p. 88. De Commissie beoordeelt alleen de vluchte-
lingenstatus. Andere beslissingen ten aanzien van vluchtelingen (met name: uitzettingen) wor-
den beoordeeld door de gewone administratieve rechter. 
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toporganen van deze beroepsorden disciplinaire maatregelen opleggen, worden zij 
beschouwd als speciale administratieve rechter. 
Ten slotte wordt vanouds de Rekenkamer, het Cour des Comptes, gezien als een 
speciale administratieve rechter. In 1982 zijn onder het Cour des Comptes 24 
`chambres regionales des comptes' geplaatst, ten aanzien waarvan het Cour des 
Comptes hoger-beroepsrechter is. Verder treft men op dit terrein nog aan het 
'Cour de discipline budgetaire et financiere', dat disciplinaire maatregelen oplegt 
bij financiele onregelmatigheden. 

Tegen de uitspraken in laatste instantie van de speciale administratieve rechters 
staat altijd nog cassatieberoep open op de Conseil d'Etat. Dit is ook zo indien dit 
niet bij bijzonder wettelijk voorschrift is bepaald. Zie de loepelbepaling' van arti-
kel L331-I van de Code de Justice Administrative: 'Le Conseil d'Etat est seul com-
petent pour statuer sur les recours en cassation diriges contre les decisions ren-
dues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives.' Omtrent de 
modaliteiten van dit cassatieberoep nader paragraaf 5.4. 

3.4 	Verwijzingsverplichtingen 

Uit het bovenstaande bleek dat er in Frankrijk meerdere administratieve rechters 
bestaan. Dat bergt de kans in zich, dat de burger zich vergist in de (relatieve of 
absolute) competentie van de te benaderen rechter. In het bestuursprocesrecht, 
met zijn korte beroepstermijnen, kan dat neerkomen op het verspelen van de 
beroepsmogelijkheid. Wanneer de benaderde rechter zich onbevoegd verklaart, 
kan de termijn immers reeds verlopen zijn om de wel bevoegde rechter te bena-
deren. 
Vandaar dat de Franse wetgever de burger hier te hulp is gekomen. Bij het 
Decreet van 22 februari 1972 77  zijn enige verwijzingsverplichtingen ingevoerd, voor 
het geval de burger het onbevoegde gerecht benadert: 
— De Conseil d'Etat is benaderd, maar in werkelijkheid is een Tribunal admini-

stratif, een Cour administrative d'appel of een speciale administratieve rechter 
bevoegd. De Conseil d'Etat verwijst dan naar het bevoegde gerecht. 

— Een Tribunal administratif of een Cour administrative d'appel is benaderd, 
maar de Conseil d'Etat of een speciale administratieve rechter is bevoegd. Het 
dossier wordt naar de Conseil d'Etat gezonden, die de behandeling over-
neemt, c.q. doorverwijst naar de speciale administratieve rechter. 

— Het geschil behoort weliswaar tot de absolute competentie van de Tribunaux 
administratifs of de Cours administratives d'appel, maar het benaderde Tribu- 

77. De bepalingen van dit decreet zijn thans neergelegd in de Code de Justice Administrative. Nader 
over het decreet van 1972: Chapus, p. 232-237. 
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nal of Cour is relatief onbevoegd. 78  Ook in dit geval wordt het dossier naar de 
Conseil d'Etat gezonden, die het wel bevoegde gerecht aanwijst. 

De verwijzing door de Conseil d'Etat 79  is steeds bindend voor het gerecht, waar-
naar verwezen wordt. De verwijzing geschiedt met behoud van termijn: mits de 
burger de eerste rechter benaderd heeft binnen de geldende beroepstermijn su 
blijft niet-ontvankelijIcverldaring achterwege, ook al neemt de rechter, naar wie 
verwezen worth, feitelijk pas na verloop van deze termijn kennis van het geschil. 
Het valt op dat in alle gevallen de beslissing omtrent verwijzing wordt genomen 
door de Conseil d'Etat. Ook bier zien we de Conseil d'Etat opereren als hoogste 
administratieve rechter, die waakt over de bevoegdheidsverdeling binnen de 
administratiefrechterlijke kolom. Inschakeling van de Conseil d'Etat waarborgt 
bovendien dat bindend terugverwezen kan worden, wanneer het eerstbenaderde 
gerecht zich ten onrechte onbevoegd heeft geacht. 
Wel verdient opmerking, dat de verwijzingsverplichtingen alleen gelden tussen 
de administratieve rechters. Geen verwijzingsplicht is voorzien wanneer de bur-
ger ten onrechte de administratieve rechter benadert, in plaats van de gewone 
rechter, en omgekeerd. Een systeem waarbij de administratieve rechter in dat 
geval bindend zou verwijzen naar de gewone rechter, en vice versa, zou slecht in 
het Franse bestuursrecht passen: administratieve en gewone rechter zouden dan 
bindend elkaars competentie vaststellen, hetgeen niet in overeenstemming is 
met de 'clualite des juridictions', die ingevolge de Separation des autorites in 
Frankrijk bestaat. 

3.5 	De Mediateur 

Bestaan er, naast de hierboven behandelde algemene en speciale administratieve 
rechters, nog andere rechtsbeschermingsinstanties in Frankrijk? Het antwoord is 
sinds 1973 bevestigend. In dat jaar werd nl. een ombudsman, de zogeheten 
'Mediateur de la Republique' ingesteld.' Deze Mediateur heeft intussen beperk-
ter bevoegdheden dan de Nederlandse Nationale ombudsman, aangezien hij niet 

78. De relatieve competentie van de Tribunaux administratifs is ingewikkeld geregeld. Len belang-
rijk criterium is de zetel van het orgaan, dat de aangevallen beslissing genomen heeft. Daar-
naast gelden echter ook allerlei afwijkende regelingen die, naar het lijkt, vooral zijn ingevoerd 
om te voorkomen dat het Tribunal administratif van Parijs zich met alle beschikkingen, die door 
de verschillende ministeries worden genomen, zou moeten bezighouden. De relatieve compe-
tentie van de Cours administratives d'appel is eenvoudiger te bepalen: zij is gelieerd aan die van 
het Tribunal administratif, dat de eerdere uitspraak heeft gedaan; onder ieder Cour administra-
tive d'appel ressorteert een bepaald aantal Tribunatuc. Nader Chapus, p. 297-312. 

79. Of, preciezer gezegd, door de president van de Section du Contentieux of diens plaatsvervanger: 
de verwijzingen geschieden via een voorzittersbeschikking, zulks in afwijking van de gebruike-
lijke collegiale besluitvorming binnen de Conseil d'Etat. 

80. Deze bedraagt twee maanden. 
81. Zie de wet van 3 januari 1973, nadien nog enkele malen herzien. Algemeen over de Mediateur 

de la Republique — in de Franse literatuur gewoonlijk kortweg aangeduid als: Mediateur — Cha-
pus, pith administratif general, 7e clink, deel 1, Paris 1993, p. 375-380. 
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rechtstreeks kennis kan nemen van klachten van een burger, 82  maar slechts door 
tussenkomst van een lid van het parlement — daarover aanstonds meet 
De Mediateur wordt, op voordracht van de regering, benoemd bij decreet van de 
President de la Republique, voor een periode van zes jaar. Na deze termijn is hij 
niet hernoembaar. Ondanks het feit dat de Mediateur door het bestuur wordt 
benoemd, geldt hij toch als onafhankelijk, aangezien hij in beginsel onafzetbaar 
is.83  Verder kunnen regering noch parlement hem instructies geven. 
De burger kan niet rechtstreeks een klacht indienen bij de Mediateur. Hij dient 
zijn klacht eerst in te dienen bij een lid van het parlement (zij het van de Assem-
blee nationale, zij het van de Senat), dat beoordeelt of het de klacht vervolgens zal 
voorleggen aan de Mediateur. Ook kunnen commissies van de Assemblee of de 
Senat aan het parlement gerichte petities doorzenden aan de Mediateur. Men ziet 
dat de Mediateur aldus gelijkenis vertoont met de Engelse 'Parliamentary Com-
missioner for Administration' ,84  die ook slechts via tussenkomst van het park-
ment opereert: beide functionarissen worden gezien als een ondersteuning van 
de parlementaire controle op het bestuur. In de pralctijk zijn intussen Franse par-
lementsleden geneigd om klachten vrijwel automatisch door te zenden naar de 
Mediateur; in 1999 bereikten hem aldus 6.836 klachten. 85  
Klachten kunnen worden ingediend ten aanzien van het gedrag van bestuursor-
ganen en daarbij werkzame ambtenaren, van de centrale overheid, maar ook van 
decentrale overheden en verzelfstandigde overheidsdiensten ('etablissements 
publics'). Daarbij staan de Mediateur de nodige onderzoeksbevoegdheden ter 
beschilcking, terwijl overheidsorganen verplicht zijn mee te werken aan diens 
onderzoek. Evenals de Nederlandse Nationale ombudsman kan de Mediateur 
geen bindende uitspraken geven; zijn onderzoek mondt uit in een rapport, al dan 
niet met aanbevelingen. 
Bij het decreet van 18 februari 1986 zijn onder de Mediateur zg. `delegues &par-
tementaux' geplaatst, die ter plaatse in het departement kunnen worden bena-
derd en, namens de Mediateur, onderzoek kunnen verrichten. Veelal wordt, door 
toedoen van deze delegues, een oplossing in het geschil bereilct, zodat interventie 
door de Mediateur niet meer nodig is. Wordt het geschil niet ter plaatse opgelost, 
dan dient de burger — via een parlementarier — een formele klacht in te dienen bij 
de Mediateur. 86  
Is beroep bij de rechter ingesteld tegen een bestuursbesluit, dan is de Mediateur 
onbevoegd om van het geschil kennis te nemen. De burger kan echter, in plaats 
van de rechter, de Mediateur benaderen, terwijl ook een niet onbelangrijk deel 

82. Artikel 12 van de Nederlandse Wet op de Nationale ombudsman. 
83. De Mediateur kan slechts tussentijds ontslagen worden, indien een college, bestaande uit de 

Vice-President van de Conseil d'Etat, de President van het Cour de Cassation en de President 
van het Cour des Comptes, heeft vastgesteld dat hij buiten staat is geraalct om zijn ambt te ver-
vullen. 

84. Zie het Engelse landenhoofdstuk. 
85. Bron: de website van de Mediateur: http://www.mediateur-de-la-republiquelr . 
86. In 1999 behandelden de delegues departementaux in totaal 44.353 zaken, aldus de website van 

de Mediateur. 
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van de lclachten bij de Mediateur betreldcing heeft op het niet nakomen van rech-
terlijke uitspraken door het bestuur. 
De Mediateur brengt een Jaarverslag uit, dat zowel aan de President de la Repu-
blique als aan het parlement is gericht. Daarin gaat hij niet alleen in op de in het 
verslagjaar binnengekomen ldachten, maar doet hij ook meer algemene aanbeve-
lingen inzake een beter optreden van het bestuur ten opzichte van de burger.' 

4 	DE BEVOEGDHEIDSAFBAKENING TUSSEN ADMINISTRATIEVE EN 

GEWONE RECHTER 

In pat a werd reeds gemeld, dat in Frankrijk — althans in theorie — de bevoegdhe-
den van de administratieve en de gewone rechter strikt gescheiden zijn: de admi-
nistratieve rechter oordeelt over geschillen met het bestuur, de gewone rechter 
beslecht geschillen tussen burgers onderling ('Separation des autorites'). Dat lijkt 
op het eerste gezicht een uiterst eenvoudig schema, maar — zoals vaker bij een-
voudige schema's — is de werkelijkheid helaas ingewikkelder. In de moderne ver-
zorgingsstaat zijn immers overheid en particuliere samenleving sterk met elkaar 
verstrengeld geraakt, zodat er een 'grijs' overgangsgebied bestaat, waarin de 
demarcatie van het bestuurs- en burgerlijk recht (en in het verlengde daarvan: de 
afbakening van de competenties van de administratieve en gewone rechter) maar 
moeilijk aan te brengen is. 
Hieronder wordt een korte schets gegeven van de inhoudelijke afbakeningspro-
blemen, die men hier in Frankrijk ondervindt. Eerst echter aandacht voor twee 
institutionele voorzieningen op het terrein van de bevoegdheidsafbakening van 
administratieve en gewone rechter: het Tribunal des Conflits en het systeem van 
prejudiciele voorvragen aan de andere rechterlijke orde. 

4. 1 	biet Tribunal des Conflits 

Bij de wet van 24 mei 1872, waarin aan de Conseil d'Etat de bevoegdheid werd 
toegekend om als zelfstandige administratieve rechter op te treden ('justice del& 
guee'), werd tevens een orgaan ingesteld, dat is belast met het beslechten van 
competentiegeschillen tussen de administratieve en de gewone rechter: het Tribu-
nal des Conflits." 

87. Zo zijn de wet van 17 juli 1978, inzake de 'liberte d'acces aux documents administratifs' (open-
baarheid van bestuur) en de wet van ii juli 1979, inhoudende een verruimde plicht tot het moth 
veren van bestuursbesluiten, mede totstandgekomen naar aanleiding van aanbevelingen van de 
Mediateur; Chapus, p. 378. 

88. Algemeen over het Tribunal des Conflits en de procedures voor deze instantie: Debbasch/Ricci, 
p. 106-132 en R. Chapus, Droit administrant' general, 7e druk, deel 1, Paris 1993, p. 784-803. 
Chapus behandelt de competentieafbakening tussen administratieve en burgerlijke rechter — en 
dus ook de procedures voor het Tribunal des Conflits — niet in zijn boek over het bestuurspro-
cesrecht (Droit du Contentieux administrant), maar in zijn boek over het algemene bestuurs-
recht, kennelijk vanuit de gedachte dat het hier vooral gaat om de materiele afbakening tussen 
bestuurs- en burgerlijk recht, waarvan de competentieafbakening van de beide rechters een 
afgeleide is. Zie ook — Nederlandstalig — over het Tribunal des Conflits: F.M. Kohne, Coordinatie 
van rechtspraak (diss.), Den Haag z000, p. 55-61. 
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Het Tribunal des Conflits is paritair samengesteld uit vier leden, afkomstig uit de 
Conseil d'Etat en vier leden, afkomstig uit het Cour de Cassation, het hoogste 
gerecht van de gewone rechterlijke macht. (Boventallig) voorzitter is officieel de 
Minister van justitie, die intussen vrijwel nooit verschijnt. Staken de stemmen — 
hetgeen zeer uitzonderlijk is — dan kan de stem van de Minister van Justitie de 
doorslag geven. Het Tribunal des Conflits vergadert in het gebouw van de Conseil 
d'Etat89  en behandelt plm. 30 tot 50 zaken per jaar. 9° 
Bij het Tribunal des Conflits kunnen zowel positieve competentiegeschillen (de 
administratieve en de gewone rechter achten zich beiden bevoegd) als negatieve 
competentiegeschillen (geen van beide rechters acht zich bevoegd) worden aan-
gebracht. 

Een positief competentiegeschil wordt bij het Tribunal des Conflits aanhangig 
gemaakt via de zg. conflictenprocedure. Wanneer een gerecht van de gewone 
rechterlijke macht (lees: de burgerlijke rechter) zich bevoegd heeft verklaard te 
oordelen in een geschil, dat (beweerdelijk) onder de bevoegdheid van de admini-
stratieve rechter valt, werpt de prefect van het departement, waarin het gerecht is 
gelegen, een zg. `declinatoire de competence' op. Meent het gerecht toch bevoegd 
te zijn en verwerpt het het declinatoire, dan maakt de prefect het competentiege-
schil aanhangig bij het Tribunal des Conflits via een zg. `arrete de conflit'. Het 
gerecht is verplicht om de behandeling te schorsen totdat het Tribunal des Con-
flits een uitspraak heeft gedaan. 
Deze uitspraak kan tweeerlei zijn. Het Tribunal acht de administratieve rechter 
bevoegd en bevestigt derhalve het arrete de conflit. De gewone rechter is daarmee 
definitief onbevoegd om over het geschil te oordelen. Acht het Tribunal des Con-
flits daarentegen de gewone rechter bevoegd, dan verwerpt het het arrete de con-
flit, waarna het betreffende gerecht de behandeling kan voortzetten. 9 ' 

Een negatief competentiegeschil kan, op zichzelf, door de burger rechtstreeks bij het 
Tribunal des Conflits aanhangig worden gemaakt. De bevoegdheid daartoe heeft 
hij wanneer zowel een gerecht van de administratieve als van de gewone rechter-
lijke macht zich onbevoegd heeft verklaard om van eenzelfde geschil kennis te 
nemen. 
In de praktijk hoeft de burger echter van deze rechtsweg naar het Tribunal des 
Conflits geen gebruik meer te maken. Bij het Decreet van 25 juli 1960 is nl. 
bepaald dat een gerecht van de gewone of de administratieve rechterlijke macht, 
dat een geschil lcrijgt voorgelegd waarin een rechter van de andere orde zich reeds 
onbevoegd heeft verklaard en waarin het zichzelf ook onbevoegd acht, de vraag 
naar de bevoegde rechter verplicht aan het Tribunal des Conflits dient voor te leg-
gen, bij wijze van prejudiciele procedure (' renvoi' ). Deze verplichte prejudiciele 
procedure ontslaat de burger van de plicht om zelf het Tribunal des Conflits te 

89. In een aparte 'Salle des Conflits'. 
90. Chapus, Droit administratif general, deel I, p. 785. 
91. Het bovenstaande systeem beschermt de administratieve rechter tegen inbreuken op zijn 

bevoegdheid. Omgekeerd kan de gewone rechter zich intussen niet verweren tegen het treden 
van de administratieve rechter op een terrein, waar hij zichzelf competent acht. 
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benaderen en sluit het ontstaan van een negatief competentieconflict uit: het Tri-
bunal des Conflits wijst immers — bindend — een van beide rechters als de 
bevoegde instantie aan. 

Bij het zojuist genoemde Decreet van 25 juli 1960 is tevens aan de hoogste 
gerechten van de beide rechterlijke orden, de Conseil d'Etat en het Cour de Cassa-
tion, de bevoegdheid gegeven om, ook buiten het geval van een actueel competen-
tiegeschil, het oordeel van het Tribunal des Conflits in te roepen. 
Wanneer zich in een bij hen aanhangig geding een 'difficult& serieuse, mettant 
en jeu la separation des autorites administratives et judiciaires' voordoet, kunnen 
zij terzake een prejudiciele vraag aan het Tribunal des Conflits stellen. De inscha-
keling van het Tribunal des Conflits voorkomt bier een mogelijk toekomstig ver-
schil van mening tussen de gewone en administratieve rechter omtrent hun 
onderlinge competenties. 

+2 	Prejudiciele vooryragen 

Zoals gezegd, verbiedt de Separation des autorites het de gewone rechter in 
beginsel om te oordelen over bestuursgeschillen. Dat verbod geldt niet alleen wat 
betreft het rechtstreeks kennisnemen van geschillen, waarin het bestuur partij is. 
Het is hem bovendien niet toegestaan om in een geschil, dat op zichzelf tot zijn 
competentie behoort, te beslissen over bestuursrechtelijke voorvragen. 
Wanneer bijvoorbeeld in een civiele procedure de vraag rijst of een bestuursrech-
telijke vergunning, waaraan een van de partijen rechten meent te ontlenen, wel 
rechtsgeldig is, mag de burgerlijke rechter niet zelf over deze vraag oordelen, 
maar dient hij het geding te schorsen en de betreffende partij te verwijzen naar 
de administratieve rechter. Het is dan aan deze partij om via een prejudiciele pro-
cedure bij de laatste rechter een antwoord te verkrijgen op de administratiefrech-
telijke voorvraag. Deze prejudiciele procedure wordt, afhankelijk van het voor-
werp daarvan, aangeduid als 'recours en appreciation de la legalite (voorvraag naar 
de verbindendheid of rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit), resp. als 'recours 
en interpretation' (voorvraag wat betreft de uitleg van een bestuursbesluit). 
Overigens werkt dit stelsel ook omgekeerd: wanneer de administratieve rechter 
stuit op een civielrechtelijke voorvraag (bijvoorbeeld of iemand als opvolger onder 
algemene titel kan worden aangemerkt), dient hij evenzeer voor deze vraag te ver-
wijzen naar de burgerlijke rechter. 

Op zichzelf is het bovenstaande systeem de logische consequentie van een strikt 
doorgevoerde Separation des autorites: de administratieve rechter oordeelt niet 
alleen in primaire geschillen, maar ook met betreldcing tot voorvragen over het 
bestuursrecht, de gewone rechter oordeelt niet alleen in primaire geschillen, 
maar ook met betrekking tot voorvragen over het civiele recht. Aldus wordt 
bewerkstelligd dat ieder van deze onderdelen van het recht in volle omvang door 
de eigen rechter wordt toegepast. 
Anderzijds is het duidelijk dat een systeem van verplichte prejudiciele procedures 
voor de burger tot aanmerkelijke ongemaldcen leidt. In het kader van een en het- 
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zelfde geschil moeten verschillende rechters worden benaderd, hetgeen uiteraard 
de duur van de procedure aanmerkelijk verlengt. 92  Vandaar dat enige versoepelin-
gen zijn aangebracht. 
In de eerste plaats dient uitsluitend dan een prejudiciele procedure gevoerd te 
worden, wanneer de betreffende voorvraag `pertinente et serieuse' is, dat wil zeg-
gen beslissend voor het geschil. 
Daarnaast heeft het Tribunal des Conflits met name aan de strafrechter de ruimte 
gegeven om toch over administratiefrechtelijke voorvragen te oordelen. In de 
strafrechtspleging is het gegeven dat een prejudiciele procedure voor de admini-
stratieve rechter gevoerd moet worden met name problematisch, omdat de straf-
rechter in beginsel moet kunnen oordelen over alle elementen van de telasteleg-
ging en de strafbaarheid, beoordeling van deze elementen is bij uitstek zijn taak. 
Hier staan dus tegenover elkaar het beginsel van de Separation des autorites en 
anderzijds dat van de 'plenitude de juridiction' van de strafrechter in het strafpro-
ces. 
Het Tribunal des Conflits heeft in het arrest Avranches et Desmarets 93  dit laatste 
beginsel laten prevaleren en het de strafrechter toegestaan om de verbindendheid 
van door het bestuur vastgestelde algemene regels (bijv. een ministeriele regeling 
of een gemeentelijke verordening waarvan overtreding strafbaar is gesteld) te 
beoordelen. Later heeft de Strafkamer van het Cour de Cassation, met eenzelfde 
beroep op de 'plenitude de juridiction', de strafrechter ook de bevoegdheid toege-
kend om over de rechtsgeldigheid van administratieve beschildcingen te oordelen 
(van belang wanneer bijvoorbeeld in strijd met een bestuursrechtelijke vergun-
ning is gehandeld). 
De strafrechter heeft zich aldus gaandeweg de bevoegdheid toegekend om over 
administratiefrechtelijke voorvragen te oordelen. De positie van de burgerlijke 
rechter is echter nog steeds dat hij voor deze vragen in beginsel naar de admini-
stratieve rechter moet verwijzen. Weliswaar heeft het Tribunal des Conflits in het 
arrest Septfonds 94  de burgerlijke rechter bevoegd verklaard om door het bestuur 
vastgestelde algemene regels te interpreteren. Het beoordelen van de verbindend-
heid daarvan is hem echter verboden, evenals het beoordelen van de rechtsgeldig-
heid van administratieve beschikkingen. 

Hoewel in sommige opzichten versoepeld, blijft het systeem van verplichte preju-
diciele procedures met betreldcing tot voorvragen toch een bron van processuele 
ongemaldcen voor de burger. Weliswaar is dit systeem het logische uitvloeisel van 
het beginsel van de Separation des autorites; anderzijds zou men menen dat de 
doorvoering van dit beginsel wel al te zeer over de rug van de procederende bur-
ger heeft plaatsgevonden. 95  

92. Waarbij in aanmerlcing te nemen is dat tegen een uitspraak, gewezen op een voorvraag, binnen 
de betreffende rechterlijke kolom ook nog hoger beroep en cassatie openstaat. 

93. TC 5 juli 1951, Rec. 638. 
94. TC 16 juni 1923, D.1924.3.41. 
95. De suggestie van A.J.H.W.M. Versteeg (Verdeling van rechtsmacht, diss., Deventer 1987, hfdst. 

6) om het Franse stelsel van prejudiciele voorvragen tussen gewone en administratieve rechter 
ook in Nederland in te voeren, verdient daarom ook geen navolging. 
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4.3 	De inhoudelyke afbakening 

Aanvankelijk leken de bevoegdheden van de administratieve en de gewone rech-
ter gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, nl. aan de hand van het criterium 
van de 'service public'. Dit criterium was geintroduceerd door het Tribunal des 
Conflits — kort nadat het ingesteld was — in zijn beroemde arrest Blanco (Tc 
8 februari 1873, D.1873.3.17). 

Een meisje, Agnes Blanco, was gewond door een karretje van het staatstabaksbedrijf te 

Bordeaux. De vader stelde een actie tot schadevergoeding in bij de gewone rechter. 

De prefect van het departement betwistte echter de bevoegdheid van deze rechter. Het 

Tribunal des Conflits, gesteld voor de vraag of in dit geval de gewone of de administra-

tieve rechter bevoegd was, oordeelde als volgt: 

'Considerant que a responsabilite, qui peut incomber a l'Etat pour des dommages Cau-

ses aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne 

peut @tre regie par les principes qui sont etablis dans le code civil, pour les rapports de 

particulier a particulier; 

Que cette responsabilite nest ni generale ni absolue; qu'elle a ses regles speciales qui 

varient suivant les besoins du service et la necessite de concilier les droits de l'Etat avec 

les droits prives; 

Que des lors [...] l'autorite administrative est seule competente pour en connaltre! 

Op te merken valt dat het begrip 'service public' in het Franse recht in een dub-
bele betekenis wordt gebruikt. In de eerste plaats als de behartiging van de 
publieke dienst (of, in gebruikelijker Nederlands: het algemeen belang). In de 
tweede plaats worden met 'services publics' ook aangeduid de organen (publieke 
diensten), die met de behartiging van het algemeen belang zijn belast. De 'service 
public' in de eerste hoedanigheid heeft overeenkomsten met het 'publieketaak'- 
criterium, zoals men dat ook wel in de Nederlandse jurisprudentie aantreft. 96  De 
'service public' in de tweede betekenis is daarentegen een organiek criterium 
(behoort de auteur van de aangevallen beslissing al dan niet tot de overheidsorga-
nisatie?). 97  
Gevolg van het onder de competentie van de administratieve rechter brengen van 
alle bestuurshandelingen, die plaatsvinden in het kader van de service public, is 
dat niet alleen 'actes administratifs' 98  door de Conseil d'Etat worden beoordeeld, 
maar ook: feitelijke handelingen in het kader van de service public, voorzover 

96. Bijvoorbeeld in de bekende Silicose-uitspraak van de ABRS, met daarop de Icritiek van een aantal 
auteurs, dat uit een publieke taak nog geen publiekrechtelijke bevoegdheid af te Leiden valt. 

97. Sommige — huidige — Franse auteurs gebruiken nog een derde criterium, ter afbakening van de 
bevoegdheden van de administratieve en gewone rechter dat van de 'puissance publique'. Hier is 
de vraag: is in de voorliggende casuspositie openbaar gezag uitgeoefend of niet? Dit 'openbaar 
gezag'-criterium vindt men in Nederland terug in artikel 1:1, eerste lid sub b Awb: 'een ander 
persoon of college, met enig openbaar gezag beldeed'. 

98. Vergelijkbaar met het Nederlandsrechtelijk begrip: 'besluit', d.w.z. niet alleen individuele 
beschildcingen, maar ook besluiten van algemene strekking, waaronder ook algemeen verbin-
dende voorschriften, vastgesteld door bestuursorganen (zg. 'actes reglementaires' of kortweg: 
'reglements'). Zie reeds par. 3.1. 
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deze een aansprakelijkheid uit (on)rechtmatige overheidsdaad met zich meebren-
gen (arrest Blanco!) en overeenkomsten die het bestuur in het kader van de ser-
vice public sluit (de zg. `contrats administratifs'). Aldus is via het criterium van de 
service public aan de administratieve rechter een zeer ruime bevoegdheid met 
betreklcing tot het bestuursoptreden toegevallen. 

In de eerste helft van de 2oe eeuw bestond in Frankrijk een algemeen aanvaarde 
`Ecole du service public'. loch heeft men de pretentie, dat men de bevoegdheid 
van de administratieve en gewone rechter aan de hand van dit eenduidige crite-
rium kan afbakenen, niet overeind kunnen houden, omdat daarop reeds spoedig 
in de jurisprudentie van de Conseil d'Etat tal van uitzonderingen werden 
gemaakt. 

— Traditioneel wordt erkend — ook door de aanhangers van de leer van de service 
public — dat de beheersdaden die het bestuur verricht met betrelcking tot de 
eigen bezittingen (het zg. `domaine prive), moeten worden aangemerkt als 
rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Wanneer het bestuur bijvoorbeeld 
kaphout, afkomstig uit de staatsbossen, verkoopt, is er sprake van een civiel-
rechtelijke overeenkomst. 99  Een werkelijke inbreuk op het criterium van de 
service public vormt de theorie van het `domaine prive' overigens niet. De 
overheid treedt bier immers niet op in de uitoefening van de service public, 
maar, om het op zijn Nederlands te zeggen, 'op voet van particulier persoon'. 

— Moeilijker wordt het wanneer de Conseil d'Etat aanvaardt dat het bestuur, ope-
rerende in het kader van de service public, gebruik kan maken van civielrech-
telijke rechtsfiguren (de zg. `gestion privee' ). Standaardarrest is bier: Societe 
des granits porphyroides des Vosges (cE 31 juli 1912, Rec. 909). De gemeente 
Lille had van deze maatschappij een partij straatstenen gekocht. De Conseil 
d'Etat besliste dat, hoewel dit was geschied in het kader van de service public — 
de zorg voor de bestrating van openbare wegen — niettemin sprake was van 
een civielrechtelijke koopovereenkomst!" 

— De grootste bres wordt echter geschoten in het criterium van de service 
public, wanneer de Conseil d'Etat, vanaf plm. 1920, uitmaakt dat sommige 
services publics in hun geheel buiten de regels van het administratief recht 
vallen. Het betreft bier de 'services publics industriels et commerciaux' . Voorbeel-
den daarvan zijn openbare nutsbedrijven, zoals de Electricite et Gaz de 
France. Hoewel zeker 'services publics' vallen dergelijke staatsbedrijven toch 
als regel onder het burgerlijke recht, bijvoorbeeld wat betreft de betrekkingen 
met de klanten of de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Slechts voor de 

99. `Matieres forestieres' vallen ongeveer 'en bloc' onder het domaine prive; Debbasch/Ricci, p. 93. 
lora. Zie omtrent de 'gestion privee' ook reeds de conclusie van commissaire du gouvernement 

Romieu bij CE 6 februari 1903, Rec. 94, Terrier. 
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leidinggevende functionarissen van deze bedrijven geldt een administratief-
rechtelijk statuut." 

Door al deze voorbehouden en uitzonderingen in de jurisprudentie van de admi-
nistratieve rechter heeft het criterium van de service public veel van zijn onder-
scheidingskracht verloren. 
De zaken werden er bovendien niet eenvoudiger op, doordat de gewone rechter 
op een aantal terreinen, die erkend vallen binnen de 'service public', toch optreedt 
als de bevoegde rechter, hetzij op grond van speciale wettelijke bepalingen, hetzij 
omdat hij zelf deze bevoegdheid aan zich getroldcen heeft. De gewone rechter is 
bevoegd op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling in de volgende geval-
len: 
— Bij de wet van 31 december 1957 aan de gewone rechter de beoordeling opge-

dragen van de aansprakelijkheid van de staat bij ongevallen met voertuigen.'" 
— Daarnaast is de gewone rechter krachtens wettelijke bepaling bevoegd om te 

oordelen over geschillen met betrelcking tot sociale verzekeringen.'" 
— Ook met betrelcking tot indirecte belastingen heeft de wet de gewone rechter als 

bevoegde rechter aangewezen (over directe belastingen oordeelt de admini-
stratieve rechter). 

Daarnaast acht de gewone rechter zich in een aantal gevallen bevoegd, in zijn 
kwaliteit van 'gardienne de la liberte individuelle" 4: Indien door het overheidsop-
treden de eigendom of andere burgerlijke vrijheden in het bijzonder in het 
gedrang komen, treedt de gewone rechter traditioneel op als beschermer daarvan. 
Het betreft bier voornamelijk drie gevallen: 
— De onteigening ('expropriation, waarbij de gewone rechter de hoogte van de 

schadevergoeding vaststelt; het onteigeningsbesluit als zodanig is appellabel 
bij de administratieve rechter; 

— De 'emprisec zijnde de onrechtmatige inbezitneming door het bestuur van 
onroerend goed; 

— Daarnaast is de gewone rechter tevens competent in het geval van een 'vole de 
fair, zijnde een bijzonder flagrante inbreuk door het bestuur op de eigendom 
of de vrijheid van de burger. Daarbij wordt de — merkwaardige — redenering 

Spiegelbeeldig ten opzichte van de services publics industriels et commerciaux — services 
publics, maar geregeerd door het privaatrecht — zijn de enkele gevallen, waarin de rechtspraak 
aanvaardt dat ook particuliere instellingen of personen een onderdeel van de service public kun. 
nen uitoefenen. Zie bijvoorbeeld cx zo november 1035, Rec. 1212, Etablissement Vezia: een pri-
vaatrechtelijke couperatie is belast met marktregulerende maatregelen inzake koloniale waren 
en valt, als onderdeel van de service public, dus ander het administratief recht. 

102. Met het gevolg dat de casuspositie, die in het arrest Blanco van 1873 onder de competentie van 
de administratieve rechter werd gebracht (een ongeval met een karretje van een staatstabaksbe-
drijf) thans door de gewone rechter wordt beoordeeld! 

103. Bijstandsverlening ('aide sociale') valt intussen onder de competentie van de (speciale) admini-
stratieve rechter. Zie hierboven, par. 3.3. 

104. Deze term komt men ook tegen in artikel GG Constitutie, zij het dat deze daar vooral wordt 
gehanteerd als een aanduiding van de gewone rechter als garant tegen willekeurige vrijheidsbe-
roving. 
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gehanteerd dat deze inbreuk, door het flagrante karakter, `denatureerr tot een 
gedraging, waarop het publielcrecht niet meer van toepassing kan zijn en die 
zich derhalve onttrekt aan een beoordeling door de administratieve rechter; er 
is slechts sprake van een feitelijk, buitenwettelijk gebeuren, waarover de 
gewone rechter oordeele° 5  Ms `voie de fait' wordt onder meer aangemerkt de 
onrechtmatig uitgeoefende bestuursdwang. Men stuit hier op het opmerke-
lijke gegeven dat de bestuursdwang, die in Nederland uitdruldcelijk onder de 
competentie van de administratieve rechter valt — althans wat betreft de aan-
schrijving daartoe — in Frankrijk wordt beoordeeld door de gewone rechter! 

Conclusie: ondanks het overzichtelijke schema van de Separation des autorites en 
het aanvankelijk aangehangen criterium van de 'service public' zijn de zaken nu 
toch wel bijzonder ingewilckeld geworden. De meeste auteurs zien zich genood-
zaakt om aan de afbakeningsproblematiek tussen administratieve en gewone 
rechter vele tientallen pagina's te wijden.i° 6  
De verwarring rond het afbakeningscriterium is zo ver voortgeschreden, dat in de 
literatuur wel is gesproken van een `crise du critere de competence' .'°' Verbazing-
wekkend is deze crisis niet. Zij ligt, strikt genomen, in het concept van de Separa-
tion des autorites zelf, die in wezen uitgaat van een — 19e eeuwse — scheiding tus-
sen staat en maatschappij. Wanneer deze liberale idee wordt verlaten en de 
overheid in het kader van de verzorgingsstaat steeds meer intervenieert in maat-
schappelijke vraagstukken, wordt de afgrenzing tussen het publielcrecht (het 
recht van de 'service public') en het (maatschappelijke) privaatrecht steeds moei-
lijker te maken. Datzelfde geldt, in het verlengde daarvan, voor de competentie-
afbakening tussen de administratieve en de gewone rechter. Aldus — overtuigend 
— Debbasch en Ricci."' 
De stand van zaken is op het moment dat een vooral pragmatische jurisprudentie 
wordt gevoerd, waarin van geval tot geval wordt bezien welke rechter, gelet op de 
aard van het geschil en de context waarin het zich afspeelt, het beste een oplos-
sing kan aandragen. De doctrine is niet meer in staat om deze casuistische juris-
prudentie in een samenhangende conceptie te vatten. Hoewel de meeste schrij-
vers nog wel het een of het andere criterium als dominant voorstellen (waarna 
weer uitzonderingen en subuitzonderingen gemaakt moeten worden), bestaat 
toch niet meer de pretentie dat de competentieafbakening tussen de administra-
tieve en de gewone rechter aan de hand van een eenduidig criterium uitgemaakt 
kan worden. Waarvan acte. 

105. TC 4 juni 1940, Rec. 248, Schneider. 
Io6. Chapus, Droit administratif general: 84 pp. (656-739); Debbasch/Ricci, Contentiewc admini-

stratif: 68 pp. (30-97). Zie voor een manmoedige — en onderhoudende — poging om de hoofdlij-
nen van het Franse afbakeningssysteem te beschrijven ook (Nederlandstalig): N. Verheij, 
Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter, preadvies Ned. Vereni-
ging voor Rechtsvergelijlcing, Deventer 1994, hoofdstuk 3. 

107. Zie, reeds eerder, het bekende artikel van J. Rivero in Revue de Droit Public 1953, p. 279, onder 
de vertwijfelde titel: 	un critere de droit administratif?' 

Io8. Contentieux administratif, p. 7 e.v. 
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4.4 	Rechtseenheidsvoorzieningen 

Een van de vragen bij dit onderzoek is, of in de onderzochte landen speciale 
rechtseenheidsvoorzieningen bestaan. Nu in het bovenstaande de competentieafba-
kening tussen de gewone en de administratieve rechter in Frankrijk is behandeld, 
is het tijd om bij deze vraag nader stil te staan. 
Overigens doet zich de vraag naar rechtseenheidsvoorzieningen niet alleen voor 
in de relatie tussen gewone en administratieve rechter, maar ook binnen de admi-
nistratiefrechterlijke macht zelf. Ook aan deze voorzieningen wordt hier enige 
aandacht besteed. 

Rechtseenheidsvoorzieningen tussen gewone en administratieve rechter 

Hierboven werd beschreven dat in Frankrijk een speciaal college bestaat, belast 
met het beslechten van competentiegeschillen tussen de gewone en de admini-
stratieve rechter: het Tribunal des Conflits. 
Tegelijk is echter ook duidelijk geworden dat dit Tribunal slechts in beperkte zin 
een rechtseenheidsvoorziening genoemd kan worden. Het geeft een bindende 
uitspraak over de bevoegdheidsverdeling tussen de beide rechterlijke orden, maar 
geeft geen oordeel over materiele vragen, die gemeenschappelijk zijn aan het bur-
gerlijke en het administratieve recht, zoals bijvoorbeeld op het terrein van aan-
sprakelijkheid en overeenkomsten. 
Integendeel, in Frankrijk heerst de gedachte dat dergelijke materiele vragen bin-
nen de betreffende rechterlijke kolom zelf moeten worden beslecht. Vgl. de reeds 
hierboven geciteerde — en veelzeggende — overweging in het arrest Blanco, inzake 
de overheidsaansprakelijkheid: 

Men ziet bier de 'clualite des juridictions' in optima forma. Weliswaar is er een 
voorziening getroffen, teneinde te voorkomen dat de gewone en de administra-
tieve rechter — extern — op elkaars terrein treden (het Tribunal des Conflits), maar 
binnen de eigen kolom zijn beide rechters — intern — bun eigen meester. Een 
gedachte dat er gemeenschappelijke materiele kwesties van privaat- en publiek-
recht zijn, die een gecoordineerde beantwoording behoeven — een van de uit-
gangspunten bij de integratie van de gewone en de administratieve rechter in 
Nederland — is aan het Franse rechtsstelsel vreemd. Privaat- en publiekrecht zijn, 
in essentie, gescheiden rechtsorden.'° 9  

109. Op dit punt worth nog nader ingegaan in par. 7: Enkele evaluerende opmerkingen. 
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tonsiderant que la responsabilite, qui peut incomber A l'Etat pour des dommages cau-

ses aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne 

peut etre regie par les principes qui sont etablis dans le code civil, pour les rapports de 

particulier a particulier; 

Que cette responsabilite nest ni generale ni absolue; qu'elle a ses regles speciales qui 

varient suivant les besoins du service et la necessite de concilier les droits de l'Etat avec 

les droits prives.' 



Rechtseenheidsvoorzieningen binnen de administratiefrechterlijke macht 

Zo weinig aandacht als in de Franse conceptie bestaat voor rechtseenheid tussen 
het privaat- en publiekrecht, zoveel aandacht bestaat er voor het waarborgen van 
de eenheid van het bestuursrecht zelf. Verscheidene voorzieningen in het Franse 
bestuursprocesrecht dragen daaraan bij. 
In de eerste plaats kan worden gewezen op de — overigens bescheiden gebruilcte — 
mogelijkheid om aan de Conseil d'Etat een prejudiciele vraag te stellen inzake 
'questions de droit nouvelles'. Verwezen wordt naar de uiteenzetting in par. 3.2. 
Verder draagt aan de rechtseenheid — en ook overigens aan de ontwikkeling van 
het bestuursrecht — bij, dat omtrent belangrijke rechtsvragen in Frankrijk speciale 
formaties van de gerechten oordelen. In dit verband zijn met name het optreden 
van de Assemblee du Contentieux en de Section du Contentieux van de Conseil 
d'Etat van belang (daaromtrent reeds eerder in par. 3.1.). Indien een van deze for-
maties een uitspraak geeft,"° is het duidelijk dat er een gezaghebbende beslissing 
is gevallen, waarmee lagere gerechten en rechtspraktijk terdege rekening moeten 
houden. 
En ten slotte is natuurlijk een `Icapitale' rechtseenheidsvoorziening: de overkoepe-
lende competentie van de Conseil d'Etat. Hierboven werd beschreven dat de Con-
seil d'Etat van alle geschillen met het bestuur kennis kan nemen, hetzij omdat 
van uitspraken van lagere rechters steeds bij hem hoger beroep of cassatie open-
staat, hetzij omdat hij zelf in eerste en enige instantie bevoegd is. Anders dan in 
Nederland is er een hoogste en centrale administratieve rechter ('juridiction 
supreme), die de eenheid en de ontwikkeling van het administratieve recht waar-
borgt. 'Conseil d'Etat' en `droit administratif zijn aldus in Frankrijk ongeveer 
equivalente begrippen. 

Voor de volledigheid moet hier nog melding worden gemaalct van een andere 
rechtseenheidsvoorziening, waarvan echter in de praktijk vrijwel geen gebruik 
meer wordt gemaakt: het ' recours dans l'inttret de la loi' . Dit beroep kan door een 
Minister worden ingesteld, teneinde op te komen tegen een rechterlijke uit-
spraak, die zijn inziens op onjuiste gronden berust, maar waartegen partijen 
geen rechtsmiddel hebben ingesteld. Het beroep in het belang van de wet is een 
vrucht van de historie" en wordt sinds plm. 1960 slechts bij hoge uitzondering 
ingesteld. Niettemin enkele opmerkingen. 
Het beroep moet worden ingesteld bij de Conseil d'Etat. Voorwerp van het beroep 
kunnen alleen zijn uitspraken van lagere administratieve rechters, die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan; bestuursbesluiten zijn uitgesloten van het beroep. De 
Minister kan de uitspraak alleen aanvallen op rechtsgronden; de feiten kunnen 
niet meer ter discussie worden gesteld. Een eventuele vernietiging raakt niet de 

Ho. Die in de literatuur en jurisprudentieperiodieken ook afzonderlijk worden aangeduid als: CE 

Ass. en CE Sect. 
iii. Het beroep in het belang van de wet heeft geen wettelijke basis, maar is in de 19e eeuw door de 

rechtspraak erkend, nadat de Ministers hun — eerdere — bevoegdheid hadden verloren om 
ambtshalve onrechtmatige besluiten van lagere bestuursorganen te vernietigen (het instituut 
van de zg. `Ministre-jugel. 
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positie van de partijen in het oorspronkelijke geding, noch ten gunste, noch ten 
nadele; zij heeft alleen betekenis vanuit een doctrinair aspect.' 12  

5 	DE PROCEDURE VOOR DE ADMINISTRATIEVE RECHTER 

Hieronder komen enkele aspecten van de procedure voor de Franse administra-
tieve rechter aan de orde. Gelet op het onderwerp van dit onderzoek — dat vooral 
ziet op het organisatorische 'plaatje' van de administratieve rechtspraak — wordt 
daarbij niet gestreefd naar volledigheid. Alleen die elementen van de procedure, 
die het zojuist genoemde 'plaatje' nader kunnen verduidelijken, worden bespro-
ken. 
In eerste instantie worden de beide hoofdvormen van beroep voor de Franse 
administratieve rechter behandeld: het 'recours pour exces de pouvoir' (het traditio-
nele vernietigingsberoep tegen actes administratifs) en het 'recours de pleine jun-
diction' (het beroep in andere geschillen voor de administratieve rechter). Oat is 
nuttig, omdat deze beroepen uiteenlopende `structuurelementen' hebben en 
daarmee ook de rol van de administratieve rechter nader bepalen. 
Daarna wordt — kort — de procedure in eerste aanleg besproken. Vervolgens worden, 
meer in detail, het hoger beroep op de Cours administratives d'appel en het cassa-
tieberoep op de Conseil d'Etat uiteengezet. De wijze waarop deze beide rechtsmid-
delen worden gehanteerd, werpt immers ook meer licht op de verhouding tussen 
de verschillende organisatorische 'geledingen' van de administratieve rechtspraak 
in Frankrijk. 

5. 1 	De verschillende 'recours' 

In Frankrijk staan twee soorten beroep bij de administratieve rechter open: het 
recours pour exces de pouvoir (het beroep wegens 'bevoegdheidsoverschrijding') 
en het recours de pleine juridiction (het beroep, in het kader waarvan de rechter 
'volledige rechtsmacht' uitoefent). 
Beide beroepen verschillen, zowel wat betreft object als de rechterlijke uitspraak-
bevoegdheden." 3  
— Het recours pour exces de pouvoir staat slechts open tegen actes administratift 

(te vergelijken met 'besluiten' in de zin van de Nederlandse Awb)." 4  
— Daarnaast kan men, in het kader van het recours pour exces de pouvoir, 

slechts vernietiging van de aangevallen acte administratif verkrijgen. De rech-
ter kan niet zelf voorzien, een bevel aan het bestuur geven of een schadever-
goeding toekennen. 

112. Omtrent het recours dans l'interet de la loi: Chapus, p. 1104-1106 en Debbasch/Iticci, p. 524-525. 
Dit beroep heeft een parallel in de gewone rechtspraak, waar de Procureur-Ceneraal bij het Cour 
de Cassation — evenals in Nederland — cassatie in het belang der wet kan instellen. 

113. Omtrent de onderscheiding tussen recours pour exces de pouvoir en recours de pleine juridic-
tion: Chapus, Droit administratif gerIkral, deel i, p. 623-631 en Debbaschigicci, p. 530-540. 

114. Over het begrip 'actes administratifs' eerder reeds par. 3.1. 
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Men ziet hier de administratieve rechter in zijn meest bekende, traditionele 
vorm: een controleur van de rechtmatigheid van bestuursbesluiten, die bij gecon-
stateerde onrechtmatigheid vernietigt, maar zich overigens niet als bestuurder 
opstelt en de zaak dus nadien weer terugwijst naar het bestuur. 

Naast het recours pour exces de pouvoir bestaat het recours de pleine juridiction, 
dat zich voornamelijk negatief definieert ten opzichte van het recours pour exces 
de pouvoir: de rechter kan zich in het kader van dit beroep ook over andere han-
delingen dan actes administratifs buigen, terwijl hij daarnaast ook andere uit-
spraken dan een vernietiging kan geven. De belangrijkste toepassingsvormen van 
het recours de pleine juridiction zijn: 
— het recours en responsabilite, in het kader waarvan schadevergoeding kan wor-

den gevraagd terzake van onrechtmatige, maar ook van rechtmatige over-
heidsdaad;" 5  

— het recours en matiere contractu.elle of, meer gebruikelijk, het contentieux con-
tractuel, in het kader waarvan kan worden opgekomen tegen het niet nakomen 
van een publiekrechtelijke overeenkomst (contrat administratif)." 6  

Naast het recours en responsabilite en het contentieux contractuel gelden ook als 
vormen van het recours de pleine juridiction: 
— Het contentieux fiscal;" 7  het beroep in belastingzaken wordt aangemerkt als 

een recours de pleine juridiction, aangezien de rechter niet alleen kan vernie-
tigen, maar ook zelf in de zaak kan voorzien, nl. door zelf het bedrag van de 
aanslag vast te stellen. 

— Ook het contentieux electoral wordt beschouwd als een recours de pleine juri-
diction, aangezien de rechter in het kader van dit beroep zelf een verkiezings-
uitslag kan herzien. 

— Ten slotte is bij de wet van 9 juli 1976 aan de administratieve rechter de 
bevoegdheid verleend om bij geschillen omtrent bepaalde milieuvergunningen 

115. Het laatste betreft de zg. 'responsabilite sans faute', hetzij gebaseerd op de risicogedachte 
(indien de overheid ter behartiging van het algemeen belang schade toebrengt aan individuele 
burgers, komt deze schade voor haar risico; 'responsabilite pour risque'), hetzij op het beginsel 
van de 'egalite devant les charges publiques' (indien een burger, vergeleken met andere burgers ;  
onevenredig zwaar wordt getroffen door een overheidsmaatregel, vergt het gelillcheidsbeginsel 
dat hij voor deze schade wordt gecompenseerd; in dit geval komt overigens alleen de onevenre-
dig geleden schade voor vergoeding in aanmerlcing). Zie Chapus, Droit administratif general, 
deel 1, p. 	 6o-1116. 

116. Het beroep terzake van contrats administratifs kan niet alleen door een burger tegen de over-
heid worden aangespannen, maar ook omgekeerd door de overheid tegen een burger, indien 
deze zich als partij niet houdt aan de bepalingen van een contrat administratil Deze mogelijk-
heid heeft de overheid intussen alleen, wanneer zij niet reeds zelf de nakoming van een contrat 
administratif, bij wijze van parate executie, kan afdwingen — welke bevoegdheid veelal reeds in 
de bepalingen van een dergelijke overeenkomst is neergelegd. 

117. Zoals gezegd, oordeelt in Frankrijk de algemene administratieve rechter over directe belastin-
gen (er bestaat geen speciale belastingrechter). Over indirecte belastingen oordeelt daarentegen 
de gewone rechter. 
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zelf vergunningvoorschriften te herzien, hetgeen het beroep omtrent deze 
vergunningen evenzeer tot een recours de pleine juridiction stempelt." 

Rechterlijke bevelen 

Lange tijd was het de rechter verboden, óók in het kader van het recours de pleine 
juridiction, om tot het bestuur bevelen ( injonctions') te richten. Daarin is echter 
verandering gekomen bij de wet van 8 februari 1995." 9  Voor 1995 bestond er een 
zeer sterke jurisprudentielijn van de Conseil d'Etat, die het de administratieve 
rechter belette om bevelen aan de administratie te geven, aangezien de rechter 
daarmee uit zijn 'rechterlijke roY zou vallen en inbreuk zou maken op 'les prero-
gatives de puissance publique' van het bestuur. De wet van 8 februari 1995 kent 
intussen de rechter in twee gevallen de bevoegdheid toe om een 'injonction' te 
geven: 
a het geval waarin uit de rechterlijke uitspraak noodzakelijk voortvloeit dat het 

bestuur een handeling van een bepaalde inhoud moet verrichten; de rechter 
kan dan het bestuur bevelen deze — nader omschreven — handeling inderdaad 
te verrichten; 

b het geval dat weliswaar, ter uitvoering van de rechterlijke uitspraak, een 
nadere bestuurshandeling moet worden verricht, maar terzake nog een zekere 
beoordelingsruimte van het bestuur bestaat; bier kan de rechter het bestuur 
het bevel geven om deze handeling te verrichten, met inachtneming van de 
uitspraak en binnen een bepaalde termijn. De inhoud van de uitvoeringshan-
deling blijft echter ter beoordeling van het bestuur. 

In de praktijk worden, na 1995, vooral in het geval sub a bevelen door de rechter 
gegeven. Een bevel om een — niet nader gespecificeerde — uitvoeringshandeling, 
met inachtneming van de uitspraak, te verrichten, laat de rechtspraak tot dusver 
uiterst zelden zien; kennelijk is de gedachte — zoals vanouds — dat het bestuur, 
ook zonder een dergelijk bevel, aan de uitspraak van de rechter wel uitvoering zal 
geven.'" 

118. Zie de wet van 9 juli 1976 betreffende 'les installations classees pour la protection de fenviron-
nemenf 

119. Algemeen over 'injonctions', in het licht van de wet van 8 februari 1995: Chapus, Droit du Con. 
tentieux administratif, p. 799-815. 

•20. De jurisprudentiele toepassing van de wet van 8 februari 1995 valt dus in de praktijk enigszins 
tegen. Niettemin was deze wet, naar Franse opvattingen, een 'ldeine revolutie'; zij heeft, in de 
woorden van Chapus, p. 804, 'tourne une page de Thistoire du regime du contentieux admini-
strati?. we. Men merkt op dat in het hierboven genoemde geval sub a — uit de rechterlijke uit-
spraak vloeit dwingend voort dat het bestuur een handeling van een bepaalde inhoud moet 
verrichten — de Nederlandse bestuursrechter, sinds 1994, een nog veel krachtiger instrument 
ten dienste staat dan een rechterlijk bevel, nl.: zelf voorzien, op basis van artikel 8:72, vierde lid 
Awb. Een algemene bevoegdheid tot zelf voorzien zou echter, naar Franse begrippen, beslist 
'een stap te ver' zijn; men verbaast zich nog steeds over de 'bevelen-wef van 1995. Uitzonderin-
gen zijn intussen het contentieux fiscal, het contentious electoral en geschillen inzake milieu-
vergunningen, waarin de rechter, zoals boven uiteengezet, wel zelf kan voorzien. 
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Recours objectif en recours subjectif 

Recours pour exces de pouvoir en recours de pleine juridiction vervullen naar 
Franse opvattingen verschillende functies: het recours pour exces de pouvoir is 
vooral gericht op de inachtneming door het bestuur van het objectieve recht 
('recours objectif), terwijl het recours de pleine juridiction vooral dient ter 
bescherming van subjectieve rechten van de burger ('recours subjectif ). 
Uiteraard is het recours pour exces de pouvoir voor de burger een middel om zijn 
eigen belangen te beschermen, maar dit beroep wordt toch vooral gezien als een 
middel om de rechtmatigheid van het bestuursoptreden in het algemeen te waar-
borgen. Het recours pour exces de pouvoir is met andere woorden niet primair 
een middel tot individuele rechtsbescherming, maar een instrument voor een 
algemene rechtmatigheidscontrole op het bestuur. Het is met name in het kader 
van het recours pour exces de pouvoir dat de rechter waakt over de onderworpen-
heid van het bestuur aan het recht en derhalve over de rechtsstaat ('principe de 
legalite'). 
In verband hiermee acht de Conseil d'Etat het recours pour exces de pouvoir dan 
ook van openbare orde: het staat open, ook zonder een uitdrukkelijke wettelijke 
bepaling. Zelfs heeft de Conseil d'Etat het recours pour exces de pouvoir overeind 
gehouden tegen de uitdrulckelijke wil van de wetgever in: CE 17 februari 1950, 
Rec. iio, Dame Lamotte. 

De wet van 27 augustus 1940 verleende in verband met de oorlogsomstandigheden aan 

de prefect van het departement de bevoegdheid om braakliggende landbouwgronden te 

vorderen en aan een ander dan de rechthebbende in gebruik te geven. Dergelijke inge-

bruikgevingen werden herhaaldelijk vernietigd door de administratieve rechter, waar-

door de wetgever de uitvoering van de wet gefrustreerd zag. Bij wetswijziging van 23 mei 

1943 werd daarom bepaald dat Toctroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun 

recours administratif ou judiciaire'. 

De Conseil d'Etat liet zich echter door deze bepaling niet imponeren en besliste — contra 

legem — dat niettemin het recours pour exces de pouvoir was blijven openstaan, 

'recours qui est ouvert meme sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet 

d'assurer, conformement aux principes generaux du droit, le respect de la legalite. 

Aldus wordt het recours pour exces de pouvoir in Frankrijk gezien als de belang-
rijkste vorm van beroep op de administratieve rechter: het is het `recours de droit 
commun devant le juge administratif gericht op een algemene rechtmatig-
heidscontrole op het bestuur. 
De functie van het recours de pleine juridiction — in ieder geval van het recours 
en responsabilite en het contentieux contractuel — is veel beperkter dan die van 
het recours pour exces de pouvoir. Hier staat niet de algemene rechtmatigheids-
controle op het bestuur, maar de bescherming van individuele subjectieve rech-
ten voorop (aanspraken op schadevergoeding ter zake van (on)rechtmatige over-
heidsdaad, dan wel aanspraken uit een contrat administratif). 

121. Debbasch/Ricci, p. 541. 

49 



Dit verschil in functie tussen de beide beroepen brengt een aantal belangrijke ver-
schillen met zich. 

Beroepsgerechtigden 

In eerste instantie gelden bij het recours pour exces de pouvoir en recours de 
pleine juridiction verschillende eisen inzake de gerechtigdheid tot het instellen 
van beroep. 
Gelet op het karakter van het recours de pleine juridiction — een middel tot 
bescherming van subjectieve rechten — is de appellant in dit geding slechts ont-
vankelijk, wanneer hij een 'clroit personnel viol( kan aantonen, hetzij omdat het 
bestuur een (on)rechtmatige daad heeft verricht, die aan appellant schade heeft 
berolckend, hetzij omdat het bestuur zich niet aan een contractsverplichting 
jegens hem heeft gehouden. De kring van beroepsgerechtigden in het kader van 
het recours de pleine juridiction — of, meer precies: het recours en responsabilite 
en het contentieux contractuel — is dus slechts gering van omvang: zij beperlct 
zich hoofdzakelijk tot de burger, die door een (on)rechtmatige overheidsdaad 
gelaedeerd is, c.q. partij is bij een contrat administratif. 
Fen veel ruimere kring van beroepsgerechtigden kent het recours pour exces de 
pouvoir. Aangezien bij dit beroep niet de bescherming van individuele rechten, 
maar een algemene rechtmatigheidscontrole op het bestuur vooropstaat, is het 
van belang dat dit beroep in mime mate bij de rechter kan worden ingesteld; 
aldus kan de rechter zijn controlerende taak het beste uitoefenen. Gelet hierop 
heeft de Conseil d'Etat de grenzen van de beroepsgerechtigdheid zeer soepel 
getroldcen:'" 
— Weliswaar is het recours pour exces de pouvoir geen actio popularis: de appel-

lant dient in een belang interet) te zijn geraalct, dat wil zeggen het aangeval-
len besluit moet in een voldoende relatie staan tot zijn persoonlijke 
omstandigheden. 

— Het belang hoeft echter niet direct te zijn. De ambtenaar, die door de bevorde-
ring van een ander indirect in zijn carrieremogelijIcheden wordt geschaad, 
staat tegen deze bevordering het recours pour exces de pouvoir open. Ook een 
toekomstig belang, mits thans reeds bepaalbaar, kan aanleiding zijn voor een 
beroep. 

— Belangenorganisaties staat in mime mate het beroep open. De Conseil d'Etat 
staat bijvoorbeeld toe dat vakbonden voor de belangen van bun leden opko-
men, zonder dat van een eigen, op het functioneren van de bond toegesneden 
belang sprake hoeft te zijn. Voor milieuorganisaties e.d. is van belang dat ook 
immateriele belangen een recours pour exces de pouvoir kunnen rechtvaardi-
gen. 

— Ten slotte trelct de Conseil d'Etat de grenzen wel zeer ruim bij het zg. 'recours 
du contribuable. Bij besluiten op gemeentelijk en departementaal niveau, die 
een verhoging van de uitgaven van deze lichamen en daarmee mogelijk een 
verhoging van de gemeentelijke of departementale belastingen met zich mee- 

122. Chapus, Droit du Contentieux administratif, p. 393-20, Debbaschillicci, p. 286-288. 
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brengen, is de enkele lcwaliteit van belastingplichtige reeds voldoende om een 
recours pour exces de pouvoir te kunnen instellenr 23  

Bestuurlijke voorprocedures 

Het recours pour exces de pouvoir kent geen verplichte bestuurlijke voorproce-
dure.' 24  Weliswaar bestaat de mogelijkheid van een facultatieve voorprocedure. 
De burger kan, indien hij dit wenst, het orgaan dat de acte administratif heeft 
gegeven, dan wel het hierarchisch bovengeschikt orgaan, verzoeken om de acte 
administratif in te trekken of te wijzigen Crecours gracieux' , resp. `recours hitrar-
chiquer5  Het instellen van een dergelijke voorprocedure schort de beroepster-
mijn voor het recours pour exces de pouvoir op; deze begint pas te lopen vanaf 
het moment dat het bestuur een beslissing naar aanleiding van de voorprocedure 
heeft gegeven. Verplicht is deze voorprocedure intussen niet; de burger kan daar-
van naar believen afzien en tegen de acte administratif reeds direct het recours 
pour exces de pouvoir instellen — hetgeen meestal geschiedt. 
Men ziet bier opnieuw de functie van algemene rechtmatigheidscontrole van het 
recours pour exces de pouvoir: gelet hierop is het van belang dat de rechter zo 
snel mogelijk benaderd kan worden en is er geen aanleiding om een 'buffer' tus-
sen de burger en de rechter te creeren, in de vorm van een verplichte bestuurlijke 
voorprocedure. 
Bij het recours en responsabilite en het contentieux contractuel vloeit het vereiste 
van een bestuurlijke voorprocedure voort uit de leer van de 'decision prealable . Het 
enkele feit dat door een (on)rechtmatige overheidsdaad schade ontstaat, resp. dat 
de overheid zich niet houdt aan een contrat administratif, geeft nog geen aanlei-
ding tot een beroep. De burger dient eerst het bestuur te verzoeken de schade te 
vergoeden, resp. de contractsschending ongedaan te maken. Weigert het bestuur 
dit, dan is daarmee pas de 'decision prealable' aanwezig, waartegen het recours de 
pleine juridiction zich kan richten. Hoewel officieel niet geldend als een bestuur-
lijke voorprocedure ('recours administratie) — het verzoek om een decision prea-
lable is eerder te beschouwen als een `ingebrekestelling' — bewerkstelligt de eis 
van een dergelijke voorafgaande beslissing toch, dat het bestuur zich eerst zelf 
nog eens over de zaak kan buigen.' 

Vaplichte procesvertegenwoordiging 

Een laatste verschil tussen het recours pour exces de pouvoir en het recours de 
pleine juridiction is, dat bij het eerste beroep — opnieuw: uit een oogpunt van toe- 
gankelijlcheid — geen verplichte procesvertegenwoordiging ('ministere d'avocat) 

123. CE 29 maart 1901, Rec. 333, Casanova. 

124. Zoals de Nederlandse bezwaarschriftprocedure; artikel 7:1 Awb. 
125. Chapus, p. 338-341, Debbasch/Ricci, p. 385-386. 
126. Omtrent het vereiste van een 'decision prealable', dat deels op wettelijke bepafingen, deels op 

jurisprudentie berust: Chapus, p. 341-358. Bij het contentieux fiscal — ook, zoals hierboven uit-
eengezet, een recours de pleine juridiction — geldt overigens wel de verplichting van een vooraf-
gaand 'recours administratir, bij de belastingheffende instantie. 
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geldt, terwift bij het recours en responsabilite en het contentieux contractuel deze 
eis wel bestaat. Een uitzondering betreft het cassatieberoep op de Conseil d'Etat: 
daarbij geldt altijd de eis om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, 
ook indien het cassatieberoep is ingesteld in het kader van een recours pour exces 
de pouvoir.n7  

5.2 	De procedure in eerste aanieg 

Hieronder enkele korte opmerkingen over de procedure in eerste aanleg, die wor-
den beperkt tot het recours pour exces de pouvoir, het belangrijkste en meest 
'typische' beroep op de administratieve rechter. 

Beroepstermijn 

Beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden na de toezending of publi-
catie van de acte administratif. In de acte administratif moet op deze beroepster-
mijn gewezen worden, bij gebreke waaraan termijnoverschrijding aan de appel-
lant niet kan worden tegengeworpen. 
Ook in Frankrijk doet zich het probleem voor van het stilzitten van het bestuur. 
Hier is van belang artikel 5 van het Decreet van 28 november 1983, lconcemant 
les relations entre l'administration et les usagers', dat het bestuursorgaan ver-
plicht om, bij een aanvrage van de burger, een ontvangstbericht te zenden, met 
vermelding van de termijn binnen welke op de aanvraag zal worden beslist. Na 
ommekomst van deze beslistermijn wordt de aanvrage hetzij geacht te zijn afge-
wezen, hetzij geacht te zijn ingewilligd (een en ander ter keuze van het bestuur). 
Sanctie op het uitblijven van een ontvangstbericht en het aangeven van een 
beslistermijn is, dat, totdat daaromtrent bericht is verzonden, de beroepstermijn 
niet begint te lopen. 
De regeling van artikel 5 Decreet geldt overigens uitsluitend voor bestuursorga-
nen van de Staat. Voor andere bestuursorganen blijft het — eerdere — Decreet van 
II januari 1965 gelden, inhoudende dat, indien het bestuur binnen vier maanden 
niet op een aanvrage heeft gereageerd, het wordt geacht een afwijzende beslissing 
gegeven te hebben — 'rejet implicite' — waartegen beroep openstaat. 

De instructie van het geschil 

Na ontvangst van het beroepschrift begint het Tribunal administratif met de 
'instruction' van het geschil. De instructie omvat, naar Franse begrippen, zowel 
het vooronderzoek als de zitting ('audience'), en wordt beheerst door drie princi-
pes: schriftelijk, inquisitoir en contradictoir karaktern s  
Het schriftelijk karalcter van de instructie wordt gezien als een garantie voor een 
eerlijk proces: doordat alle procesfeiten op schrift gebracht worden, kunnen ook 
alle partijen daarvan kennisnemen en daarop desgewenst reageren. Consequen- 

127. Chapus, p. 375-382. 
128. Chapus, p. 699-715. 
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tie van het schriftelijk karakter is, dat partijen weliswaar bevoegd zijn om hun 
zaak mondeling ter zitting toe te lichten, maar dat er geen algemene regel is, die 
tot een zitting verplicht; partijen kunnen dus ook afzien van een pleidooi.' 29  Nog 
een andere consequentie is, dat ter zitting alleen nieuwe gronden lcunnen wor-
den opgebracht, indien deze ook zijn vervat in een schriftelijke memorie. 
Ook in Frankrijk is de procedure voor de administratieve rechter gericht op mate-
riele waarheidsvinding (inquisitoir karakter). Met name bij het recours pour exces 
de pouvoir, gericht op een algemene rechtmatigheidscontrole, is het van belang 
dat de rechter ambtshalve de feiten onderzoekt. Daartoe staan hem — ook in het 
Nederlandse bestuursprocesrecht bekende — onderzoeksinstrumenten (mesures 
d'instruction') ter beschildcing: verzoek om documenten en inlichtingen, verifica-
tie van bestuursdocumenten, getuigenverhoren, deskundigenberichten en — uit-
zonderlijk — een descente (visite des lieux').' 3° 
Ten slotte is het contradictoir karakter een uiterst belangrijk element van de rech-
terlijke procedure. Partijen krijgen kennis van alle stuldcen in de procedure en 
hebben ook steeds de gelegenheid om daarop te reageren (waarna de tegenpartij 
weer dupliek heeft). Ook omtrent vernietigingsgronden van openbare orde, die 
de rechter zelf in het geding brengt, moeten partijen worden geinformeerd, met 
gelegenheid tot reactie.' 3 ' Schending van het beginsel van hoor en wederhoor 
door de rechter levert een procedurefout op, die zonder meer in hoger beroep en 
in cassatie kan worden aangebracht. 

Voorlopige voorzieningen 

Het is nuttig om hier nog jets te zeggen over de voorlopige rechtsbescherming. 
Tot voor kort bestonden daartoe in het Franse bestuursprocesrecht slechts 
beperkte mogelijkheden. 
Evenals in Nederland heeft het instellen van beroep bij de administratieve rechter 
als zodanig geen schorsende werking. Wel kan men via een spoedprocedure de 
rechter om schorsing van het aangevallen besluit verzoeken ('sursis a execution); 
daarnaast kan men via een zg. `refere-procedure ook om een andere voorlopige 
voorziening vragen. 
Schorsing kon echter in het verleden slechts plaatsvinden, indien de tenuitvoe-
ringlegging van het aangevallen besluit zou leiden tot moeilijk te herstellen gevol-
gen (consequences difficilement reparables'). In de praktijk werden dergelijke 
gevolgen niet gauw aanwezig geacht, mede omdat de mogelijkheid van een latere 
schadevergoeding de rechter veelal leidde tot het oordeel dat de gevolgen `niet 
onherstelbaar' waren. Ook de refere-procedure werd zeer terughoudend gebruikt: 
in de praktijk beperkten de voorzieningen in het kader van deze procedure zich 
vooral tot instructiemaatregelen, d.w.z. de rechter gelastte de vaststelling van fei-
ten, die van een zodanig tijdelijk karakter waren, dat zij in de bodemprocedure 
niet meer konden worden achterhaald. 

129. Anders het Nederlandse bestuursprocesrecht, dat tot een zitting verplicht, behoudens de — wei-
nig toegepaste — mogelijkheid van artikel 8:57 Awb (afdoen zonder zitting). 

130. Chapus, p. 730-744. 
131. Vroeger was dit niet zo; thans wordt dit bepaald door het Decreet van 22 januari 1992. 
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Vanwaar deze terughoudendheid, wat betreft het toekennen van schorsing of een 
andere voorlopige voorziening? De reden lijlct hierin gelegen, dat het in het 
Franse rechtsbeschermingssysteem — dat voomamelijk is gericht op een alge-
mene rechtmatigheidscontrole; zie de prominente plaats van het 'recours pour 
exces de pouvoir' — primair van belang is, dat onrechtmatige besluiten (achteraf) 
vemietigd worden. Door een dergelijke vemietiging wordt het onrechtmatige 
besluit uit de rechtsorde verwijderd en wordt het bestuur voorgehouden, hoe het 
zich in de toekomst te gedragen heeft. Hoe het betreffende besluit in concreto ten 
opzichte van de getroffen burger uitwerkt, is in de optiek van de Franse rechter 
kennelijk minder van belang. 
Hoewel een dergelijke opstelling vanuit het 'systeerri verklaard kan worden, moet 
toch worden gezegd, dat de Franse rechter hier wel bijzonder 'burgeronvriende-
lijk' te werk ging. Ondanks de mime beroepsmogelijkheden bij de administra-
tieve rechter liep de Franse burger vaak de niet geringe kans om geconfronteerd 
te worden met feitelijk onomkeerbare gevolgen, veroorzaakt door een onrechtma-
tig bestuursbesluit. 

Ook in Frankrijk zelf werd dit meer en meer als onbevredigend ervaren. Vandaar 
dat bij wet van 30 juni 2000 132  de mogelijlcheden van voorlopige rechts-
bescherming aanmerkelijk zijn verruimd. Thans kan de rechter op verzoek iedere 
'mesure necessaire' treffen, indien: 
a) de verzoeker het bestaan van een dringende situatie aantoont en ook een rede-

lijke twijfel weet te wekken omtrent de rechtmatigheid van het betreffende 
besluit; of indien: 

b) een ernstige en evident onrechtmatige schending dreigt ten aanzien van een 
liberte fondamentale' van de burger; 

c) verder is het voortaan ook mogelijk dat het bestuur, bij wijze van voorlopige 
voorziening, wordt gelast om aan de burger voorshands een bepaald geld-
bedrag te betalen (deze laatste mogelijlcheid is vooral van belang bij gedingen 
inzake overheidsaansprakelijlcheid en uit 'contrat administratif). 

Teneinde te voorkomen dat de administratieve rechter 'overspoeld' wordt met ver-
zoeken om een voorlopige voorziening, is wel bepaald dat de rechter verzoeken, 
waarbij niet blijkt van dringende noodzaak, c.q. evident niet-ontvankelijke of 
ongegronde verzoeken direct terzijde laat. 
Aldus is een — naar men meent — veel bevredigender regeling getroffen inzake de 
voorlopige voorzieningen. Tradities zijn echter 'taai' in Frankrijk. De nieuwe wet 
is pas vanaf I januari 2001 in werking; afgewacht zal moeten worden in welke 
mate de rechter daadwerkelijk toepassing zal geven aan de verruimde bepalingen 
op dit terrein. 

132. In werking getreden op i januari 2001. 
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5.3 	Het hoger beroep 

Hoger beroepi 33  tegen een uitspraak van het Tribunal administratif kan worden 
ingesteld, binnen twee maanden na de officiele bekendmaking van de uitspraak. 
Bij hoger beroep tegen een uitspraak van het Tribunal, waarbij werd beslist 
omtrent een voorlopige voorziening, bedraagt de beroepstermijn — spoedheids-
halve — vijftien dagen. 
Uitsluitend de partijen in het geding voor de eerste rechter zijn gerechtigd tot het 
instellen van hoger beroep. Dit zijn: de appellant in eerste instantie, het verwe-
rend bestuursorgaan in eerste instantie en de zg. `intervenants', derden die door 
het Tribunal administratif op verzoek of ambtshalve als partij bij het proces waren 
betrokken. Derden die door het Tribunal ten onrechte niet als partij waren uitge-
nodigd, staat niet het rechtsmiddel van hoger beroep open, maar dat van 'tierce 
opposition' (derdenverzet), bij het Tribunal administratif zelf.' 34  Bij het conten-
tieux electoral kan — bij vvijze van uitzondering — iedere belanghebbende in hoger 
beroep gaan tegen de uitspraak van het Tribunal administratil 
Naast partij in het geding in eerste aanleg, moet men ook nog belanghebbende 
zijn om hoger beroep te lcunnen instellen. Partijen die door ontwildcelingen na de 
uitspraak van het Tribunal administratif hun procesbelang hebben verloren, wor-
den niet-ontvankelijk verldaard. Ook wordt men, als men door het Tribunal 
geheel tevreden is gesteld, maar — bij wijze van 'principled beroep — niettemin 
opkomt tegen onjuist geachte gronden van het Tribunal, als niet-belanghebbend 
en derhalve als niet-ontvankelijk beschouwd: het hoger beroep dient niet uitslui-
tend tot verbetering van de gronden van het Tribunal administratif, zonder een 
geschonden belang van de appellant.' 35  
Hoger beroep staat open, zowel tegen einduitspraken als tegen tussenuitspraken 
(zg. lugements d'avant dire droit') van het Tribunal administratif. Hoger beroep 
tegen tussenuitspraken kan men instellen, hetzij terstond, hetzij tegelijk met het 
hoger beroep tegen de einduitspraak.' 36  Heeft men terstond hoger beroep inge-
steld tegen een tussenuitspraak, maar wordt tegen de einduitspraak geen hoger 
beroep ingesteld, dan verkrijgt de laatste uitspraak kracht van gewijsde ('autorite 
de la chose jugee') en wordt het eerdere beroep tegen de tussenuitspraak door de 
hoger-beroepsrechter terzijde gelaten, wegens verlies van object ('non-lieu a sta-
tuer'). 137  

133. Algemeen over het hoger beroep: Chapus, p. 973-1029, Debbasch/Ricci, p. 469-484 en 
Gabolde, p. 371-423. De onderstaande beschrijving spitst zich toe op het hoger beroep bij de 
Cours administratives d'appel, maar is ook van toepassing bij de enkele gevallen waarin de Con-
seil d'Etat hoger-beroepsrechter is; zie par. 3.2. 

134. Zie over de tierce opposition: Chapus, p. RD86 e.v. De beslissing van het Tribunal administratif 
om de derde al dan niet te ontvangen in zijn verzet en — bij ontvankelijkheid — de inhoudelijke 
beoordeling van zijn gronden zijn vervolgens wel weer vatbaar voor hoger beroep. 

135. Vgl. soortgelijk de Nederlandse ABRS in haar uitspraak van 25 maart 1995, JB 1995, 104. 
136. Deze keuzemogelijkheid biedt het Decreet van 29 augustus 1984; Chapus, p. 979, Gabolde, 

I). 374. 
137. In Franlcrijk wordt onderscheid gemaalct tussen 'non-lieu a statuer' (terzijde laten van het 

beroep, bij gebreke aan object) en 'non-recevabilite (niet-ontvankelijkheid, wegens andere gron-
den). 
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Het instellen van hoger beroep heeft, als regel, geen schorsende werking (tenzij 
men bij het Cour administrative d'appel afzonderlijk om schorsing van de uit-
spraak van het Tribunal administratif heeft verzocht). Wel schorsende werking 
heeft het hoger beroep bij geschillen inzake disciplinaire maatregelen en verkie-
zingsgeschillen.' 38  

Omvang van het hoger beroep 

Officieel heeft het hoger beroep-devolutieve werlcing, d.w.z. het geschil komt in 
voile omvang weer aan de orde voor de hoger-beroepsrechter. Toch zijn er ver-
scheidene beperkingen, die deels te maken hebben met het object van het hoger 
beroep (de uitspraak van het Tribunal administratif) en deels met de positie die 
partijen ingenomen hebben, in hoger beroep en reeds in het geding in eerste aan-
leg. 
Het hoger beroep kan slechts betreldcing hebben op de beslissingen die het Tribu-
nal administratif in eerste aanleg heeft gegeven. Is bijvoorbeeld in eerste aanleg 
alleen gevraagd om vemietiging van het aangevallen besluit (en heeft het Tribu-
nal administratif daaromtrent ook beslist), dan kan in hoger beroep niet alsnog 
een lcwestie van schadevergoeding worden aangebracht. Hetzelfde is het geval, 
wanneer het beroep (en de beslissing) in eerste aanleg was beperkt tot een deel 
van het besluit; in hoger beroep kunnen dan niet nog andere onderdelen van het 
besluit aan de orde worden gesteld. De appellant kan met andere woorden de 
'buitengrenzen' van het geding in eerste aanleg niet nog eens oprekken in hoger 
beroep.' 39  
Omgekeerd is de hoger-beroepsrechter beperkt door de eis van de appellant in 
appel. Heeft de appellant in eerste instantie zowel gevraagd om vernietiging en 
schadevergoeding (en is daaromtrent ook beslist), maar beperkt hij zijn hoger 
beroep tot het aspect van vernieriging, dan dient de hoger-beroepsrechter zich 
ook zijnerzijds daartoe te contenteren, aangezien hij anders ultra petita zou gaan, 
hetgeen niet toegestaan 
Hoe staat het met de beroepsgronden, die men in hoger beroep naar voren kan 
brengen? Een simpele herhaling van de reeds in eerste aanleg opgevoerde gron-
den volstaat niet: men moet aangeven, waarom men vindt dat het Tribunal admi-
nistratif deze gronden heeft miskend.' 41  Gronden in eerste aanleg, die door het 
Tribunal zijn verworpen en die in hoger beroep niet meer worden aangebracht, 
worden door de hoger-beroepsrechter buiten beschouwing gelaten. 42  

138. Chapus, p. 965-966. Schorsende werlcing in deze geschillen is voorzien, teneinde te voorko-
men dat een disciplinaire maatregel ten uitvoer kan worden gelegd, eq. een betwiste verkie-
zingsplaats kan worden ingenomen, voor de uitspraak van de hoger-beroepsrechter. 

539. Chapus, p. loo6. Wel wordt het toegestaan dat in schadevergoedingszaken het bedrag van de 
vordering in hoger beroep wordt opgehoogd, indien de schade, na de uitspraak van het Tribunal 
administratif, verder is opgelopen. 

140. Chapin, p. 1005. 
141. Chapus, p. 981. 
142. Chapus, p. mo8. 
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Kunnen in hoger beroep ook nieuwe gronden worden aangebracht? In beginsel 
wel, maar hier ondervindt de burger appellant wel de beperkingen, die hij ook 
reeds in eerste aanleg ondervond, als gevolg van het verbod van zg. Vemandes 
nouvelles' . Dit leerstuk houdt in, dat men, in eerste instantie, niet vrijelijk mag 
`switchen' tussen beroepsgronden die betreldcing hebben op de `legalite externe' 
(formele aspecten) en de 'legalite interne' (inhoudelijke aspecten); heeft men 
zich, voor het sluiten van de beroepstermijn, vastgelegd op een van deze catego-
rieen beroepsgronden, dan kan men in het verloop van de procedure niet meer 
klagen over de andere categorie: 43  Dit herhaalt zich in hoger beroep: een appel-
lant die in eerste aanleg alleen geklaagd heeft over de gegalite externe', kan in 
hoger beroep niet klagen over de gegalite interne', en omgekeerd. Ook kan men 
niet in eerste aanleg klagen over aansprakelijkheid 'sans faute' en in hoger beroep 
over aansprakelijkheid wegens `faute', of in eerste aanleg over contractuele aan-
sprakelijIcheid en in hoger beroep over buitencontractuele aansprakelijkheid.' 44  
Blijft men echter binnen het bestek van de in eerste aanleg al opgevoerde `deman-
des' — of is men zo verstandig geweest om in eerste instantie meerdere `deman-
des' op te brengen — dan kunnen daarbinnen, in hoger beroep, alsnog nieuwe 
gronden ontwilckeld worden. 
De bovenbeschreven beperkingen gelden niet voor het verwerende bestuursor-
gaan. Dit is bevoegd om in eerste aanleg en in hoger beroep alle verweren te voe-
ren, die het ter verdediging van het besluit nuttig acht. Een soortgelijke positie 
bestaat, indien het bestuursorgaan zelf hoger beroep heeft ingesteld: het is dan 
vrij in de op te voeren beroepsgronden en kan eventueel ook, ten opzichte van de 
eerste instantie, nieuwe beroepsgronden aanbrengen: 45  
Buiten het leerstuk van niet toelaatbare Vemandes nouvelles' vallen de zg. 
`moyens d'ordre public', gronden van openbare orde. Daaraan toetst de rechter 
reeds ambtshalve; in de lijn daarvan kunnen dergelijke moyens d'ordre public 
mede door partijen worden ingebracht in het hoger beroep, ook al was daarover 
in eerste aanleg niet geklaagd. Gronden van openbare orde zijn onder meer: 
onbevoegdheid van het bestuursorgaan en de zg. `meconnaissance du champ 
d'application de la la, de omstandigheid dat het bestuur zich op een verkeerde 
wetsbepaling heeft gebaseerd. Bij het hoger beroep zijn bovendien `d'ordre 
public' de vraag, of de eerste rechter zijn bevoegdheid en de ontvankelijkheid van 
het beroep juist heeft beoordeeld, en eventuele fouten in de gerechtelijke proce-
dure. Ook deze punten worden door de hoger-beroepsrechter ambtshalve 
getoetst, c.q. kunnen altijd door partijen naar voren worden gebracht. 

Incidenteel appel 

Het Franse bestuursprocesrecht kent de figuur van incidenteel appel. De verweer- 
der in hoger beroep ('intime genoemd) kan, nadat de zaak door de appellant, via 

143. Het verbod van 'demandes nouvelles' dient ertoe om reeds aan het begin van de rechtsstrijd de 
omvang van het geding en de daarin opgeworpen vragen nauwkeurig vast te leggen. Vgl. A.J. 
Bok, Rechtsbescherming in Franlcrijk en Duitsland, 2e druk, Deventer 1992, P.  84. 

144. Voorbeelden bij Chapus, p. 
145. Chapus, p. 1012. 
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een principaal appel, aan de hoger-beroepsrechter is voorgelegd, ook van zijn 
kant de uitspraak van het Tribunal aanvallen, bij wijze van incidenteel appel. 
Dit zal zich met name voordoen, wanneer het beroep in eerste aarileg door het 
Tribunal administratif gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond is verklaard. 
Indien de burger dan opkomt tegen de gedeeltelijke ongegrondverklaring, kan 
het bestuursorgaan — van mening dat het beroep geheel ongegrond had moeten 
worden verldaard — de gedeeltelijke gegrondverklaring aanvallen, via incidenteel 
appel. Omgekeerd kan ook de burger, indien het bestuursorgaan hoger beroep 
instelt tegen de gedeeltelijke gegrondverklaring, via incidenteel appel erover lda-
gen dat het beroep in eerste aanleg ten onrechte niet geheel gegrond verklaard 
is 146 
In de bovenstaande voorbeelden wordt, via incidenteel appel, de omvang van het 
geding uitgebreid, ten opzichte van het principaal appel. Dat mag, maar wel strikt 
binnen de grenzen van het oorspronkelijke geschil. De rechter ziet er streng op 
toe dat, door het incidenteel appel geen ander geschil ('litige different') wordt 
voorgelegd. Een voorbeeld: in belastinggeschillen kan men niet, via een inciden-
teel appel, ldagen over de belastingoplegging in een andere periode dan die, waar-
over het oorspronkelijke geding bij het Tribunal administratif handelde. Len 
ander voorbeeld: meerdere vorderingen van eigendom ('requisitions'), waarvan 
een vernietigd en de andere in stand gelaten. Het bestuursorgaan komt in hoger 
beroep tegen de vemietiging; de burgergeintimeerde stelt incidenteel appel in 
tegen het in stand laten van de overige eigendomsvorderingen. Dit incidenteel 
appel is echter niet-ontvankelijk, omdat daarmee een 'litige different' wordt opge-
worpen, ten opzichte van het geschil dat via het principaal appel is voorgelegd. 
Zijn er meerdere besluiten, dan beperkt een partieel hoger beroep dus ook de 
mogelijkheden van incidenteel appel. Uiteraard had in het gegeven voorbeeld de 
burger de overige vorderingen wel aan de hoger beroepsrechter kunnen voorleg-
gen, door zelf principaal appel in te stellen.' 47  
Het incidenteel appel is niet aan de beroepstermijn van twee maanden gebonden; 
het kan ook na verloop van deze termijn nog worden ingediend, uiterlijk tot het 
eind van de instructie van het geschil. Het incidenteel appel is accessoir ten 
opzichte van het principaal appel. Is het principaal appel niet ontvankelijk (bij-
voorbeeld wegens termijnoverschrijding), dan deelt ook het incidenteel appel 
daarin. Incidenteel appel kan niet worden ingesteld, wanneer de tegenpartij het 
principaal appel al heeft ingetrokken; intrekking van het principaal appel, uitslui-
tend om een inmiddels ingesteld incidenteel appel te frustreren, stuit echter niet 
het incidenteel appe1. 148  

146. Chapus, p. 988-994. Het incidenteel appel heeft een zekere pendant in het geding in eerste 
aanleg, waar het verwerende bestuursorgaan, binnen bepaalde grenzen, reconventionele vorde-
ringen kan instellen (met name in geschillen over contrats administratifs); zie Chapus, p. 66o-
663. 

147. Voorbeelden bij Chapus, p. 990.991. 

1 48- Chapus, p.990. 

58 



In sommige geschillen is incidenteel appel uitgesloten, met name in verldezings-
geschillen en in geschillen inzake disciplinaire maatregelen.' 49  

Uitspraken 

Het hoger beroep kan eindigen met de volgende uitspraken:' 5° 
— Simpele ongegrondverldaring ('rejef), met bevestiging van de gronden en het 

dictum van de eerste rechter. 
— Ongegrondverklaring, met verbetering van de gronden. Hier heeft de eerste 

rechter zich weliswaar vergist op een of meerdere punten (hetgeen wordt 
gecorrigeerd door de hoger-beroepsrechter), maar de uitkomst van het geding 
dient, naar het oordeel van de hoger-beroepsrechter, dezelfde te blijven. Dan is 
er geen aanleiding de eerste uitspraak te vernietigen en beperkt de hoger-
beroepsrechter zich tot verbetering van de gronden; het hoger beroep is intus-
sen, nu het niet tot vernietiging kan leiden, ongegrond.' 5 ' 

— Gegrondverklaring en vernietiging ('annulation') van de uitspraak van de eer-
ste rechter, omdat niet alleen de motivering, maar ook het dictum van deze 
rechter aan een gebrek lijdt. 

De devolutieve werking van het hoger beroep brengt naar Franse opvattingen met 
zich mee dat, in het geval van gegrondverklaring en vernietiging van de eerste uit-
spraak, de hoger-beroepsrechter in beginsel het geschil zelf afdoet: het geschil is, 
in tweede instantie, ten voile opnieuw aan hem voorgelegd, zodat hij daarin ook 
zelf een eindbeslissing moet nemen. 
Niettemin ziet men dat in een aantal gevallen — met name als het om financiele 
aanspraken gaat, zoals schadevergoedingsvorderingen — de zaak wordt terugge-
wezen naar de eerste rechter of zelfs naar het bestuursorgaan, teneinde het 
bestaan en/of de grootte van de financiele aanspraak nader te bepalen. Kritisch 
daaromtrent is Chapus' 52, die erop wijst dat de hoger-beroepsrechter, als 'voile' 
tweede instantie, daamaar ook zelf een onderzoek kan instellen, terwijl terugwij-
zen bovendien ,  aan het nadeel lijdt, dat de nieuwe uitspraak van de eerste rechter 
(of het nieuwe besluit van het bestuur) opnieuw appellabel is, hetgeen de proce-
dure nodeloos rekt. 
Een bijzondere situatie bestaat, indien de uitspraak van het Tribunal administra- 
tif wordt vernietigd wegens Irregularite, d.w.z. het Tribunal heeft zich vergist in 
zijn competentie of in de ontvankelijlcheid van het beroep, of er zijn fouten 

149. Het eerste uit een oogpunt van een spoedige afwikkeling van het geschil — incidentele hoger 
beroepen houden de procedure op — en het tweede teneinde te voorkomen dat het bestuursor-
gaan, bij wijze van incidenteel appel, om een verzwaring van de sanctie vraagt, zoals die door 
het Tribunal administratif was vastgesteld; Chapus, p. 992-993. 

150. Afgezien van onbevoegdverklaring of niet-ontvankelijlcverldaring. 
151. In Nederland zou, ziet men het goed, de hoger-beroepsrechter hier eerder geneigd zijn om het 

hoger beroep gegrond te verklaren, de uitspraak van de rechtbank, wegens het geconstateerde 
gebrek, te vernietigen, maar overigens ('doende hetgeen de rechtbank had behoren te doen') het 
primaire beroep alsnog gegrond of ongegrond te verklaren (afhankelijk van de eerdere uitspraak 
van de rechtbank), met verbetering van de gronden. 

152. P. 1017. 
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gemaakt in de gerechtelijke procedure. Dan dient, naar Franse opvattingen, de 
zaak in beginsel teruggewezen te worden naar de eerste rechter, omdat — zeker 
als het Tribunal administratif zich ten onrechte onbevoegd heeft geacht of het 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard — zelf afdoen verlies van een instantie 
zou opleveren. Niettemin kan het, vanuit een oogpunt van proceseconomie, 
gewenst zijn dat de hoger-beroepsrechter de zaak toch zelf afdoet (in dit geval 
tvocation' geheten), hetgeen dan ook in een aantal gevallen gebeurt.' 53  

5-4 	Het cassatieberoep op de Conseil d'Etat 

Tegen de uitspraken van de Cours administratives d'appel staat nog cassatiebe-
roep open bij de Conseil d'Etat.' 54  Hier enkele opmerkingen over dat cassatiebe-
roep, met name wat betreft de aspecten waarin het verschilt van het hoger beroep, 
als tweede feitelijke procedure. 
Het cassatieberoep staat open binnen twee maanden na bekendmalcing van de 
uitspraak van het Cour administrative d'appel, en wel uitsluitend voor degenen 
die in de procedure voor het Cour partij zijn geweest. Daamaast moet men 
belanghebbend zijn om cassatie in te stellen, hetgeen niet het geval is, wanneer 
men inmiddels zijn procesbelang heeft verloren en evenmin — naar men aan-
neemt — als de appellant geheel tevreden is gesteld door het Cour administrative 
d'appel, maar een 'principied cassatieberoep instelt wegens een vermeende juri-
dische fout in de uitspraak van het Cour.` 55  
Bij het cassatieberoep geldt verplichte procesvertegenwoordiging, zowel wanneer 
het Cour administrative d'appel heeft geoordeeld in een 'recours pour exces de 
pouvoir' als in een 'recours de pleine juridiction'.' 56  
Verder is het cassatieberoep bij de Conseil d'Etat, sinds de wet van 31 december 
1987, gebonden aan een rechterlijk verlof(' admission'). Het verlof wordt niet ver-
leend in twee gevallen: niet-ontvankelijkheid van het beroep en Tabsence de tout 
moyen serieux'.' 57  Men ziet dat aldus slechts een beperkte tarriere' wordt opge-
worpen voor het cassatieberoep: mits het beroep ontvankelijk is en een enigszins 
uitgewerkt cassatiemiddel wordt ingebracht, is het toelaatbaar. Strikt genomen is 
de bier getroffen verlofregeling eerder te zien als een terzijde laten van het 
beroep, wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid.' 58  
De beslissing inzake het verlof ligt in handen van een voorzitter van een van de 

153. Nader over 'evocation: Chapus, p. 1018-1029. 
154. Evenals overigens tegen de uitspraken van speciale administratieve rechters; zie pat 3.3. Het 

hieronder vermelde geldt ook voor het cassatieberoep tegen uitspraken van deze rechters. Over 
het cassatieberoep in het algemeen: Chapus, p. 1031-1082 en Debbasch/Ricci, p. 485-500. 

155. Zie hierboven, bij de bespreking van het hoger beroep. 
156. Omtrent het verschil tussen het recours pour exces de pouvoir en het recours de pleine juridic-

tion reeds pat 5.1, hierboven. Bij de Tribunal,/ administratifs en de Cours administratives 
d'appel geldt verplichte procesvertegenwoordiging alleen bij het recours de pleine juridiction (in 
het bijzonder inzake overheidsaansprakelidcheid en contrats administratifs), niet bij het recours 
pour exces de pouvoir. 

157. Artikel ir van de wet van 31 december 1987. 
158. Vgl. het Nederlandse artikel 8:54 Awb. 
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rechtsprekende 'sous-sections' van de Conseil d'Etat; meent deze dat het verlof 
niet verleend kan worden, dan roept hij het oordeel van zijn sectie in. 

Omvang cassatieberoep 

Welke cassatiemiddelen kunnen worden ingebracht? Een belangrijke beperking 
is dat geen nieuwe gronden (' moyens nouveaux') mogen worden aangevoerd, ten 
opzichte van de procedure in hoger beroep: de cassatierechter kan alleen oorde-
len over gronden, die ook al voor de hoger-beroepsrechter waren aangebracht.i 59  
Men ziet hier een typisch cassatie-element: de cassatierechter beperkt zich tot het 
beoordelen van de rechtmatigheid van de aangevallen hoger-beroepsuitspraak, en 
is niet een 'voile' derde instantie in het geding. Aldus kunnen bijvoorbeeld 
beroepsgronden, die men wel in eerste aanleg voor het Tribunal administratif 
naar voren had gebracht, maar niet herhaald heeft voor het Cour administrative 
d'appel, niet alsnog in cassatie worden opgebracht. 
Een uitzondering bestaat — opnieuw — voor de `moyens d'ordre public', zoals 
onbevoegdheid van het bestuursorgaan of een geval van `meconnaissance du 
champ d'application de la loi';' 6° in cassatie zijn ook middelen van openbare orde: 
een vergissing van het Cour administrative d'appel inzake diens bevoegdheid of 
de ontvankelijkheid van het hoger beroep, of fouten in de gerechtelijke proce-
dure. Aan deze gronden van openbare orde toetst de cassatierechter reeds ambts-
halve, zodat ook partijen deze altijd naar voren kunnen brengen. 
Ook kan men uiteraard klagen over `nieuwe' gebreken, die zijn vervat in de uit-
spraak van het Cour administrative d'appel zelf, bijvoorbeeld de omstandigheid 
dat het Cour ultra petita is gegaan. Aanbrengen van dergelijke gebreken is toe-
laatbaar, aangezien men daarmee pas bij de uitspraak wordt geconfronteerd 
Cmoyens nes du jugement attaquel.' 61  

Bij de cassatiemiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieen: 
die welke de 'regularite externe' van de hoger-beroepsuitspraak betreffen en die 
welke zien op de inhoudelijke `bien-fonde van de uitspraak. 
De eerste categorie betreft de bevoegdheid van de rechter en procedurele fouten 
(van openbare orde) en de motivering van de uitspraak (niet van openbare orde, 
zodat men daarover afzonderlijk moet klagen). Motiveringsgebreken lcunnen met 
name hierin gelegen zijn, dat de hoger-beroepsrechter de feiten niet juist of 
incompleet heeft weergegeven. De Conseil d'Etat stelt als cassatierechter overi-
gens niet alsnog zelf een onderzoek naar de feiten in, maar casseert niettemin, 
wanneer uit het procesdossier of uit de aangebrachte cassatiemiddelen blijkt dat 
de feiten anders liggen dan ze in de uitspraak zijn weergegeven. 162  

159. Chapus, p. 1046-1050. Anders het hoger beroep, waarbij — althans binnen de in eerste aanleg 
reeds opgebrachte Vemandes' — nog nieuwe gronden lcunnen worden aangebracht; zie bier-
boven. 

i6o. Zie par. 5.3. 
161. Chapus, p.104.8-1049. 
162. Chapus, p. 1051. 
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Bij de inhoudelijke beoordeling van de 'bien-fonde' van de uitspraak kunnen de 
volgende gronden tot cassatie leiden: 
— Een 'erreur de droa' , d.w.z. het Cour administrative d'appel heeft ten onrechte 

een wettelijke bepaling al dan niet van toepassing geacht, of heeft daaraan een 
onjuiste interpretatie gegeven. 

— Hoewel men dit van een cassatierechter niet zou verwachten, toetst de Conseil 
d'Etat ook in zekere mate feitelijke gebreken.' 63  Blijkt een feit, waarop het 
Cour administrative d'appel zijn uitspraak heeft gegrond, niet te bestaan, dan 
volgt cassatie wegens een 'en-cur de fait'. Daarbij baseert de Conseil d'Etat zich 
(opnieuw) alleen op het procesdossier en de aangebrachte cassatiemiddelen; 
hij voert niet zelf nog eens een feitenonderzoek uit. Verder gaat het alleen 
over het al dan niet bestaan van de opgevoerde feiten; de waardering van de 
feiten is niet cassabel. 

— Dat is intussen weer anders, wanneer het gaat om de zg. `qualification juri-
dique des faits'. Veelal stelt een wettelijke bepaling een rechtsgevolg afhankelijk 
van een bepaalde feitelijke constellatie. Standaarduitspraak is het arrest 
Gomel,' 64  waarin de prefet een bouwvergunning had geweigerd vanwege de 
— wettelijke — weigeringsgrond, dat het op te richten gebouw een `perspective 
monumentale' zou schaden. De Nederlandse bestuursjurist zou menen dat 
bier een discretionaire beoordelingsruimte voor het bestuur aanwezig is: het 
bestuursorgaan moet van geval tot geval beoordelen of sprake is van een 
monumentaal perspectief. Niet aldus de Conseil d'Etat: naar zijn mening is de 
term 'perspective monumentale' een vage rechtsnorm, waarvan de beoordeling 
uiteindelijk aan de rechter staat. Heeft het bestuur de feitelijke situatie onjuist 
gewaardeerd in het licht van de wettelijke norm ('perspective monumentale' 
in dit geval), dan is immers sprake van een juridisch onjuiste lcwalificatie van 
de feiten. 
Daarmee is ook een onjuiste 'qualification juridique des faits' een rechts-
grond, die voor de cassatierechter opgebracht kan worden. Voorbeelden uit de 
cassatiejurisprudentie zijn: behoort een nutsbedrijf tot de administratie in 
enge zin ('caractere administratif , zodat de bestuursrechter bevoegd is) of is 
het een staatsbedrijf ('caractere industriel ou commercial', waarmee de bur-
gerlijke rechter bevoegd is); is sprake van een 'faute lourde' (ten aanzien waar-
van een verscherpt aansprakelijkheidsregime bestaat), of niet? th s 

Het bovenstaande toont aan dat in het Franse bestuursprocesrecht de beperkin-
gen van het cassatieberoep minder stringent worden gehanteerd dan in het 
civiele procesrecht. Met name krijgt de Conseil d'Etat als cassatierechter, via ver-
scheidene 'technieken', nog tamelijk vaak zijn vinger achter de feitelijke aspecten 

163. Anders de civiele rechter in Franlcrijk die, volgens een bijna tweehonderdjarige traditie (cc, 
Chambres reunies 2 februari 1808, s. 18o8. 1.183), de feitenvaststelling overlaat aan Tapprecia-
tion souveraine des juges du fond' (behoudens motiveringsgebreken ten aanzien van de feiten, 
in de aangevallen uitspraak). 

164. Cl 4 april 1914, Rec. 65. Omtrent de 'qualification juridique des faits' en het arrest Gomel nader: 
A.J. Bok, Rechtsbescherming in Franlcrijk en Duitsland, p.75 e.v. 

165. Chapus, p. 1057. 
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van het geding. Typische cassatie-elementen zijn echter — ook voor de Conseil 
d'Etat: beperking van het geding tot de beoordeling van de hoger-beroepsuit-
spraak (geen 'voile' derde instantie) en het afzien van een eigen feitenonderzoek 
(de Conseil d'Etat refereert aan de feiten, zoals blijkend uit het procesdossier van 
de hoger-beroepsrechter en de aangebrachte cassatiemiddelen). 

Uitspraken 

De Conseil d'Etat, als cassatierechter, kan de volgende uitspraken geven: 
— Simpele verwerping van het cassatieberoep ('rejet'), aangezien geen van de 

aangevoerde middelen doel treft en er ook geen aanleiding is om ambtshalve 
te casseren. Met een rejet wordt de uitspraak van het Cour administrative 
d'appel onaantastbaar. 

— Verwerping van het beroep, echter met verbetering van gronden ('substitution 
des motifs'). Dit geschiedt, indien het Cour administrative d'appel zich welis-
waar op een of meer punten heeft vergist, maar, met verbetering van gronden, 
niettemin dezelfde uitspraak had moeten worden gegeven. Voorwaarde is wel, 
dat de `nieuw' ondergeschoven grond correspondeert met een grond die reeds 
aan de orde was in de procedure voor de hoger-beroepsrechter. Evenmin als de 
partijen in cassatie `moyens nouveaux' mogen inbrengen (zie hierboven), mag 
de cassatierechter een 'motif nouveau' onder de aangevallen uitspraak schui-
ven. Voorts mag de nieuw ondergeschoven grond geen betrekldng hebben op 
de waardering van de feiten.' 66  

— Vernietiging van de uitspraak van het Cour administrative d'appel ('annula-
tion'), omdat niet alleen een of meer overwegingen van de aangevallen uit-
spraak onjuist zijn, maar ook het dictum. In het geval van vernietiging vindt 
in beginsel terugwijzing plaats ('renvoi), naar het Cour administrative d'appel 
dat de betroffen uitspraak had gewezen, of naar een ander Cour (ter keuze van 
de cassatierechter). Bij verwijzing wordt de hoger-beroepsprocedure opnieuw 
gestart, echter met inachtneming van de cassatie-uitspraak van de Conseil 
d'Etat. Uiteraard staat na de tweede uitspraak in hoger beroep desgewenst 
opnieuw cassatie open op de Conseil d'Etat. 

— De wet van 31 december 1987 geeft intussen aan de Conseil d'Etat tevens de 
bevoegdheid om de zaak zelf af te doen, `si l'interet d'une bonne administration 
de la justice le justifie'. Van deze mogelijkheid maakt de Conseil d'Etat in een 
aanmerkelijk groot aantal gevallen (nl. ongeveer de helft van de cassatieberoe-
pen) gebruik. 

— Zelf afdoen is uiteraard mogelijk, wanneer de feiten vaststaan en voor de 
beslechting van het geschil nog slechts de beantwoording van een rechtsvraag 
nodig is. Men ziet echter ook dat de Conseil d'Etat — teneinde een verdere ver-
traging van het proces te voorkomen — zelf afdoet, hoewel de feiten nog niet 
geheel vaststaan! Moeten nog feiten worden onderzocht, dan vindt een zg. 
'metamorphose du juge' plaats: de Conseil d'Etat `wissele dan zijn rol van cas- 

i66. Chapus, p. 1070. 
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satierechter voor die van (substituutlhoger-beroepsrechter, en kan in die hoe-
danigheid nog een nader onderzoek naar de feiten ondernemen.' 67  

6 	BESTUURSRECHTELI/K OM: DE COMMISSAIRES DU 

GOUVERNEMENT 

Een van de vragen bij dit onderzoek is: bestaat er in Frankrijk een 'bestuursrech-
telijk dat conclusie neemt in zaken voor de administratieve rechter en daar-
door bijdraagt aan de rechtsontwilckeling? 
Het antwoord is bevestigend. In Frankrijk bestaan zg. 'commissaires du gouverne-
ments (die overigens niets met de regering te maken hebben, maar een lid zijn 
van het gerecht zelf). Het instituut van commissaires du gouvemement bestaat 
zowel bij de Conseil d'Etat, als bij de lagere administratieve rechters, de Tribu-
naux administratifs en de Cours administratives d'appel!' 
Ongelulckigerwijze besteedt de Franse literatuur — hoewel het instituut als zoda-
nig belangrijk gevonden wordt — slechts fragmentarisch aandacht aan de com-
missaires du gouvemement, zodat het moeilijk is een compleet beeld van de acti-
viteiten van deze functionarissen te verkrijgen. Uit de schaarse bronnen kan 
intussen het volgende beeld worden gedestilleerd. th9  

Het instituut van commissaires du gouvernement dateert reeds uit de 19e eeuw. 
In het Decreet van 25 januari 1852 werd voor het eerst bepaald, dat nader aange-
wezen maitres de requetes, aangeduid als 'commissaires du gouvemement', con-
clusie dienden te nemen in geschillen voor de Conseil d'Etat.' 7° Deze regeling 
werd herhaald in de wet van 24 mei 1872. Bij het instellen van de Tribunaux 
administratifs en de Cours administratives d'appel, in 1953 en 1987, is tevens 
voorzien in de functie van commissaires du gouvernement bij deze gerechten. 
In par 3.1.3 werd reeds gemeld dat de functie van commissaire du gouvernement 
bij de Conseil d'Etat meestal wordt uitgeoefend door leden in de rang van maitre 
de requetes. Daarin zit een 'junior'-element (de conseillers d'Etat worden voorge-
licht door een jonger lid), maar ook een element van recrutering en 'doorstro-
ming' (een succesvolle periode als commissaire du gouvernement garandeert 
bevordering naar hogere rangen). 
De commissaires du gouvemement — zowel bij de Conseil d'Etat als bij de lagere 
gerechten — worden als zodanig benoemd bij decreet van de President van de 
Republiek, op voordracht van de Vice-President van de Conseil d'Etat, resp. de 

167. Over de — opmerkelijke — praktijk van zelf afdoen, Chapus, p. 1076-1082. 
168. Ook bij het Cour des Comptes — beschouwd als een speciale administratieve rechter, par 3.3 — 

bestaat een 'ministere public' dat, evenals de commissaires du gouvemement bij de gewone 
administratieve gerechten, conclusie neemt. 

169. De meest uitvoerige passage vindt men bij Chapus, p. 755-759 ('Les conclusions du commis-
saire du gouvemement). 

170. De naarngeving 'commissaires du gouvernement dcet vermoeden dat de commissaires vooral 
geacht werden het standpunt van de administratie te verwoorden. De titel is in ieder geval van-
daag de dag misleidend, omdat de commissaires du gouvemement (a) geen vertegenwoordigers 
van de regering, maar leden van het gerecht zelf zijn en (b) in onafhankelijkheid en onpartijdig-
held een conclusie moeten nemen. Over dit laatste aanstonds meer. 
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Conseil Superieur des Tribunaux administratifs et des Cours administratives 
d'appel.'71  Onduidelijk is, of zij uitsluitend hun adviserende taak uitoefenen, of 
daarnaast nog — in andere zaken — actief als rechter zitten. In ieder geval is door 
de rechtspraak uitgemaakt, dat een commissaire du gouvernement geen conclu-
sie mag nemen in een geschil, waarin hij reeds anderszins betrokken is geweest 
(bijvoorbeeld bij het nemen van `mesures d'instruction' of het geven van een 
voorlopige voorziening). 172  

Wat is de taak van de commissaire du gouvernement? Hij dient aan het gerecht 
een onafhankelijk en onpartijdig advies te geven, zowel wat betreft de vaststelling 
en waardering van de feiten, als wat betreft de te beslechten rechtsvragen. Zie de 
fraaie omschrijving in CE Sect. io juli 1957, Rec. 467 (Gervaise). De commissaire 
du gouvernement: 

'a pour mission d'exposer [...] les questions que presente A juger chaque recours con-

tentieux et de faire connaitre, en formulant en toute independance ses conclusions, son 

appreciation, qui doit etre impartial, sur les circonstances de fait de l'espece et les 

regles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant 

sa conscience, le litige soumis A la juridiction." 73  

In ieder geschil wordt een conclusie door een commissaire du gouvernement 
genomen. Uitgezonderd zijn de zaken, waarin gezeten wordt door een unus 
iudex'74  en zaken, waarin een voorlopige voorziening aan de orde is. 
Van 1980 tot 1986 was een conclusie door een commissaire du gouvernement 
facultatief gesteld voor de Tribunaux administratifs, teneinde de doorloopsnel-
heid van de zaken te bevorderen. Dat systeem is toch niet bevallen, zodat de wet 
van 6 januari 1986 de conclusie weer, zoals vanouds, in alle zaken verplicht 
stelde. 
De commissaire du gouvernement moet daadwerkelijk conclusie nemen; hij mag 
niet volstaan met te refereren aan het oordeel van het gerecht. 
De commissaire spreekt zijn conclusie mondeling uit tijdens de zitting: hij kan er 
daarnaast voor kiezen om de conclusie tevens op schrift te stellen. Tijdens de zit-
ting krijgt de commissaire du gouvernement als laatste het woord, zonder dat 
partijen nog lcunnen reageren: hij geldt immers niet als een partij in het geding, 
zodat het contradictoir karakter van de gerechtelijke procedure' 75  niet op zijn 

171. Over deze Conseil eerder reeds in par. 3.2. 
172. Chapus, p. 839. 
173. Deze formule wordt — in kortere bewoordingen — herhaald in de wet van 6 januari 1986, inzake 

de commissaires du gouvernement bij de Tribunaux administratifs en de Cours administratives 
d'appel: 'Le commissaire du gouvernement expose en toute independance a la formation de 
jugement ses condusions sur les circonstances de fait et les regles de droit applicables.' 

174. Hetgeen tegenwoordig vrij courant is bij de Tribunaux administratifs; zie par. 3.2. 
175. Daarover par. 5.1. 
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inbreng van toepassing is.u 6  Evenmin ontvangen partijen, indien de conclusie op 
schrift gesteld is, daarvan een kopie. 
Deze laatste praktijk lijkt kwestieus in het licht van de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat ten aanzien van het niet aan par-
tijen communiceren van condusies van het om voor het Portugese Hoog-
gerechtshof en het Belgische Hof van Cassatie, heeft uitgemaakt dat dit in strijd 
is met artikel 6 EVRM: EHRM 20 februari 1996, Lobo Machado v. Portugal en Ver-
meulen v. Belgie.'n Chapus 178  werpt verontwaardigd van zich af dat deze uit-
spraak ook zou opgaan voor het instituut van de commissaire du gouvernement, 
met een passage die te mooi — en illustratief voor de Franse attitude ten opzichte 
van het EHRM! — is om niet te citeren: 

Opmerkelijk is dat, na het sluiten van de zitting, de commissaire du gouverne-
ment aanwezig is bij het beraad in raadkamer, zij het dat hij niet aan de stemming 
mag deelnemen. Ook deze praktijk lijkt 'verdacht' in het licht van artikel 6 
EvRid. 179  

Hierboven is iets gezegd over de institutionele vormgeving van de commissaire 
du gouvemement. Belangrijker is misschien nog de vraag: welke bijdrage levert 
de conclusie van de commissaire du gouvernement aan de kwaliteit van de rech-
terlijke uitspraken? Die bijdrage is, als men de Franse literatuur gelooft, substan-
tieel, maar is overigens, zonder uitgebreid jurisprudentieonderzoek, voor de 
schrijver van deze bijdrage moeilijk precies te traceren. 
Opmerking verdient in ieder geval, dat slechts in een minderheid van de gevallen 
de conclusie — indien schriftelijk uitgebracht — tezamen met de betreffende uit-
spraak, wordt gepubliceerd; kennelijk hebben niet alle condusies zo'n 

176. Er bestaat een ldeine uitzondering: partijen kunnen, na de conclusie van de commissaire du 
gouvernement, nog een ultieme Mote en delibere' aan het gerecht overleggen, waarin zij reage-
ren op de conclusie. 

177. Zie omtrent de zaak Vermeulen v. Belgie oak het Belgische landenhoofdstuk. 
178. P. 7 1 4. 
179. En is dat oak inderdaad. Bij het corrigeren van de dmkproeven van deze bijdrage werd nog 

bekend het arrest van het EHRM d.d. 7 juni zoor (Kress v. Franlcrijk no. 39594/98), waarin (a) 
werd uitgemaakt dat het felt dat de commissaire du gouvemement tijdens de zitting als laatste 
het woord lcrijgt, zonder repliek van partijen, niet in strijd is met artikel 6 EVRM, aangezien de 
partijen — zie boven — nog kunnen reageren met een 'note en delibere, maar dat (b) de omstan-
digheid dat de commissaire du gouvemement aamwezig is bij het beraad in raadkamer een 
schending van artikel 6 EVRM oplevert. 
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'Selon certaines observateurs, notre institution plus que cent cinquantenaire, et qui n'a 

jamais fait l'objet de la moindre critique, du commissaire du gouvernement, pourrait se 

trouver destabilisde par ces arrets dune cour colonisatrice [...]. 

[...] II y a la une nouvelle &ape (apres l'arret Procola de 1995) de l'offensive men& par la 

Cour (sous l'influence anglo-saxonne) contre les institutions juridictionnelles "continen-

tales", et que soutient, s'agissant de la justice administrative, Pinterpretation clerne-

suree des notions de contestation "de caractere civil" et d'accusation "en matiere 

penale".' 



waarde', dat zij publicabel worden geacht. Anderzijds zijn er ook beroemde con-
clusies, die de jurisprudentie op beslissende momenten op nieuwe sporen 
hebben gezet. Wat hier van zij, de Fransen hechten zeer aan hun bestuursrechte-
lijk Om en beschouwen het instituut van de commissaires du gouvernement als 
'le symbole de la bonne administration et de rindependance de la justice admini-
strative'.' 8° 

7 ENKELE EVALUERENDE OPMERKINGEN 

Na de beschrijving van het Franse systeem van bestuursrechtspraak volgen hier 
nog enkele afsluitende opmerkingen, waarin ook wordt getracht een zekere waar-
dering van dat systeem te geven. Deze opmerldngen volgen de drie hoofdthema's 
van dit onderzoek: het systeem van bestuursrechtspraak als zodanig, rechtseen-
heidsvoorzieningen en het bestuursrechtelijk Om. 

Het systeem van bestuursrechtspraak 

Het meest in het oog vallende aspect van het Franse systeem is de strikte schei-
ding tussen de gewone en de administratiefrechterlijke macht (Separation des 
autorites; dualite des juridictions). Zo'n stelsel biedt voordelen, maar beslist ook 
nadelen. 
Evident voordeel is dat, door de concentratie van bestuursgeschillen bij de admi-
nistratieve rechter — in het bijzonder: de Conseil d'Etat — zich een zeer geache-
veerd bestuursrecht heeft kunnen ontwildcelen. Iedere keer dat men het Franse 
bestuursrecht bestudeert, wordt men weer bevangen door bewondering omtrent 
het `monumentale' stelsel, dat in een honderddertigjarige jurisprudentie van de 
Conseil d'Etat is uitgebouwd. Behulpzaarn is bovendien dat deze jurisprudentie 
wordt `geflankeerd' door een doctrine en literatuur, die met veel gevoel voor syste-
matiek en overzichtelijkheid de lijnen van het administratieve recht presenteert 
en tot een synthetisch geheel samenvoegt. Veel waardering, kortom, voor het 
Intellectueel potentieer van het Franse bestuursrecht. 
Dat intellectualisme — of beter, in een Franse term: cartesianisme — is tegelijker-
tijd ook soms wel een zwakke stee in het Franse recht. Af en toe heeft men de 
gedachte dat de maatschappelijke werkelijkheid minder eenvoudig is dan de 
straldce redeneertrant in jurisprudentie en doctrine suggereert. Dat is in het bij-
zonder het geval bij de afgrenzing van het publiek- en privaatrecht en, in het ver-
lengde daarvan, de competentieafbakening tussen gewone en administratieve 
rechter. Daarover aanstonds meer. 

Eerst echter nog aandacht voor een ander opvallend aspect van het Franse 
bestuursrecht: het overwegend jurisprudentiele karakter daarvan. Het feit dat de 
Conseil d'Etat al sinds mensenheugenis optreedt als administratieve rechter en in 
het verleden — veelal bij gebreke aan wettelijke bepalingen — reeds belangrijke vra-
gen van het bestuursrecht heeft getrancheerd, alsook de omstandigheid dat hij 

180. Chapus, p. 759. 
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binnen de administratieve rechtspraak als 'juridiction supreme' het laatste en 
beslissende woord heeft, hebben geleid tot een groot gezag van diens jurispru-
dentie. 
Komt daarbij dat de Conseil d'Etat een sterk bestuurlijke attitude heeft. Hij wordt, 
ofschoon administratieve rechter, beschouwd als een onderdeel van het bestuur — 
'radministration qui juge radministration' — en geldt als bij uitstek deslcundig in 
bestuurlijke zaken. De jurisprudentie van de Conseil d'Etat wordt dan ook geken-
merkt door het zoeken van een evenwicht tussen enerzijds de rechten van de bur-
ger, maar anderzijds ook de noden van het bestuur. 
Soms heeft men intussen wel de gedachte, dat het Franse bestuursrecht zich al te 
veel op de jurisprudentie fizeert. Uiteraard kan de dominante rol van de jurispru-
dentie van de Conseil d'Etat historisch verklaard worden, maar in andere landen 
— zoals Nederland — is de opvatting onderhand, dat de belangrijkste regels van het 
bestuursrecht niet uitsluitend in rechtspraak moeten zijn vastgelegd, maar dat 
het beter is om deze regels wettelijk te codificeren. Vandaar de ondememing om 
in Nederland een Algemene wet bestuursrecht tot stand te brengen. 
Van een dergelijk codificatiestreven is in Frankrijk maar weinig te bekennen. 
Men kan het, wat de algemene leerstukken van het bestuursrecht betreft, naar 
Franse opvattingen uitstekend stellen met de gevestigde en gezaghebbende juris-
prudentie van de Conseil d'Etat. 
Nu is het ongetwijfeld waar dat in Frankrijk de jurisprudentiele traditie en de een-
heid in de rechtspraak veel sterker zijn dan in Nederland. Niettemin moet — oak 
ten aanzien van de jurisprudentie van de Conseil d'Etat — opgemerkt worden dat 
rechtspraak naar verhouding minder geschikt is voor het formuleren van alge-
mene regels dan een wettelijke codificatie. Rechterlijke uitspraken worden 
immers in een concreet geschil gegeven; weliswaar kan de rechter, ter beslech-
ting van dit geschil, een meer algemene regel formuleren, maar het is niet gezegd 
dat hij, indien in een volgend geschil een iets andere casuspositie voorligt, aan 
deze regel in alle gevallen zal vasthouden. Rechtersrecht blijft in essentie ius in 
causa positum, met de onzekerheden van dien. 
Problematisch is ook dat de Conseil d'Etat zijn arresten tamelijk kortaf en soms 
zelfs ronduit duister pleegt te motiveren; ook dit 'byzantinisme' in de rechterlijke 
motiveringstrant draagt niet in alle opzichten bij aan kenbare en hanteerbare 
algemene regels. 
Vandaar dat sommige Franse schrijvers zich keren tegen het al te overheersende 
primaat van het jurisprudentierecht en pleiten voor een wettelijke codificatie van 
een aantal belangrijke onderdelen van het bestuursrecht.' 8 ' Gemeengoed zijn 
deze gedachten inzake een meer overkoepelende codificatie van het bestuurs-
recht echter niet, zodat het niet te verwachten is, dat in afzienbare tijd een wette- 

18i. Zie G. Vedel en P. Delvolve, Droit administratif, lie druk, Paris 199o, Dee! I,  p. 94: 'Peut-etre 
est-il trop de mode en France de louer aveuglement le droit administratif (i.e. jurisprudentiel; 
AID). Par sa subtilite, sa souplesse et son originalite, il procure a ceux qui rapprofondissent un 
reel plaisir intellectuel. En revanche, il ne remplit pas toujours tres bien les conditions de clarte, 
d'intelligibilite et de certitude qui, pour la masse des individus, sont des qualites essentielles 
dune discipline juridique.' 
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lijke 'Code de Droit administratir, vergelijkbaar met de Algemene wet bestuurs-
recht, tot stand zal komen. 

Helemaal afwezig is het codificatiestreven in Frankrijk overigens niet. Op een 
aantal deelterreinen heeft men de noodzaak gevoeld om een wettelijke regeling 
tot stand te brengen, hetzij omdat de stand van de jurisprudentie als onbevredi-
gend werd ervaren, hetzij om de (verspreide) jurisprudentie tot dusver bijeen te 
brengen en in een samenhangende regeling te vatten. Genoemd kunnen worden: 
de wet van II juli 1979, inzake de motivering van belastende beschildcingen, en 
het Decreet van 28 november 1983, `concernant les relations entre l'administra-
tion et les usagers', waarin een aantal procedurele bepalingen, vergelijkbaar met 
die van hoofdstuk 3 en 4 Awb. 
Van dezelfde orde als de zojuist genoemde regelingen zijn, naar Franse opvattin-
gen, de bepalingen inzake de 'transparence', d.w.z. de openbaarheid van bestuur; 
zie op dit terrein de wet van 17 juli 1978 inzake de liberte d'acces aux documents 
administratifs', aangevuld met een decreet van 28 april 1988. 
Recent is vastgesteld de wet van 12 april 2000, 'relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations', waarin de bepalingen van bovenge-
noemde regelingen deels zijn samengebracht. 

Rechtseenheidsvoorzieningen 

Hierboven — paragraaf 4.4 — werd beschreven dat het Franse recht enerzijds een 
institutionele voorziening heeft getroffen, teneinde te bewerkstelligen dat 
gewone en administratieve rechter niet op elkaars terrein treden (het Tribunal des 
Conflits), maar dat anderzijds van materiele rechtseenheidsvoorzieningen op de 
terreinen van privaatrecht en publiekrecht geen sprake is: beide rechters tranche-
ren de bun voorgelegde rechtsvragen onafhankelijk van elkaar, binnen de eigen 
kolom. 
Wat de externe afgrenzing van het publiek- en privaatrecht betreft, bleek dat bier 
in Frankrijk een bijzonder ingewikkelde jurisprudentie bestaat. Ondanks het 
overzichtelijke schema van de 'Separation des autorites' — het is de gewone rech-
ter in beginsel verboden zich in te laten met bestuursgeschillen — blijken de 
lijnen toch zeer grillig en onverwacht te lopen. In paragraaf 4.4 werd reeds 
betoogd dat de reden hiervan is, dat de leer van de Separation des autorites in 
wezen is gebaseerd op de 19e-eeuwse idee van een scheiding tussen staat en 
maatschappij; in de hedendaagse verzorgingsstaat vloeien beide echter sterk in 
elkaar over, zodat — in het verlengde daarvan — ook de bevoegdheden van de 
gewone en de administratieve rechter niet meer scherp te scheiden zijn. 
Daar moet overigens aan toegevoegd worden dat ook de Franse 'esprit intellectuer 
zich in sommige opzichten wel al te zeer meester lijkt te hebben gemaalct van dit 
ingewikkelde vraagstuk. De door jurisprudentie en doctrine getrokken lijnen zijn 
soms wel oversubtiel, hetgeen niet alien ten koste gaat van de overzichtelijkheid 
van het recht, maar ook van een eenvoudige en toegankelijke rechtsingang voor 
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de burger. Bevredigend is dit alles niet — overigens ook niet voor de Fransen zelf, 
die op dit terrein in hun streven naar 'systeembouw' worden gefrustreerd. 182  
Beslist onbevredigend — althans naar Nederlandse maatstaven — is ook, dat in het 
Franse recht ten enenmale de notie ontbreekt, dat er gemeenschappelijke vragen 
van publiek- en privaatrecht zijn, die om een gecoordineerde beantwoording vra-
gen. Integendeel, tussen administratieve en gewone rechter bestaat een situatie 
van 'splendid isolation" 83 , waarin beide rechters zelf bun eigen rechtssysteem uit-
bouwen. Uiteraard kan dit worden verklaard 'Mt het systeem', maar men heeft 
toch de gedachte, dat aldus een nogal kunstmatige scheiding wordt gehanteerd 
tussen het publiekrecht (het recht van de overheid) en het privaatrecht (het recht 
van de maatschappij); zie reeds hierboven. Ook bier zou men menen dat de 
Franse 'systematiek' niet helemaal correspondeert met de maatschappelijke wer-
kelfilcheid: de overheid is niet zo'n geisoleerd verschijnsel als het Franse bestuurs-
recht wel doet geloven. 
wei weer goed geregeld zijn de interne rechtseenheidsvoorzieningen binnen de 
administratiefrechterlijke kolom. Verwezen wordt opnieuw naar paragraaf 4.4, 
waar werd gewezen op het bestaan van speciale, gekwalificeerde formaties van de 
gerechten, in geschillen waarin belangrijke rechtsvragen aan de orde zijn, de 
mogelillcheid van lagere gerechten om aan de Conseil d'Etat prejudiciele 'ques-
tions de droit nouvelles' te stellen en vooral op de overkoepelende bevoegdheid 
van de Conseil d'Etat, die als 'juridiction supreme' zorgdraagt voor de eenheid en 
ontwilckeling van het bestuursrecht. 

Bestuursrechtelijk OM 

Ten slotte nog een enkele opmerking over het bestuursrechtelijk Om, bestaande 
uit de 'commissaires du gouvernement'. Als zodanig moet dit instituut positief 
worden gewaardeerd: een onathankelijk en onpartijdig advies door een gelcwalifi-
ceerd lid van het gerecht kan alleen maar bijdragen aan de kwaliteit van de rech-
terlijke uitspraken. 
Wel heeft men de gedachte dat het instituut nogal zwaar opgetuigd is: niet alleen 
bij de Conseil d'Etat, maar ook bij lagere gerechten (de Tribunaux administratifs 
en de Cours administratives d'appel) bestaan commissaires du gouvernement. 
Men zou eens moeten uitrekenen, hoeveel rechterlijke tijd en capaciteit daarmee 
gemoeid is; de omvang daarvan is waarschijnlijk formidabel. Zou men in Neder-
land willen nadenken over de instelling van een bestuursrechtelijk OM, dan lijkt 
ook een variant, waarbij alleen bij de hoogste administratieve rechters een derge-
lijke adviseur optreedt, denkbaar — vanuit de gedachte dat vooral op dat niveau 
behoefte bestaat aan een nadere ondersteuning en onderbouwing van de rechts- 

182. Vedel en Delvolve, Droit administratif, Peel 1, p. 91, Icwalificeren het Frame recht, met zijn pre-
occupatie om de bevoegde rechter aan te wijzen, zelfs als een 'primitier recht: 'C'est dans les 
droits primitifs que ton centre lattention sur le point de savoir quel juge sera saisi et comment. 
Un droit perfectionne attache plus d'importance au fond des litiges qu'aux complications de 
competence.' 

183. Ms men althans het Franse recht met deze Engelse — of liever Angelsaksische (!) — term mag 
aanduiden. 
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vinding. Ook `ruird bemeten is het Franse systeem in die zin, dat in ieder geschil 
conclusie moet worden genomen; men kan zich ook een facultatieve variant voor-
stellen, waarin het bestuursrechtelijk om alleen in belangrijk geachte zaken con-
clusie neemt.' 84  
In paragraaf 6 werd beschreven, dat het Franse instituut van de commissaires du 
gouvernement in enkele opzichten op gespannen voet lijkt te staan met artikel 6 
EVRM, waar de conclusies niet aan partijen worden gecommuniceerd en de com-
missaire du gouvernement deelneemt aan het beraad in raadkamer. In een even-
tuele Nederlandse versie van het bestuursrechtelijk om hoeven deze arrangemen-
ten uiteraard niet overgenomen te worden. 

8 	SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk wordt het Franse systeem van bestuursrechtspraak beschreven. 
Een belangrijk element daarbij is de leer van de 'Separation des autorites', inhou-
dende dat de administratieve rechter in beginsel het monopolie heeft in geschil-
len met het bestuur; de gewone rechter is bier in principe onbevoegd. 
In paragraaf 2 wordt de rechtspraak (zoals uitgeoefend door de gewone en de 
administratieve rechter) in haar algemeenheid beschreven, inclusief de constitu-
tionele inbedding en de rol van het EU- en EvRm-recht. 
Paragraaf 3 beschrijft de organisatie van de administratieve gerechten. Een pro-
minente rol vervult de Raad van State (de Conseil d'Etat), die reeds vanaf 1872 
optreedt als zelfstandige administratieve rechter; het Franse bestuursrecht geldt 
wel als `une creation essentiellement jurisprudentielle'. Onder de Conseil d'Etat 
functioneren lagere administratieve gerechten (de Tribunaux administratifs en de 
Cours administratives d'appel), terwill er ook enkele speciale administratieve 
rechters en een ombudsman (de `Mediateue) bestaan. 
In paragraaf 4 komt de competentieafbakening tussen de administratieve en de 
gewone rechter aan de orde. Ondanks het overzichtelijke schema van de Separa-
tion des autorites blijkt de afgrenzing van de bevoegdheid tussen beide rechters 
toch zeer moeizaam te verlopen, hetgeen ermee te maken heeft dat — de idualite 
des juridictions' ten spijt — ook in Frankrijk het publiek- en privaatrecht sterk met 
elkaar verstrengeld zijn geraakt; een scherpe bevoegdheidsscheiding tussen de 
administratieve en de gewone rechter is derhalve niet meer te bereiken. In Frank-
rijk bestaat een speciaal college — het Tribunal des Conflits — dat is belast met het 
beslechten van competentiegeschillen tussen administratieve en gewone rechter, 
terwill er ook een systeem van prejudiciele voorvragen tussen beide rechters 
bestaat. 
Paragraaf 5 beschrijft de procedure voor de administratieve gerechten, in eerste 
aanleg, in hoger beroep en in cassatie. 
Ten slotte wordt in paragraaf 6 aandacht gevraagd voor het instituut van het 
bestuursrechtelijk Openbaar Ministerie, bestaande uit de `commissaires du gou- 
vernement' (die overigens niets met de regering te maken hebben, maar een lid 

184. Zoals in Duitsland het geval is: de 'Oberbundesanwale bij het Bundesverwaltungsgericht kan 
zelf beslissen of hij zich als partij in het geding voegt. Zie het Duitse landenhoofdstuk, par. 6. 

71 



van het gerecht zelf zijn). In ieder geschil — niet alleen voor de Conseil d'Etat, 
maar ook voor de lagere administratieve gerechten — wordt een onafhankelijke 
conclusie genomen door de commissaire du gouvernement, waarmee beoogd 
wordt de kwaliteit van de rechterlijke uitspraken te bevorderen. 
Paragraaf 7 bevat enkele afsluitende opmerkingen, waarin ook wordt getracht een 
zekere waardering van het Franse systeem van bestuursrechtspraak te geven. 
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BIJLAGE —WERKLAST VAN DE ADMINISTRATIEVE GERECHTEN IN 1999185  

CE 	 CAA 	 TA 

Requetes 	 12.747 	18.633 	120.567 
Affaires enregistrees 	 12.230 	16.056 	117.429 
Evolution 99/98 (%) 	 +46,3 	+72,0 	—5,2 
Affaires reglees 	 10.926 	11.390 	112.206 
Evolution 99/98 (%) 	 +15,6 	+28,3 	+7,2 
Affaires en instance 	 10.067 	33.798 	209.247 
Evolution 99/98 (%) 	 +78,7 	+75,2 	+0,6 
Delai d'ecoulement du stock 
(en mois) 	 11,1 	35,6 	22,4 

185. Bron van de onderstaande statistische gegevens: de website van het Franse Ministerie van Justi-
tie: http://www.justice.gouv.fr , kopje: `Chiffres des de la Justice'. Afkortingen: CE: Conseil d'Etat; 
CAA: Cours administratives d'appel; TA: Tribunaux administratifs. 
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HOOFDSTUK 3 

Duitsland 

1 	 INLEIDING 1  

In het voorgaande landenhoofdstuk, over het Franse bestuursprocesrecht, was 
een opmerkelijk element: het monopolie van de administratieve rechter in 
geschillen met het bestuur, op grond van het leerstuk van de 'Separation des auto-
rites'. 2  Van een dergelijk monopolie is in de Bondsrepubliek Duitsland geen 
sprake. Integendeel, het Duitse rechtsbeschermingssysteem heeft veel gelijkenis 
met het Nederlandse stelsel. Naast een algemene administratieve rechter (de zg. 
`Verwaltungsgerichtsbarkeir) bestaan er ook speciale administratieve rechters, 
vooral op de terreinen van sociale zekerheid en belastingen (de `Sozial-', resp. 
`Finanzgerichtsbarkeif), terwijl ook de gewone rechter (de `ordentliche Gerichts-
barkeit') een taak heeft in het beslechten van bestuursgeschillen, met name die 
inzake de aansprakelijlcheid uit (on)rechtrnatige overheidsdaad. 
Aldus bestaat ook in Duitsland een competentieverdeling over meerdere rechters, wat 
betreft het beoordelen van geschillen met het bestuur. Intrinsiek nadeel — zoals 
ook in Nederland — van een dergelijk gemengd stelsel is wel, dat er meerdere 
rechters zijn, wier uitspraken met elkaar kunnen conflicteren. In het navolgende 
zal blijken, dat dit risico in Duitsland niet geheel is `afgedekt'. Weliswaar bestaan 
er een institutionele voorziening om tot rechtseenheid tussen de onderscheidene 
rechters te geraken — de zg. `gemeinsame Senat der obersten Gerichtshofe des 
Bundes' — maar deze blijkt pralctisch weinig betekenis te hebben. 3  De beslechting 
van bestuursgeschillen — en daarmee ook: de ontwikkeling van het bestuursrecht 
als zodanig — zijn dus in Duitsland in handen van meerdere, zelfstandige rech-
ters. Dat kan vruchtbare diversiteit opleveren, maar ook onnodige divergenties in 
de bestuursrechtspraak. 

Nog een ander aspect valt op, wanneer men het Duitse bestuurs(proces)recht 
bestudeert: de nadruk op wetgeving en doctrine, en een betreldcelijk gering belang 
dat aan de jurisprudentie wordt toegekend. Anders dan in het Franse landen- 

i. 	De auteur van deze bijdrage heeft reeds eerder gepubliceerd over het Duitse bestuursproces- 
recht. In de onderstaande beschrijving van het Duitse recht zijn enkele passages, al dan niet in 
bewerIcte vorm, overgenomen uit eerdere publicaties, te weten: A.J. Bok, Rechtsbescherming in 
FranIcrijk en Duitsland, 2e druk, Deventer 1992, A.J. Bok, Rechtsvergelijkende notifies, laatste-
lijk verschenen in: Handboek Bestuursprocesrecht, Deventer 1999, Algemeen Dee!, hoofdstuk 
8 en A.J.C. de Moor-van Vugt / A.J. Bok, De Bondsrepubliek Duitsland, in: Elsevier-commentaar 
Algemene wet bestuursrecht, Den Haag (losbl.), Algemeen Dee!, onderdeel D: Vergelijkbare 
buitenlandse wetgeving. 

2. Zie aldaar. 
3. Nader par. 4.3. 
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hoofdstuk — waarin de jurisprudentie van de hoogste rechter aldaar, de 'Conseil 
d'Etat', centraal staat — zal hieronder het Duitse rechtsbeschermingssysteem voor-
namelijk worden behandeld aan de hand van de bepalingen van de belangrijkste 
wettelijke regeling terzake, de 'Verwaltungsgerichtsordnung', en het commentaar 
daarop in de literatuur. 
Uiteraard is de jurisprudentie van het hoogste gerecht van de Verwaltungsge-
richtsbarkeit, het Bundesverwaltungsgericht, niet zonder betekenis. Niettemin 
speelt het juridisch debat omtrent het bestuursprocesrecht zich vooral af tussen 
de schrijvers onderling: het 'd.M.' (derselber Meinung) of 'a.A.' (anderer Ansicht) is 
niet van de lucht; wettelijke bepalingen worden vooral gepresenteerd in de bete-
kenis die daaraan in de literatuur wordt toegekend. Dat betekent dat er af en toe 
ook een zeker 'academisme' in het Duitse bestuursprocesrecht sluipt. Soms vindt 
men dat de opvattingen in de literatuur — hoewel juridisch correct — wel eens 
enigszins verwijderd van de maatschappelijke werkelijkheid afstaan. 
'Compenserend' is, dat de Verwaltungsgerichtsordnung een verstandige en prak-
tikabele, maar vooral ook inzichtelijke regeling heeft getroffen inzake de procedu-
res voor de administratieve rechter. Daarom lcunnen de onderstaande beschou-
wingen — zonder in 'legisme' te vervallen — zich toch voornamelijk toesnijden op 
de bepalingen van deze wet. 4  

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 beschrijft de vijf rechterlijke 
orden in Duitsland — de algemene administratieve rechter, de — speciale — sociale-
verzekerings- en belastingrechter, de gewone rechter en de arbeidsrechter, zulks 
mede in constitutioneel, EU- en Evsm-verband. 
Paragraaf 3 is gewijd aan de organisatie van de administratieve rechtspraak, in het 
bijzonder van de algemene Verwaltungsgerichtsbarkeit. Eerst worden de inrich-
ting en taken van de administratieve gerechten in eerste en tweede instantie, de 
zg. Verwaltungsgerichte en Oberverwaltungsgerichte, beschreven, waarna het 
hoogste administratieve gerecht, het Bundesverwaltungsgericht, aan de orde 
komt. Daamaast wordt nog enige aandacht besteed aan de speciale administra-
tieve rechters. 
Paragraaf 4 beschrijft de competentieafbakening tussen de algemene administra-
tieve rechter en de andere rechters. Naast de inhoudelijke afgrenzing komt ook 
de — hierboven reeds genoemde — gemeenschappelijke Senaat van de hoogste 
Bondsgerechten aan de orde, alsook het — effectieve en burgervriendelijke — sys-
teem van bindende verwijzingen tussen de gerechten van de verschillende orden. 
Paragraaf 5 beschrijft de procedure voor de administratieve rechter, niet alleen in 
eerste instantie, maar ook in hoger beroep ('Berufung') en in cassatie ('Revision'). 
Opmerkelijk element zal daarbij blijken te zijn, dat zowel het hoger beroep als 
cassatie aan een verlofstelsel ('Zulassung') zijn gebonden. 

4. 	Hetgeen voor Nederlandse begrippen tot tevredenheid kan stemmen, omdat tenslotte de preten- 
tie van de corresponderende Algemene wet bestuursrecht — in het bijzonder de hoofdstuldcen 
6-8 daarvan — eveneens is om een 'comprehensieve' regeling van het bestuursprocesrecht te bie-
den. 
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In Duitsland bestaat een — bescheiden — instituut van een bestuursrechtelijk 
Openbaar Ministerie ('Vertreter des offentlichen Interesses'). Dit instituut komt 
aan de orde in paragraaf 6. 
Paragraaf 7 bevat ten slotte enkele afsluitende opmerkingen, waarin ook een 
zekere waardering van het Duitse systeem van bestuursrechtspraak wordt gege-
ven. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en een lijst van gebruikte litera-
tuur. 

2 	ORGAN ISATIE VAN DE RECHTSPRAAK, ALGEMEEN 

2.1 	De vijf rechterlijke orden 

Algemeen 

De Duitsers staan erom bekend de zaken grondig aan te pakken. Dat is ook 
gebeurd met de organisatie van de rechtspraak. Er bestaan in Duitsland niet min-
der dan vijf rechterlijke orden, waarvan artikel 95 van het Grundgesetz de hoog-
ste gerechten noemt. Artikel 95 GG luidt: 'Fur die Gebiete der ordentlichen, der 
Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit errichtet der 
Bund als oberste Gerichtshofe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungs-
gericht, das Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialge-
richt.' In lijn met deze bepaling treft men achtereenvolgens aan: 
— De gewone rechterlijke macht (ordentliche Gerichtsbarkeit), met Amtsgerichte, 

resp. Landgerichte als gerechten van eerste aanleg, de Oberlandesgerichte als 
hoger-beroepsgerechten en daarboven de cassatierechter, het Bundesgerichts-
hof te Karlsruhe. 

— De algemene administratieve rechter ( Verwaltungsgerichtsbarkeit), met Verwal-
tungsgerichte als gerechten van eerste aanleg, Oberverwaltungsgerichte als 
hoger-beroepsgerechten en als hoogste gerecht het Bundesverwaltungsgericht 
te Berlijn. 

— De belastingrechter (Finanzgerichtsbarkeit), waarvan de Finanzgerichte de 
gerechten in eerste aanleg zijn en het hoogste gerecht het Bundesfinanzhof te 
Munchen is. 

— In Duitsland bestaat afzonderlijke arbeidsrechtspraak (Arbeitsgerichtsbarkeit), 
uitgeoefend door de Arbeitsgerichte en Landesarbeitsgerichte in eerste en 
tweede aanleg, waarboven het Bundesarbeitsgericht te Kassel. 

— Ten slotte is er de sociale-verzekeringsrechtspraak (Sozialgerichtsbarkeit), in 
drie geledingen: Sozialgerichte als gerechten van eerste aanleg, Landessozial-
gerichte als hoger-beroepsgerechten en daarboven nog het Bundessozialge-
richt, eveneens te Kassel. 
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Duitsland gold in het verleden als 'het land van de duizend gerechteri. Zoveel 
gerechten zijn er nu wellicht niet meer, 5  maar het aantal rechters is nog 
steeds indrukwekkend. 6  In 1998 waren er in Duitsland 20.940 rechters, waar-
van 20.487 in dienst van de Lander en 453 in dienst van de Bond? Onderverdeeld 
naar rechterlijke orde waren de aantallen: 
— Ordentliche Gerichtsbarkeit 	15.547 
— Verwaltungsgerichtsbarkeit 	2.375 
— Finanzgerichtsbarkeit 	635 
— Arbeitsgerichtsbarkeit 	1.163 
— Sozialgerichtsbarkeit 	1.220 

De gewone rechterlijke macht 

De gewone rechterlijke macht bestaat uit drie geledingen: 'Amtsgerichte' en 
'Landgerichte' als gerechten in eerste aanleg, daarboven 'Oberlandesgerichte' en 
aan de top het 'BundesgerichtshoP, de cassatierechter in civiele en strafzaken. 
De 693 (!) Amtsgerichte behandelen in eerste instantie eenvoudige civiele en 
strafzaken. De overige zaken moeten in eerste instantie worden aangebracht bij 
een van de 116 Landgerichte. 8  Van de uitspraken van de Landgerichte staat hoger 
beroep (in sommige gevallen cassatie — 'Revision') open bij de Oberlandesge-
richte, waarvan er in Duitsland 24 bestaan. 
Na hoger beroep staat nog 'Revisiori open bij het Bundesgerichtshof, dat niet 
minder dan 122 rechters tell. Bij vermogensrechtelijke geschillen, waarbij een 
geldelijke veroordeling, hoger dan DM 6o.000,-, heeft plaatsgevonden, staat 
steeds cassatie open (zij het, dat het Bundesgerichtshof zaken, waarin geen vraag 
van 'grundsatzlicher Bedeutung' aan de orde is, kan terugwijzen); in de overige 
civiele zaken geldt een verlofstelsel, de zg. `Zulassungsrevisiori. Het verlof wordt 
niet verleend door het Bundesgerichtshof zelf, maar door het Oberlandesgericht, 
dat de aangevallen uitspraak gewezen heeft. Het verlof wordt slechts verleend, 
indien de zaak van principiele betekenis is, of het Oberlandesgericht van een eer-
dere uitspraak van het Bundesgerichtshof is afgeweken. Aan het verlof tot cassa-
tie door het Oberlandesgericht is het Bundesgerichtshof gebonden; tegen de 
afwijzing van het verlof staat geen rechtsmiddel meer open. 
Cassatie in strafzaken staat open terzake van ernstige delicten (zg. tapitalver- 
brecheri), waarover het Landgericht en nadien het Oberlandesgericht, via 

5. Alhoewel men toch een eind in de buurt komt, aangezien Cr in ieder geval op het laagste niveau 
van de gewone rechterlijke macht al 693 Amtsgerichte bestaan! Bron: de website van het Duitse 
Ministerie van Justine ( Bundesjustizministeriunt): http://www.bmi.bund.de . 

6. De onderstaande cifermatige gegevens zijn te vinden op de website van het Statistisches Bun-
desamt: http://www.statistik-bund.de . 

7. De lagere gerechten van de vijf Gerichtsbarkeiten gelden als gerechten van de Under (men weet 
dat de Bondsrepubliek een federale staat is, bestaande uit de Bond en zestien 'Uncle?). De 
Bond heeft alleen de viif hoogste Bondsgerechten ('oberste Gerichtshofe') ingesteld. Van de 
20.940 rechters was in 1998 plm. 1/4 vrouw (615), hetgeen lager is dan de participatie van 
vrouwen in de Nederlandse rechterlijke macht. 

S. 	'Landgericht', niet in de zin van gerecht van het Land (wat het Landgericht overigens wel is), 
maar van plattelandsgerecht. 
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juryrechtspraak, heeft geoordeeld, alsook terzake van andere strafzaken, waarbij 
een gevangenisstraf van meer dan vier jaar of opname in een psychiatrische 
inrichting is opgelegd. Bij zg. `Staatsschutzdelikte' (misdaden tegen de veiligheid 
van de staat, met name door terroristische organisaties) staat steeds cassatie 
open. 
Het Bundesgerichtshof kent twaalf 'Senate' voor burgerlijke en vijf 'Senate' voor 
strafzaken. Daarnaast zijn er nog twee `groge Senate' (een in civiele en een in 
strafzaken), alsook een `vereinigte Senat'; deze laatste formaties komen bijeen, 
indien over belangrijke rechtsvragen definitief beslist moet worden. 9  

De administratieve rechters 

De administratieve rechters komen hier slechts kort aan de orde, aangezien zij, 
meer in detail, worden besproken in paragraaf 3. 
Aan het eind van de 18e eeuwT° werden geschillen met betrekking tot inbreuken 
door de staat op subjectieve rechten van burgers beoordeeld door de gewone rech-
ter. Weliswaar mocht deze niet treden in de soevereine beslissingen van de vor-
sten; ook bestonden voor sommige geschillen (met name die betreffende de uit-
oefening van politiebevoegdheden) speciale instanties, de zg. lustizkammern'. 
In het begin van de 19e eeuw werd, vooral in Zuid-Duitsland, de beslechting van 
bestuursgeschillen aan het bestuur zelf getrokken. Het Franse voorbeeld van de 
'justice retenue' (de Conseil d'Etat adviseerde over bestuursgeschillen; het 
bestuur besliste echter zelf)" was hieraan niet vreemd. Tegen deze pralctijk ont-
stond echter vanuit liberale kring verzet. Zo bevatte het grondwetsontwerp van 
het Frankfurter parlement van 1849 de bepaling, dat aan de uitoefening van 
rechtspraak door het bestuur een eind moest komen. 
Deze tegenbeweging had succes. In de tweede helft van de 19e eeuw werden 
overal in Duitsland administratieve gerechten ingesteld, die onafhankelijk van 
het bestuur waren. In Zuid-Duitsland konden deze gerechten overigens slechts 
oordelen over inbreuken op subjectieve rechten door het bestuur; voor andere 
geschillen moest men zich — zoals tot dusver — tot het bestuur zelf wenden. De 
bevoegdheid van de gerechten in Noord-Duitsland was ruimer: deze zagen toe op 
de inachtneming van het objectieve recht door het bestuur. Daar stond echter 
weer tegenover dat, teneinde te voorkomen dat de gerechten zich een te grote 
rechtsmacht zouden toeeigenen, enumeratief was omschreven tegen welke 
beslissingen beroep openstond ('Enumerationsprinzip'). 
De opkomst van deze administratieve gerechten betekende overigens niet dat de 
gewone rechter geen taak meer had. Met name op het terrein van schadevergoe-
dingen bleef deze competent. 
Duitsland is pas in 1871 een eenheidsstaat geworden. De staatkundige verbrokke- 
ling voor dit tijdstip had mede tot gevolg, dat de ontwikkeling van de administra- 

9. 	Bron van het bovenstaande: de website van het Bundesgerichtshof (vriendelijk ondergebracht 
op de server van de Universiteit Karlsruhe): http://www.uni-karlsruhe.de/—BGH. 

m. Over de navolgende — belcnopte — geschiedenis van de administratieve rechtspraak: F. Hufen, 
Verwaltungsprozegrecht, ze druk, Miinchen 1996, P. 

tr. Zie het Franse landenhoofdstuk. 

79 



iBundesvDerruai sTss u ntAgsNo gerichl  

	

Bundel- 	Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 

	

sozial- 	 finanz - 	 verwaltungs- 	arbeits - 	 gerichtshof 

	

_  gericht 	hof 	gericht 	 gericht 

	

Landes- 	 Ober- 	 Landes- 	 Ober- 

	

sozial - 	 verwaltungs- 	arbeits - 	 landes- 

	

gericht 	 gericht 	 gericht 	gericht  

I 	 I  

	

Sozial - 	 Finanz - 	 Verwa 	ngs- 	Arbeits 	Landgericht 

	

gericht 	gericht 	gericht 	 gericht 

Amtsgericht 

	

Soria,- 	Finanz- 

	

gerichts- 	gerichts- 	Vertvaltungs- 	Arbe its- 	ordentliche 

	

barkeit 	barkeit 	gerichtsbarkeit 	gerichtsborkeit 	Gerichtsbarkeit 

tieve rechtspraak niet via een uniform patroon verliep. Per staat werd een — 
telkens weer lets afwijkende — regeling getroffen, waarbij overigens wel, zoals 
zojuist aangeduid, een Zuid- en een Noord-Duitse rechtspraakfamilie kon wor-
den onderscheiden. 
Na 1871 zijn diverse pogingen ondemomen om meer unificatie te brengen in de 
administratieve rechtspraak. Deze zijn echter telkens mislukt. Met name is men 
er niet in geslaagd, noch onder het iie Keizerrijk, noch onder de Republiek van 
Weimar, om te komen tot de instelling van een centraal Reichsverwaltungsge-
richt. Een dergelijke centrale administratieve rechter is er pas gekomen in 1952. 
In dat jaar werd nl. het Bundesverwaltungsgericht ingesteld. 

Een uniforme regeling van het procesrecht voor de Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
haar geheel heeft nog langer moeten wachten. Pas in 196o werd, na een jaren-
lange parlementaire behandeling, de 'Verwa1tungsgerichtsordnungn2  (verder afge-
kort: VwG0) vastgesteld. De gerechten onder het Bundesverwaltungsgericht, de 

12. Bondswet van 21 januari 1960, nadien — op onderdelen — nog herhaaldelijk gewijzigd. Fen — bij-
gewerkte — tekst van de VwG0 is te vinden op de website van de Universiteit Saarbriicken: 
http://www.jura.uni-sb.de/BrjusiA34o-1/  (met een Franse tegenvertaling; BIJUS is een project, 
waarbij Duitse en Franse wetsteksten, met een tegenvertaling in het Frans of Duits, op het web 
worden gepubliceerd). 
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Verwaltungsgerichte en de Oberverwaltungsgerichte, vonden in 1960 ook hun 
basis in deze wet. 9  
VoOr de Tweede Wereldoorlog waren in Duitsland al speciale belasting- en 
sociale-verzekeringsgerechten ingesteld. Deze zijn blijven bestaan, afzonderlijk 
van de algemene Verwaltungsgerichtsbarkeit. Zie het huidige Sozialgerichts-
gesetz van 1953 en de Finanzgerichtsordnung van 1965, waarin de organisatie 
van en het procesrecht voor deze speciale administratieve rechters resp. 
`Finanzgerichtsbarkeif) zijn geregeld. 
In het verleden is getracht om het procesrecht — niet: de organisatie — van de ver-
scheidene administratieve gerechten te unificeren in een overkoepelende Ter-
waltungsprozegordnung'; deze pogingen zijn echter mislukt2 4  

2.2 	Constitutionele inbedding van de rechtspraak 

Hieronder worden eerst enkele relevante bepalingen uit het Grundgesetz 
genoemd; daarna wordt stilgestaan bij de rol van het Constitutionele Hof, het 
Bundesverfassungsgericht. 
Artikel 97 GG waarborgt de onafhankelijkheid en de onafzetbaarheid van de rech-
terlijke macht.i 5  Het verbod om iemand van de bevoegde rechter af te houden (ius 
de non evocando) is neergelegd in artikel IoI GG. Daarnaast waarborgt artikel 103 
GG nog het recht om door de rechter gehoord te worden ('richterliches Gehor')2 6  
Ms fundamentele bepaling voor het bestuursoptreden wordt beschouwd artikel 
20 GG, dat in lid iii bepaalt, dat 'die vollziehende Gewalt' aan `Gesetz und Recht 
gebunderi is (het zg. `Gesetzesvorbehalf); in deze bepaling is het legaliteitsbegin-
sel neergelegd, waaraan het bestuursoptreden ook door de rechter getoetst kan 
worden. - 
Daarnaast is, constitutioneel — en bestuursrechtelijk — gezien, nog van veel 
belang de grondrechtencatalogus, die in de artikelen i t/m 19 van het GG is opge-
nomen. Daarvan moet hier in het bijzonder worden genoemd artikel 19 Iv GG, dat 
luidt: 

13. De Verwaltungsgerichte en de Oberverwaltungsgerichte zijn niet bij de VwG0 zelf ingesteld, 
maar bij zg. Rusfuhrungsgesetze' van de afzonderlijke Lander, aangezien, zoals gezegd, de 
lagere gerechten (waaronder die van de administratieve rechterlijke macht) in Duitsland gelden 
als gerechten van de Lander. Zie § 3 VwG0, die de Lander opdraagt om bij Landesgesetz Verwal-
tungsgerichte en Oberverwaltungsgerichte in te stellen. 

14. Fen in 1982 terzake ingediend wetsvoorstel heeft de eindstreep niet gehaald. Nader A.J. Bok, 
Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland, Deventer, 2e drulc 1992, p. 173 e.v. 

15. Artikel 97 I cc: 'Die Richter sind unabhangig und nur dem Gesetze unterworfen.' Het tweede 
lid van artikel 97 regelt de onafzetbaarheid. Artikel 97 maalct deel uit van het hoofdstuk 'Recht-
sprechung' van het cc, dat niet alleen ziet op de gewone rechterlijke macht, maar ook op de 
andere `Gerichtsbarkeiten', waaronder de administratieve. 

16. De mogelijkheid in de VwG0 om uitspraak te doen zonder zitting, bij zg. `Gerichtsbescheid' 
(§ 84 VwG0, nader te bespreken in par. 5.2) wordt door vele auteurs als problematisch 
beschouwd, in het licht van artikel 103 cc. 
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'Wird jemand durch die offentliche Gewalt in semen Rechten verletzt, so steht ihm 

der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zustandigkeit nicht begrandet ist, ist der 

ordentliche Rechtsweg gegeben.' 

Deze bepaling garandeert, met andere woorden, de rechtsweg naar de rechter, bij 
een geschil met het bestuur Nechtsschutzgarantiej en wijst, voorzover geen 
ander gerecht bevoegd verldaard is, de gewone rechter aan als grondwettelijke 
restrechter. Artikel 19 tv cc zal in de navolgende paragrafen nog enkele malen 
aan de orde komen. 

Een laatste grondwetsartikel, dat van belang is in verband met de bestuursrecht-
spraak, is artikel 74 1 cc, dat aan de Bond de bevoegdheid toekent om — mede ten 
aanzien van de Under — regelingen vast te stellen inzake 'das gerichtliche Verfah-
red. Weliswaar gaat het bij regelingen ex artikel 74 GG om een zg. concurrerende 
bevoegdheid van Bond en Lander (de Lander kunnen regels stellen, voorzover de 
Bond daartoe niet is overgegaan). De Bond heeft echter in de VwG0 een uitput-
tende regeling getroffen,' 7  zodat de Under inzake het bestuursprocesrecht als 
zodanig geen aanvullingsbevoegdheid meer toekomt; wel laat de VwG0 het op 
verscheidene plaatsen aan de Lander over om een nadere regeling te treffen in zg. 
Rusfiihrungsgesetze zur VwG0'.' 8  
Aldus is de VwG0 een uniforme Bondswet, die niet alleen geldt bij gedingen 
tegen besluiten van Bondsorganen, maar tevens bij gedingen tegen besluiten van 
organen van de Under. Dit laatste is van groot belang, omdat in de federale ver-
houdingen van de Bondsrepubliek vele bestuursbesluiten ten opzichte van de 
burger aflcomstig zijn van de Lander. 

Het Bundesvesfassungsgericht 

Men staat er verbaasd van, hoeveel lcwesties in Duitsland tot een vraag van consti-
tutioneel recht kunnen worden herleid. Dit is mede in de hand gewerkt door de 
zeer extensieve en activistische jurisprudentie van het Constitutionele Hof, het 
Bundesverfassungsgericht te Karlsruhe. De belangrijkste geschillen, waarover 
het Bundesverfassungsgericht oordeelt, zijn: 
a) Geschillen omtrent de verenigbaarheid van Bonds- en Landsrecht met het 

Grundgesetz, dan wel de verenigbaarheid van Landsrecht met overig Bonds-
recht. Deze geschillen kunnen bij het Bundesverfassungsgericht aanhangig 

17. Aldus het Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 20, 238. 
18. De constitutionele positie van de VwG0 verschilt daannee van die van een andere algemene 

bestuursrechtelijke wet: het Verwaltungsvelfahrensgesetz van 1977, waarin de primaire bestuur-
lijke procedures zijn geregeld (vgl. de hoofdstukken 24 Awb). Aangezien de regains van de 
bestuurlijke procedures, ingevolge het cc, in beginsel een zaak van de Bond, resp. de Lander 
zelf is, moest in Si vwvfc een ingewilckelde regeling worden getroffen inzake de verhouding 
van het (Bundes)vwvfc en regelingen van de Lander op dit terrein. Nader: A.J.C. de Moor-van 
Vugt/A.J. Bok, De Bondsrepubliek Duitsland, in: Elsevier-commentaar Algemene wet bestuurs-
recht, Algemeen Deel, Onderdeel D (Vergelijkbare buitenlandse wetgeving). 
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worden gemaakt door de Bondsregering, een Landsregering of een derde van 
de Bundestag (de zg. `abstrakte Normenkontrolle; artikel 93 1 sub 2 GG). 

b) Vragen omtrent de verenigbaarheid van een Bonds- of Landswet met het 
Grundgesetz, in het kader van de zg. `konkrete Normenkontrolle'. Indien een 
gerecht in een concreet geschil stuit op een Bonds- of Landswet, die het in 
strijd acht met het Grundgesetz, mag het deze wet niet zelf onverbindend ver-
klaren, maar dient het terzake een prejudiciele beslissing van het Bundesver-
fassungsgericht in te winnen (artikel ioo 1 GG). 

c) Geschillen over de onderlinge rechten en de plichten van de Bond en de Lan-
der, in het bijzonder bij de uitvoering van Bondswetten (federale geschillen); 
artikel 931 sub 3 GG. 

d) Geschillen over de onderlinge bevoegdheden van de hoogste Bondsorganen, 
te weten de Bondspresident, de Bondsregering, de Bundestag en de 
Bundesrati 9  ('Organstreitigkeiten); artikel 931 sub 1 GG. 

e) Ten slotte kunnen ook burgers het Bundesverfassungsgericht benaderen, nl. 
wanneer de overheid inbreuk heeft gemaalct op bun grondrechten. Deze laat-
ste procedure wordt ingeleid met een zg. `Vetfassungsbeschwerde' (artikel 93 1 
sub 4a GG). Voorwaarde is wel, dat de normale rechtsweg is uitgeput, terwijI 
de Verfassungsbeschwerde ook is gebonden aan een rechterlijk verlof 
(Annahmeverfahren'). 2° 

2.3 	De invloed van het Eu-recht en het EVRM 

Officieel kent Duitsland een transformatiestelsel met betreicking tot verdrags-
recht. Dit stelsel geldt uiteraard niet voor het Eu-recht, dat zich ook in Duitsland 
oplegt als een supranationale rechtsorde. Niettemin ondervindt deze notie in 
Duitsland toch problemen. Bekend is het 'Maastricht-Urteil' van het Bundesver-
fassungsgericht, waarbij dit uitmaalcte, dat onder omstandigheden het Duitse 
constitutionele recht voorrang zou kunnen hebben boven het Eu-recht. Hoe 'EU-

conform' dit is, laat de schrijver van deze bijdrage graag over aan Europeesrechte-
lijke deskundigen. 
Mericwaardigerwijze wordt in de Duitse literatuur omtrent het bestuursproces-
recht vrijwel met geen woord gerept over het EVRM, in het bijzonder artikel 6 
daarvan. Majeure problemen met betrelcking tot het Duitse systeem van bestuurs-
rechtspraak zijn intussen, in het licht van artikel 6 EVRM, ook niet bekend. In 
Duitsland bestaat, op grond van het reeds genoemde artikel 19 iv GG, een slui-
tend systeem van bestuursrechtspraak, uitgeoefend door onafhankelijke gerech- 

19. De Bundestag is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging op Bondsniveau, de Bun-
desrat de vertegenwoordiging van de Lander op Bondsniveau. 

. 20. De mogelijkheid voor de burger om zich rechtstreeks tot het Bundesverfassungsgericht te wen-
den, via een Verfassungsbeschwerde, is in 1969 in het Grundgesetz opgenomen. Met de 'nor-
male rechtsweg' is bedoeld: een procedure, hetzij voor de burgerlijke rechter, hetzij voor de 
strafrechter, hetzij voor de administratieve rechter, waarin de beweerde schending van het 
grondrecht aan de orde is geweest. Artikel 93 I oc verbiedt het dus de normale ‘Gerichtsbarkei-
ten! niet om zich te uiten over grondrechtenschendingen; het laatste woord heeft echter het 
Bundesverfassungsgericht, via de Verfassungsbeschwerde. 
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ten, en worth in ieder geval in dit opzicht voldaan aan de eisen van genoemd ver-
dragsartikel. 

3 	HET SYSTEEM VAN BESTUURSRECHTSPRAAK 

In het onderstaande wordt eerst aandacht gegeven aan de organisatie van de 
gerechten van de algemene administratiefrechterlijke macht: de Verwaltungsge-
richte en de Oberverwaltungsgerichte (par. 3.1), alsook het Bundesverwaltungsge-
richt (par. 3.2). 1 ' Daarna komen — kort — de speciale administratieve rechters (par. 
3.3) en enkele ombudsmanvoorzieningen (par. 3.4) aan de orde. 

3. 1 	De Venvaltungsgerichte en de Obervenvaltungsgerichte 

Zoals gezegd, worden de Verwaltungsgerichte en de Oberverwaltungsgerichte — 
hoewel zij zowel Bonds- als Landsrecht toepassen — beschouwd als gerechten van 
de Lander. Thans bestaan er in de Bondsrepubliek 52 Verwaltungsgerichte. Daar-
boven zijn er zestien Oberverwaltungsgerichte (een per Land); in sommige Lan-
der worth het Oberverwaltungsgericht overigens aangeduid als Werwaltungsge-
richtshor." 
Na de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990 is de bestuursrechtspraak 
in de 'neue Lander' nog enige tijd uitgeoefend door de aldaar bestaande Kreis- en 
Bezirksgerichte; thans hebben alle Under in de voormalige DDlt mede Verwal-
tungs- en Oberverwaltungsgerichte ingericht. Het procesrecht van de VwG0 is in 
1990 direct van toepassing verklaard, ook in de neue Under. 
Bij de Verwaltungsgerichte en Oberverwaltungsgerichte waren in 1998 in totaal 
2.310 rechters werkzaam. 23  

De Verwahungsgerichte 

De VwG0 bevat verscheidene bepalingen inzake de organisatie en werkwijze van 
de Verwaltungsgerichte. De Verwaltungsgerichte bestaan uit professionele rech-
ters, aanvullende rechters en lekenrechters. 

21. Men merkt op dat bier een andere volgorde wordt gehanteerd dan in het Franse landenhoofd-
stuk. Daar wordt eerst het hoogste administratieve gerecht, de Conseil d'Etat, besproken, en 
daarna pas de lagere gerechten, de Tribunaux administratifs en de Cours administratives 
d'appel. Een en ander heeft te maken met een 'perspectiefverschit in het Franse en Duitse 
recht: in Frankrijk is de Conseil d'Etat de 'belichaming' van de bestuursrechtspraak, die wordt 
'gevoed' door lagere gerechten. In Duitsland geldt als 'prototype' van de bestuursrechtspraak het 
Verwaltungsgericht (waarvan de uitspraken ttiteraard wet moeten kunnen worden gecontro-
leerd door het Oberverwal-tungsgericht en het Bundesverwaltungsgericht). 

22. Te weten: in Baden-Wiirttemberg, Bayern en Hessen. 
23. NI. 2.375 rechters in totaal binnen de Verwaltungsgerichtsbarkeit — zie het staatje in par. 2.1 — 

minus de 65 rechters van het Bundesverwaltungsgericht. 
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De professionele rechters ('hauptamtliche Richter') zijn onderverdeeld in drie ran-
gen: de President van het Verwaltungsgericht, de `vorsitzende Richter' en de ove-
rige rechters. 24  Zij worden voor het leven benoemd. 25  
Daarnaast zijn er rechter-plaatsvervangers ('Richter im Nebenamt'), die worden 
gerecruteerd uit rechters van andere gerechten of uit hoogleraren in het recht, 
voor een bepaalde periode. Ambtenaren of advocaten kunnen — zoals in Neder-
land wel gebruikelijk is — dus niet als rechter-plaatsvervanger worden benoemd. 
Ook opereren bij de Verwaltungsgerichte rechters in opleiding ('Richter auf 
Probe' en 'Richter lcraft Auftrags'). 26  De 'nicht hauptamtliche Richter' kunnen 
niet optreden als kamervoorzitter, terwijl ook niet meer dan een van deze rechters 
deel mag uitmaken van een kamer. 27  
Lekenrechtspraak is, van oudsher, een belangrijk element in de Duitse recht-
spraak. Zo bestaan er niet alleen in de administratieve rechtspraak lekenrechters 
Cehrenamtliche maar ook in het strafrecht (juryrechtspraak). Lekenrecht-
spraak wordt gezien als een versterking van het democratische element van de 
rechtspraak. 28  
De recrutering van de lekenrechters bij de Verwaltungsgerichte geschiedt als 
volgt. Iedere Kreis of kreisfreie Stadt in het ambtsgebied van het Verwaltungsge-
richt stelt, uit zijn bevolking, een lijst van benoembare burgers op. Uit deze lijs-
ten worden de lekenrechters gekozen door een Wahlausschug', bestaande uit de 
President van het Verwaltungsgericht, een vertegenwoordiger van de Landsrege-
ring en zeven vertrouwenslieden. Niet benoembaar zijn burgers, die incompati-
bele betrekkingen vervullen — met name die van ambtenaar of advocaat — of die 
tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld, failliet of in surseance zijn verklaard, resp. van 
hun recht tot benoembaarheid in openbare dienst vervallen zijn verklaard. De 
lekenrechters worden benoemd voor een periode van vier jaar en ontvangen een 
presentiegeld. De lekenrechters zijn niet betroldcen bij de instructie van het 
geschil, maar nemen volwaardig — `mit gleichen Rechten wie die Richter' — deel 
aan de zitting, het beraad in raadkamer en de stemming over de uitspraak. 29  

Het Verwaltungsgericht is verdeeld in kamers (' Kammerd). De normale kamerbe- 
zetting bestaat uit vijf personen: drie rechters (waarvan maximaal een 'nicht 
hauptamtlich') en twee lekenrechters. `Beschltige augerhalb der mundlichen Ver- 

24. § 5 I VwG0. 
25. § 15 I VwG0. 
26. 'Richter auf Probe' zijn jongere juristen, die reeds aan het begin van hun carriere instromen in 

de rechterlijke macht, 'Richter kraft Auftrags' hebben reeds een ambtelijke loopbaan achter de 
rug en volgen pas op latere leeftijd een opleidingstraject tot rechter. Zie F. Hufen, Verwaltungs-
prozegrecht, p. 65-66. 

27. Omtrent de 'nicht hauptamtliche Richter' de §§ 16 t/m 18 VwG0. 
28. Rechterlijke uitspraken worden in Duitsland ook uitgesproken 'Im Nahmen des Volkes'. 
29. De recrutering en positie van de 'ehrenamtliche Richter' is geregeld in de §§ 19-34 VwG0. 
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handlung' en zg. 'Gerichtsbescheide' worden gegeven door een kamer van drie 
rechters, zonder medewerking van de lekenrechters. 3° 
Lang is bij de Verwaltungsgerichte alleen collegiaal gezeten; meervoudige recht-
spraak gold als een lcwaliteitsgarantie. Ook in het Duitse bestuursprocesrecht is 
echter de overbelasting van de gerechten een steeds nijpender probleem gewor-
den. Daarom is, bij het Wierte Anderungsgesetz VwG0' van 1990, 31  het instituut 
van de unus iudex (' Einzelrichter) ingevoerd.32  6 VwG0 bepaalt thans dat de 
meervoudige kamer 'als reger de zaak overdraagt aan een van haar leden, indien 
het geschil geen bijzondere moeilijkheden van feitelijke of juridische aard ople-
vert, en evenmin van principiele betekenis is. De enkelvoudige kamer kan de 
zaak terugverwijzen naar de meervoudige kamer. De introductie van unus-recht-
spraak is in 1990 met kritiek ontvangen en staat in de literatuur nog steeds onder 
vuur; 33  niettemin is momenteel sprake van een `gevestigde' unus-praktijk bij de 
Verwaltungsgerichte. 

De Oberverwaltungsgerichte 

Zoals gezegd, dient ieder Land een Oberverwaltungsgericht in te richten. flit 
geldt ook voor de ldeinere Lander, zoals Hamburg en Bremen (waar slechts een 
Verwaltungsgericht bestaat), aangezien het Oberverwaltungsgericht in laatste 
instantie vragen van Landsrecht beoordeelt en er dus ook in die Lander de nood-
zaak bestaat tot het inrichten van een dergelijk gerecht van tweede instantie. Op 
zestien Lander zijn er thans ook zestien Oberverwaltungsgerichte. 34  
Evenals bij de Verwaltungsgerichte zijn de 'hauptamtliche Richter' verdeeld in 
drie rangen: de President van het Oberverwaltungsgericht, de 'vorsitzende Rich-
ter' en de overige rechters. 35  Daamaast zijn er ook rechter-plaatsvervangers (rech- 

30. § 5 VwG0. 'Beschhige augerhalb der mUndlichen Verhandlung' zijn met name procesbeslissin-
gen van het Verwaltungsgericht, vóór de zitting, bijvoorbeeld het geven van bewijsopdrachten 
en het stellen van termijnen daarbij. Dergelijke procesbeslissingen zijn niet afzonderlijk appel-
label bij het Oberverwaltungsgericht. Afdoening bij 'Gerichtsbescheid' is vergelijkbaar met het 
afdoen zonder zitting, in de zin van artikel 8:57 van de Nederlandse Awb. Fen Gerichtsbescheid 
geldt als een uitspraak van het gerecht, zodat daartegen hoger beroep (Berufung) openstaat bij 
het Oberverwaltungsgericht. Nader omtrent het Gerichtsbescheid pat 5.2. 

31. Wet van 30 oktober 1990. De betiteling 'Vierte Anderungsgesetz' is enigszins misleidend, aan-
gezien de VwG0, sinds haar totstandkoming in 196o, reeds meer dan vijfentwintig maal (op 
onderdelen) is gewijzigd. Een en ander geschiedde echter vaak bij gelegenheid van de invoering 
of wijziging van andere wetten; het Vierte Anderungsgesetz is de vierde wet waarbij de VwG0 
als zodanig werd gewijzigd. 

32. Voordien was unus-rechtspraak alleen — bij wijze van uitzondering — bekend in asielzalcen. 
33. Zie bijvoorbeeld Hufen, Verwaltungsprozegrecht, p. 6o. 

34. NI. het Verwaltungsgerichtshof (vc1-1) Baden-Wurttemberg te Mannheim, het Bayerischer VGH 
te Miinchen, het Oberverwaltungsgericht (ovc) Berlin, het ovc far das Land Brandenburg te 
Frankfurt aid Oder, het ovc der freien Hansestadt Bremen, het Hamburgisches ovc, het Hessi-
scher VGH te Kassel, het ovc Mecklenburg-Vorpommem te Greifswald, het ovc Niedersachsen 
te Liineburg, het ovc far das Land Nordrheinland-Westfalen te Minster, het ovc Rheinland-
Pfalz te Koblenz, het ovc des Saarlandes te Saarlouis, het Sachisches ovc te Bautzen, het ovc 
des Landes Sachsen-Anhalt te Magdeburg, het Schleswig-Holsteinisches ovc te Schleswig en 
het Thiiringer ovc te Weimar. Overzicht ontleend aan Hufen, Verwaltungsprozegrecht, p. 58. 

35. § 9 VwG0. 
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ters, afkomstig uit andere gerechten of hoogleraren in het recht). Rechters in 
opleiding ('Richter auf Probe' en 'Richter kraft Auftrags') treden niet op bij de 
Oberverwaltungsgerichte. 
De VwG0 staat het toe dat ook bij de Oberverwaltungsgerichte lekenrechters zit-
ting hebben; enkele Lander hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en 
hebben in hun regeling inzake het Oberverwaltungsgericht voorzien in de benoe-
ming van dergelijke rechters. 

De Oberverwaltungsgerichte zitten in ' Senate' , die bestaan uit drie rechters; het 
betreffende Landesgesetz kan bepalen dat aan een dergelijke Senat bovendien 
twee lekenrechters deelnemen, waarmee de samenstelling oploopt tot vijf perso-
nen. Indien het Oberverwaltungsgericht gerecht in eerste instantie is — daarover 
aanstonds meer — wordt gezeten in een Senat van vijf rechters, waarbij ook bier 
twee leden lekenrechters kunnen zijn. 36  `Beschltige augerhalb der miindlichen 
Verhandlung' worden gegeven door een Senat van drie rechters, waarbij de leken-
rechters niet meewerken. Unus-rechtspraak is bij de Oberverwaltungsgerichte 
onbekend. 
Bij de Oberverwaltungsgerichte bestaat verder een `groger Senat', bestaande uit 
de President van het gerecht en uit elke Senat een rechter. De groge Senat treedt 
op, indien over een vraag van Landsrecht definitief beslist moet worden. 37  

Bevoegdheid in eerste aanleg; hoger beroep 

Het Verwaltungsgericht is het reguliere gerecht van eerste aanleg. Zie 45 
VwG0: 'Das Verwaltungsgericht entscheidet im ersten Rechtszug iiber alle Strei-
tigkeiten, fiir die der Verwaltungsrechtsweg offensteht.' Reguliere tweede instan-
tie is, ingevolge 46 VwG0, het Oberverwaltungsgericht, waarbij hoger beroep 
openstaat tegen uitspraken van het Verwaltungsgericht. Sinds het zg. Sechste 
Anderungsgesetz VwG0 van 1996 is dit hoger beroep overigens gebonden aan 
een verlofstelsel ( 4  Zulassungsberufung'). 38  
Soms is intussen, bij wijze van uitzondering, het Oberverwaltungsgericht gerecht 
van eerste aanleg. Dit is het geval bij de volgende geschillen: 
— Het Normenkontrollverfahren', een (facultatief) vernietigingsberoep tegen 

lagere regelgeving op Landsniveau, moet ingevolge 47 VwG0 in eerste aan-
leg worden aangebracht bij het Oberverwaltungsgericht. 39  

36. § 9 iii en iv VwG0. 
37. § 12 VwG0. 
38. Daarover nader in par. 5.2. 
39. Het Normenkontrollverfahren staat niet algemeen open in Duitsland, maar kan afzonderlijk 

worden geopend bij Landesgesetz. Thans heeft een minderheid van de Lander voorzien in de 
mogelijkheid van een dergelijk beroep. Een meer algemene betekenis heeft het 
Normenkontrollverfahren, waar dit — in heel Duitsland — openstaat tegen bestemmingsplannen 
('Bebauungsplane'). Het Oberverwaltungsgericht is hier rechter in eerste aanleg, vanwege het 
gewicht van de materie (een nietigverklaring van een regeling, in het kader van het Normen-
kontrollverfahren, heeft werldng erga omnes). Nader over het Normenkontrollverfahren: A.J. 
Bok, Rechterlijke toetsing van regelgeving, diss., Deventer 1991, p. 253-266. 
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— Daarnaast wijst S 48 VwG0 het Oberverwaltungsgericht aan als gerecht in 
eerste aanleg bij geschillen inzake zg. 'grofgtechnische Vorhaben': kemcentra-
les, andere inrichtingen waarin radioactieve brandstoffen worden gebruikt of 
bewaard, majeure industriele inrichtingen, afvalverbrandingsinstallaties en 
luchthavens. Ook is het Oberverwaltungsgericht het eerst te benaderen 
gerecht bij planprocedures inzake grote weg- en waterbouwprojecten. 4° 

De procedures, in eerste aanleg (bij het Verwaltungsgericht en — soms — bij het 
Oberverwaltungsgericht) en in hoger beroep, worden niet bier besproken, maar 
in de paragrafen 5.2 en 5.3. 

3.2 	Net Bundesverwaltungsgericht 

Het Bundesverwaltungsgericht is thans gevestigd te Berlijn, maar zal, in het 
kader van de spreiding van de hoogste Bondsgerechten — ook over de 'neue Lan-
der' — in 2003 worden verplaatst naar Leipzig. 4 ' 
Het Bundesverwaltungsgericht telt thans 65 rechters, 42  (opnieuw) onderverdeeld 
in: de President van het gerecht, de 'vorsitzende Richter' en de overige rechters. 
Voor benoeming in het Bundesverwaltungsgericht geldt een minimumleeftijd 
van 36 jaar. 43  In het gerecht hebben uitsluitend professionele rechters zitting; 
rechter-plaatsvervangers, rechters in opleiding en lekenrechters 44  treft men bij 
het Bundesverwaltungsgericht niet aan, hetgeen begrijpelijk is voor een gerecht 
dat rechtsvragen in hoogste instantie moet beslechten. 
Het Bundesverwaltungsgericht is geen 'voile' derde instantie. Het beroep op dit 
gerecht is aan verscheidene beperkingen onderworpen: 
i) De belangrijkste beperking is wel dat men bij het Bundesverwaltungsgericht 

slechts kan klagen over de schending van Bondsrecht (5 137 1 VwG0); voorzo-
ver een geschil betrekking heeft op bepalingen van Landsrecht, is het oordeel 
van het Oberverwaltungsgericht als rechter in laatste instantie beslissend. 
Deze beperking van de rechtsmacht van het Bundesverwaltungsgericht vloeit 
voort nit de federale structuur van de Bondsrepubliek, waarin de Lander hun 
eigen rechtsregels vaststellen; over deze regels oordelen bijgevolg ook uitslui-
tend Landesgerichte. 45  

2) Len andere beperking is dat aan het Bundesverwaltungsgericht uitsluitend 
rechtsvragen voorgelegd kunnen worden. Bij dit gerecht staat slechts cassatie 

40. Redenen om het Oberverwaltungsgericht in deze gevallen aan te wijzen als gerecht in eerste 
instantie zijn: de vereiste graad van (technische) deskundigheid, het feit dat de hier aangewezen 
inrichtingen veelal een 'uitstraling' hebben over een groter gebied en de omstandigheid dat in 
deze geschillen vaak massale beroepen worden ingesteld, die aldus reeds direct worden 'gecon-
centreerd' bij het Oberverwaltungsgericht. 

41. Bron: de website van het Bundesverwaltungsgericht: http://www.bverwg.de . 
42. Bron: de website van het Duitse Ministerie van Justine: http://www.bmj.bund.de . 
43. S 15 iii VwGO. 
44. Zoals die functioneren bij de Verwaltungsgerichte en bij de Oberverwaltungsgerichte; zie 

boven. 
45- De Verwaltungsgerichte en Oberverwaltungsgerichte worden, zoals reeds eerder gezegd, gezien 

als rechterlijke organen van de Lander. 
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open (in de Duitse terminologie: Revisior). 46  
De redenen, waarom bij het Bundesverwaltungsgericht slechts Revision is 
opengesteld, zijn tweeerlei. In de eerste plaats zijn, voordat een zaak bij het 
Bundesverwaltungsgericht aanhangig wordt gemaakt, de feiten reeds in twee 
instanties genoegzaam vastgesteld. Verder is naar Duitse opvattingen de taak 
van het Bundesverwaltungsgericht niet primair het verlenen van individuele 
rechtsbescherming, maar veeleer het waarborgen van de eenheid van het 
bestuursrecht (zij het, zoals zojuist uiteengezet, slechts op Bondsniveau). In 
deze taakopvatting is het voldoende, dat het Bundesverwaltungsgericht zich 
slechts over de rechtsvragen buigt. 47  

3) Het gegeven, dat het Bundesverwaltungsgericht niet primair als individuele 
geschillenrechter opereert, blijkt ook duidelijk uit het feit, dat voor het instel-
len van Revision een verlofregeling geldt. Ingevolge S 132 II VwG0 wordt ver-
lof Zulassung') slechts verleend indien: 
a) de voorgelegde rechtsvraag van principiele betekenis is; 
b) de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht afwijIct van een eerdere be-

slissing van het Bundesverwaltungsgericht, de gemeinsame Senat der 
obersten Gerichtshofe des Bundes 48  of het Bundesverfassungsgericht; dan 
wel 

c) de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht mogelijk berust op een fout 
in de gerechtelijke procedure. 

Opmerkelijk is, dat het verlof niet wordt verleend door het Bundesverwaltungsge-
richt zelf, maar door het Oberverwaltungsgericht, tegen wiens beslissing Revi-
sion is ingesteld! Tegen het niet verlenen van het verlof staat verzet 
(`Beschwerde) open. 49  

Het Bundesverwaltungsgericht spreekt recht in 'Senate', samengesteld uit vijf 
rechters. Bij voorafgaande procesbeslissingen (`Beschliige augerhalb der miind-
lichen Verhandlung') wordt gezeten met een Senat van drie rechters. Momenteel 
bestaan er binnen het Bundesverwaltungsgericht, voor onderscheidene catego-
rieen van geschillen, tien — gespecialiseerde — `Revisionssenate'. 5 ° 
Daarnaast is er een `groger Senat', samengesteld uit de President van het Bun-
desverwaltungsgericht en uit iedere Senat een rechter, welke beslist, wanneer een 
Senat van een beslissing van een andere Senat of van de groge Senat wil afwij-
ken, dan wel, wanneer een principiele rechtsvraag aan de orde is, waaromtrent 

46. Niet te verwarren met de (buitengewone) procedure die in Nederland wordt aangeduid met de 
term `revisie; deze procedure heet in het Duitse recht Wiederaufnahmeverfahred; zie voor de 
Verwaltungsgerichtsbarkeit S 153 VwG0. 

47. In par. 5.4 zullen we intussen zien dat het Bundesverwaltungsgericht zich niettemin over de fei-
tenvaststelling in eerdere aanleg kan buigen mits daaromtrent 'revisionsfahige' gronden zijn 
aangevoerd. 

48. Over deze gemeenschappelijke senaat van de hoogste Bondsgerechten, nader par. 4.3. 
49. Bij het Oberverwaltungsgericht; wanneer dit het verzetschrift niet-ontvankelijk of ongegrond 

acht, beslist het Bundesverwaltungsgericht. Zie 133 VwG0. 
50. Zie voor de `Geschaftsverteilung' over de verschillende Revisionssenate de website van het Bun-

desverwaltungsgericht. 
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'zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung' een uniforme uitspraak gewenst is. 51  
Over de procedure van 'Revision bij het Bundesverwaltungsgericht nader par 5.3. 

3.3 	De speciale administratieve rechters 

Na de bovenstaande uiteenzettingen over de gerechten van de algemene Verwal-
tungsgerichtsbarkeit thans nog enige aandacht voor de speciale administratieve 
rechters. 
Zoals gezegd, bestaan in Duitsland, naast de Verwaltungsgerichtsbarkeit, spe-
dale rechters op het terrein van de sociale zekerheid en belastingen, de zg. Sozial-
en Finanzgerichtsbarkeit. Hoewel de rechtspraak van deze gerechten kwantitatief — 
en ongetwijfeld ook lcwalitatief — van belang is, wordt er hier slechts een enkele 
opmerking aan gewijd. 
De Sozialgerichtsbarkeit kent, evenals de Verwaltungsgerichtsbarkeit, een drie-
voudige geleding: Sozialgerichte (69 in Duitsland) 52 , Landessozialgerichte (een 
per Land) en het Bundessozialgericht te Kassel. De organisatie van en het proces-
recht voor de sociale-verzekeringsrechters is geregeld in het Sozialgerichtsgesetz 
van 1953. 
Binnen de Finanzgerichtsbarkeit wordt daarentegen slechts in twee instanties 
recht gesproken, nl. door de negentien Finanzgerichte, met daarboven het 
Bundesfinanzhof te Munchen. De relevante regeling is bier de Finanzgerichts-
ordnung van 1965. 

Daarnaast bestaan er nog enkele, tot de kring van de Verwaltungsgerichtsbarkeit 
gerekende 'besondere Verwaltungsgerichte': de 'Disziplinargerichte', die oordelen 
over disciplinaire maatregelen ten aanzien van ambtenaren (voor andere ambte-
narengeschillen zijn de gewone gerechten van de Verwaltungsgerichtsbarkeit 
bevoegd) en de 'Wehrdienstgerichte' (disciplinaire maatregelen ten aanzien van 
soldaten). Van de beslissingen van de Disziplinargerichte en de Wehrdienstge-
richte staat hoger beroep open op het Bundesverwaltungsgericht (dat in dit geval 
dus optreedt als appelrechter). 53  
Verder gelden nog — materieel gesproken — als 'besondere Verwaltungsgerichte': 
het 'Bundesdienstgericht' (een bijzondere Senat van het Bundesgerichtshof, 
belast met disciplinaire maatregelen ten aanzien van rechters), de zg. 'Berufsge-
richte' (disciplinaire raden binnen de verschillende beroepsorden, bijvoorbeeld de 
Ehrengerichte binnen de advocatuur) en het 'Bundespatentgerichf (geschillen 
met betrekking tot octrooien). 54  

51. SI To en ii VwG0. 
52. Bron van de onderstaande cijfers: de website van het Duitse Ministerie van Justitie. Het valt op 

dat er meer Sozialgerichte (69) dan Verwaltungsgerichte (52) zijn, hetgeen waarschijnlijk te 
maken zal hebben met een hogere instroom van zaken bij deze eerste gerechten. 

53. Het hoger beroep wordt behandeld door eendDisziplinarsenar, resp. een 'Wehrdienstsenat' van 
het Bundesverwaltungsgericht 

54. Nader over de 'besondere Verwaltungsgerichte': W. Schmitt Glaeser, VerwaltungsprozeBrecht, 
Tie druk, Stuttgart/Munchen/Hannover/Berlin 1992, p. 53. 
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3.4 	Ombudsmanvoorzieningen 

In het Franse landenhoofdstuk werd nog, naast de algemene en speciale admini-
stratieve rechters, aandacht gevraagd voor de aldaar bestaande ombudsman, de 
'Mediateur'. 55  In Duitsland is een algemene ombudsman onbekend. Wel bestaan 
er op enkele terreinen speciale ombudsmanvoorzieningen. 
— Op het terrein van de krijgsmacht bestaat een 'Wehrbeauftragter des Bundes-

tages', die door de Bondsdag wordt gekozen en belast is met de bescherming 
van de grondrechten van militairen en de ondersteuning van de parlemen-
taire controle op de krijgsmacht (artikel 45b Grundgesetz). De 'Wehrbeauf-
tragte' brengt een jaarlijks verslag uit, terwijl hij ook afzonderlijke rapporten 
kan uitbrengen. Iedere militair heeft een klachtrecht bij de 'Wehrbeauftragte'. 

— In het Bundesdatenschutzgesetz van 1977 (bescherming van persoonsgege-
yens) is voorzien in een 'Bundesbeauftragter fi,ir den Datenschutz', die op 
eigen initiatief of op verzoek een onderzoek kan instellen, en een jaarlijks ver-
slag uitbrengt aan de Bondsdag. 

— In het Land Rheinland-Pfalz bestaat een 'Burgerbeauftragter', die een orgaan 
van de Landsdag is en eveneens op verzoek of op eigen initiatief onderzoeken 
kan uitvoeren, alsook een jaarverslag uitbrengt. 

In het licht van het onderhavige onderzoek hebben deze ombudsmanvoorzienin-
gen intussen slechts geringe betekenis, zodat zij verder onbesproken blijven. 

4 	DE BEVOEGDHEIDSAFBAKENING TUSSEN DE 

VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT EN DE OVERIGE RECHTERS 

4. 1 	De inhoudelijke afbakening 

Hieronder komt de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene administratieve 
rechter, de Verwaltungsgerichtsbarkeit, en andere rechters — in het bijzonder: de 
gewone rechter — aan de orde. Sleutelbepaling, wat betreft de bevoegdheid van de 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, is 40 i VwG0, die luidt als volgt: 

'Der Verwaltungsrechtsweg ist in alien offentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfas-

sungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem 

anderen Gericht ausdrucklich zugewiesen sind.' 

Het voorbehoud, dat het geschil `nichtvelfassungsrechtlicher Art' moet zijn, ver-
biedt de Bond en de Lander om zg. federale competentiegeschillen voor te leggen 
aan de administratieve rechter; bier is het Constitutionele Hof, het Bundesver-
fassungsgericht, bevoegd. De burger, die klaagt over schending van het constitu-
tionele recht door de overheid (in het bijzonder: van grondrechten), dient echter 
wel eerst de weg naar de administratieve rechter te bewandelen. Pas na het uit-
putten van deze rechtsweg staat eventueel nog een 'Verfassungsbeschwerde' 

55. 	Zie aldaar. 
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open bij het Bundesverfassungsgericht. 56  40 VwG0 weerhoudt de administra-
tieve rechter dus niet om zich, waar nodig, uit te laten over grondwettelijke Icwes-
ties. 
De bevoegdheid van de Verwaltungsgerichtsbarkeit wijkt, indien een andere rech-
ter bij wettelijke bepaling bevoegd is verldaard, hetgeen op verschillende terrei-
nen is geschied. Zo zijn speciale bevoegdheden toegekend aan de gerechten van 
de reeds genoemde Sozial- en Finanzgerichtsbarkeit; zie voor de competentie van 
deze gerechten het Sozialgerichtsgesetz en de Finanzgerichtsordnung. 
Daarnaast beschikt ook de gewone rechter (de 'ordentliche Gerichtsbarkeir) over 
aanzienlijke bevoegdheden. 

a) In de eerste plaats is de Verwaltungsgerichtsbarkeit slechts bevoegd in 
publiekrechtelijke geschillen toffentlich-rechtliche Streitigkeiten(). In privaatrech-
telijke geschillen — ook met het bestuur — is de gewone rechter competent. Daar-
mee rijst uiteraard de vraag: waar loopt precies de grens tussen het publiek- en 
het privaatrechtelijk bestuurshandelen? 
In Duitsland stelt deze vraag zich vooral bij overeenkomsten die het bestuur aan-
gaan. Betreft het een publielcrechteliike overeenkomst ('ciffentlich-rechtlicher 
Vertrag1 ), dan is de administratieve rechter bevoegd. Fen geschil omtrent een der-
gelijke overeenkomst levert nl. een 'effentlich-rechtliche Streitigkeit' in de zin 
van 40 VwG0 op. Is daarentegen een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten, 
dan is de gewone rechter de bevoegde instantie. 
De Duitse doctrine heeft diverse theorieen ontwikkeld, teneinde het publiek- en 
privaatrechtelijk overheidsoptreden af te grenzen. Genoemd kunnen worden de 
'Subordinationstheorie' (beslissend is, of tussen de burger en het bestuur een 
relatie van ondergeschiktheid of van gelijkwaardigheid bestaat), de 'Zuordnungs-
theorie' (heeft de overheid gehandeld ter uitvoering van een publiekrechtelijke 
taak, die haar bij uitsluiting is toegekend — 'zugeordnet'?), de Interessentheorie' 
(diende het overheidsoptreden de behartiging van het algemeen belang?) en, ten 
slotte, als een variant op de Interessentheorie, de 'Sachwaltertheorie' (is de over-
heid al dan niet opgetreden als zaalcwaarnemer van het algemeen belang?)." 
Ondanks al deze theorieen blijkt het echter ook in Duitsland uitermate lastig om 
in concreto tot een scherpe afgrenzing te komen; de jurisprudentie verloopt langs 
zeer casuistische lijnen. Verwonderlijk is dit niet: ook in Duitsland bestaat een 
sociale staat, waarin het publiek- en privaatrecht met elkaar verstrengeld zijn 
geraakt. Fen scherpe scheiding van het publiek- en privaatrechtelijke overheids-
handelen — en dus ook van de competenties van de administratieve en de gewone 
rechter — valt derhalve niet te bereiken. 58  

G. Over de Verfassungsbeschwerde eerder reeds par. 2.2. 
v. Omtrent deze theorieen: N. Verheij, Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en 

bestuursrechter, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer 

1994 ,  P. 5 1 '53. 
58. Hetzelfde blijkt rich in Frankrijk voor te doen. Vgl. het in het Franse landenhoofdstulc opge-

merkte. 
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b) Een tweede categorie van gevallen, waarin de gewone rechter bevoegd is, 
betreft de aansprakelijkheid (' Haftung') van het bestuur bij onrechtmatige, maar 
ook bij rechtmatige overheidsdaad; op dit terrein treedt in Duitsland de gewone 
rechter vanouds op als schadevergoedingsrechter. 59  
De competentie van de gewone rechter terzake van schade uit onrechtmatige 
daad (ook van de overheid) is vastgelegd in artikel 34 van het Grundgesetz. In het 
verlengde van deze grondwetsbepaling wordt in het tweede lid van S 40 VwG0, in 
afwijlcing van de algemene bevoegdheid van de Verwaltungsgerichtsbarkeit ter-
zake van 'offentlich-rechtliche Streitigkeiten', aan de gewone rechter de beoorde-
ling van `Schadenersatzanspriiche aus der Verletzung offentlich-rechtlicher 
Pflichten' opgedragen. 
De bevoegdheid van de gewone rechter terzake van rechtmatige overheidsdaad 
werd aanvankelijk gebaseerd op artikel 14, derde lid van het Grundgesetz, dat de 
gewone rechter aanwijst als bevoegde instantie op het terrein van de onteigening. 
Via een extensieve interpretatie van artikel 14 III GG had de gewone rechter ook 
andere vormen van rechtmatige overheidsdaad aan zich getrokken, de zg. 'enteig-
nende' of 'enteignungsgleiche Eingriffe'. In 1981 oordeelde de constitutionele 
rechter, het Bundesverfassungsgericht, echter dat artikel 14 III niet zo ruim uitge-
legd kan worden (BVerfGE 58, 300; Nagauskiesungsurteill. Dit heeft er intus-
sen niet toe geleid dat de gewone rechter teruggetreden is. Diens bevoegdheid tot 
het toekennen van een schadeloosstelling wegens rechtmatige overheidsdaad 
wordt thans gebaseerd op de vanouds bestaande Aufopferungsgedanke', inhou-
dende dat degene die ten behoeve van het algemeen belang een `Sonderopfer' 
moet lijden, daarvoor geldelijk gecompenseerd dient te worden.' 

c) Hierboven figureerde de gewone rechter in zijn kwaliteit van civiele rechter en 
in de lcwaliteit van schadevergoedingsrechter bij (on)rechtmatige overheidsdaad. 
Om het ingewikkeld te maken, wijst artikel 19, vierde lid van het Grundgesetz de 
gewone rechter daarnaast nog aan als grondwettelijke restrechter.6' 
Op deze restbevoegdheid van de gewone rechter hoeft in de praktijk geen beroep 
meer te worden gedaan, omdat in geschillen tussen de burger en het bestuur 
steeds een speciaal aangewezen rechter bevoegd is: hetzij de Verwaltungsge-
richtsbarkeit, op basis van de algemene competentiebepaling van S 40 VwG0, 
hetzij (in sociale-verzekerings- en belastinggeschillen) een speciale administra-
tieve rechter, hetzij de gewone rechter, als civiele rechter of als schadevergoe- 

59. De bevoegdheid van de gewone rechter is wel beperkt tot (on)rechtmatige overheidsdaad in de 
strikte betekenis van het woord. Schadevergoedingsacties uit wanprestatie, terzake van publiek-
rechtelijke overeenkomst Coffentlich-rechtlicher Vertraa worden door de administratieve rech-
ter beoordeeld; 40 ti VwG0. 

6o. Deze gedachte was reeds neergelegd in de artikelen 74 en 75 van de befaamde Einleitung op het 
Allgemeines Landrecht fiir die Preulgischen Staaten van 1794. Deze artikelen verplichtten ener-
zijds de burger om ingrepen ten behoeve van het algemeen belang te aanvaarden, maar stelden 
anderzijds schadeloosstelling in het vooruitzicht; ook wel — onvriendelijk — samengevat als: 
`Dulde und liquidiere'. 

61. Artikel 19 Iv cc luidt, zoals reeds in par. 2.2 vermeld: 'Wird jemand durch die offentliche 
Gewalt in semen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere 
Zustandigkeit nicht begriindet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.' 
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dingsrechter. Aldus blijkt de restbevoegdheid van de gewone rechter ex artikel 
iv cc niet zozeer van praktische, maar wel van principie/e betekenis: deze bepa-
ling belichaamt het historische uitgangspunt in Duitsland, dat voor de gewone 
rechter op het terrein van de rechtsbescherming tegen het bestuur steeds een 
plaats blijft ingeruimd. 

Uit het bovenstaande blijkt dat bij de rechtsbescherming tegen het bestuur in 
Duitsland een competentieverdeling bestaat tussen de administratieve en de 
gewone rechter: Bij de administratieve rechter staat het vemietigingsberoep open 
tegen Verwaltungsakte en het beroep terzake van publiekrechtelijke overeenkom-
sten; de gewone rechter oordeelt over de aansprakelijkheid uit (on)rechtmatige 
overheidsdaad. Anders dan in het Franse recht bestaat er dus geen leerstuk van 
de 'Separation des autorites', met een bijbehorend primaat van de administra-
tieve rechter, maar heeft ook de gewone rechter een substantiele taak bij de 
rechtsbescherming tegen het bestuur. 

Competentiegeschillen; vertvijzingen 

In het bovenstaande werd beschreven dat in Duitsland meerdere rechters oorde-
len over geschillen tussen de burger en het bestuur. Dit gegeven brengt de kans 
met zich, dat de burger de verkeerde rechter benadert, hetgeen hem op verlies 
van zijn beroepstermijn kan komen te staan. Ook lcunnen er tussen verschillende 
rechters competentiegeschillen ontstaan, hetzij in positieve zin (meerdere rech-
ters verIclaren zich bevoegd in hetzelfde geschil), hetzij in negatieve zin (geen 
enkele rechter verklaart zich bevoegd). 
In de praktijk komen echter dergelijke verwikkelingen niet voor in het Duitse 
rechtsbeschermingssysteem, omdat enerzijds de bevoegdverklaring van de eerst-
benaderde rechter steeds bindend is voor andere rechters (het zg. prioriteitsstel-
sel, 'Grundsatz der Prioritat') , en anderzijds de eerstbenaderde rechter, indien 
deze zich onbevoegd verklaart, steeds bindend doorverwijst naar een andere rech-
ter; aldus de S§ 17a en 1713 van de Duitse Wet op de Rechterlijke Organisatie, het 
Gerichtsverfassungsgesetz.' 

a) Heeft de eerstbenaderde rechter zich bevoegd verklaard in een bepaald geschil, 
dan mogen de andere rechters zich niet tevens in dit geschil bevoegd verldaren. 
Is bijvoorbeeld in eerste instantie de Verwaltungsrichter benaderd en heeft deze 
zich bevoegd verklaard, dan is de gewone rechter aan deze bevoegdverklaring 
gebonden, ook al zou hij menen dat de Verwaltungsrichter zich in zijn competen-
tie heeft vergist. Op deze wijze is een positief competentiegeschil uitgesloten. 

b) Verklaart de eerstbenaderde rechter zich daarentegen onbevoegd om van het 
geschil kennis te nemen, dan verwijst hij de zaak naar de rechter die zijns inziens 
wel bevoegd is. Deze rechter is verplicht om het geschil over te nemen. Meestal 

62. De regeling van de SS 17a en r7b catu is geintroduceerd in 19 90 en is, ingevolge 5173 VwG0, van 
overeenkomstige toepassing bij de Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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zal wel vaststaan welke de competente rechter is, maar heeft de appellant zich 
eenvoudig in de bevoegde rechter vergist; in deze gevallen zal de tweede rechter 
het geschil zonder problemen overnemen. 
De verwijzing is echter óók bindend in het geval dat de tweede rechter meent dat 
niet hijzelf, maar de eerstbenaderde rechter bevoegd is. Een voorbeeld: de Verwal-
tungsrichter heeft zich onbevoegd verklaard en naar de gewone rechter verwezen; 
de gewone rechter acht echter wel degelijk de Verwaltungsrichter bevoegd in het 
geschil. Niettemin zal hij dan de behandeling moeten overnemen. Aldus is ook 
een negatief competentiegeschil uitgesloten. 
Verwijzing geschiedt, mits de eerste rechter is benaderd binnen de termijn, die 
voor de tweede rechter geldt, met behoud van termijn. De verwijzing vindt ambts-
halve plaats; partijen moeten echter over de verwijzing worden gehoord, terwijl — 
indien men het met de verwijzing niet eens is — daartegen de mogelijkheid van 
verzet (13eschwerde') openstaat. 63  

Het bovenbeschreven systeem is zeer burgervriendelijk. De burger wordt in zijn 
concrete geschil met het bestuur nimmer met een (positief of negatief) compe-
tentiegeschil geconfronteerd en komt, voorzover hij de onbevoegde rechter heeft 
benaderd, via verwijzing ook altijd bij de bevoegde rechter — of althans een rech-
ter, die verplicht is het geschil over te nemen — terecht. 
Deze regeling vertoont intussen wel de eigenschap dat de ene rechter bindend 
uitspraken kan doen over de bevoegdheid van de andere rechter. Daartegenover 
kan men ook het — op zichzelf legitieme — standpunt stellen, dat iedere rechter 
meester is over zijn eigen bevoegdheid. Zo wordt echter in Duitsland niet tegen 
de verhouding tussen de verschillende rechters aangekeken. De afzonderlijke 
rechters leiden naar Duitse opvattingen geen eigen leven, maar maken gezamen-
lijk de rechterlijke macht — 'die dritte Gewalf — uit. Weliswaar bestaat binnen 
deze rechterlijke macht een interne competentieverdeling; deze gaat echter niet 
zover, dat iedere rechter de exclusieve zeggenschap heeft over zijn eigen bevoegd-
heid. 

Bevoegdheidsvragen binnen de Verwaltungsgerichtsbarkeit 

In het bovenstaande werd gesproken over competentiegeschillen en verwijzingen 
tussen de verschillende soorten rechters (Verwaltungsgerichte, gewone rechter, 
etc.). Ook binnen de kolom van de Verwaltungsgerichtsbarkeit zelf kunnen zich 
echter problemen met betrelddng tot de competentie van de afzonderlijke gerech-
ten voordoen. De SS 53 en 83 VwG0 bieden voor deze problemen de oplossing. 
— Wanneer onduidelijk is welk gerecht bevoegd is, wijst ingevolge S 53 VwG0 

het naasthogere gerecht het bevoegde gerecht aan. Meestal zal het bier gaan 
om de vraag, welk Verwaltungsgericht relatief competent is; in deze gevallen 
halct dus het Oberverwaltungsgericht de lcnoop door. Gaat het om de vraag of 

63. Bij het verwijzende gerecht; acht dit de 'Beschwerde' niet-ontvankelijk of ongegrond, dan beslist 
het naasthogere gerecht van de betreffende rechterlijke kolom. 
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het Verwaltungsgericht, dan wel het Oberverwaltungsgericht absoluut compe-
tent is, 64  dan beslist het Bundesverwaltungsgericht. 
Is het op zichzelf wel duidelijk, welk gerecht bevoegd is, maar benadert de kla-
ger het onbevoegde gerecht, dan zijn, ingevolge 83 VwG0, de SS 17a en 17b 
Gerichtsverfassungsgesetz van overeenkomstige toepassing: het eerstbena-
derde gerecht verwijst bindend naar het wel bevoegde gerecht van de Verwal-
tungsgerichtsbarkeit. 

4.3 	Rechtseenheidsvoorzieningen 

Aan het eind van deze paragraaf over de verhouding tussen de Verwaltungsge-
richtsbarkeit en de andere rechters nog enige aandacht voor rechtseenheidsvoorzie-
ningen tussen deze rechters. Daarvan bestaan er in Duitsland twee: de zg. 
'gemeinsame Senat der obersten Gerichtshofen des Bundes' en — materieel 
gesproken — het constitutionele hof, het Bundesverfassungsgericht. 

De gemeinsame Senat der obersten Gerichtshift des Bundes 65  

De gemeinsame Senat van de hoogste Bondsgerechten is ingesteld bij de wet van 
19 juni 1968 'zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten 
Gerichtshofe des Bundes'. De gemeinsame Senat bestaat uit de Presidenten van 
de vijf hoogste Bondsgerechten — het Bundesgerichtshof, het Bundesverwal-
tungsgericht, het Bundesfinanzhof, het Bundessozialgericht en het Bundes-
arbeitsgericht — en, per zaak, steeds de voorzitter en een lid van de beide 'betei-
ligte Senate', d.w.z. de Senat van het gerecht, welke de procedure bij de gemein-
same Senat aanhangig heeft gemaakt en de betreffende Senat van het gerecht, 
van wiens jurisprudentie beoogd wordt af te wijken. 
Een oordeel van de gemeinsame Senat moet worden gevraagd, wanneer een van 
de hoogste Bondsgerechten wil afwijken van een uitspraak van een ander hoogste 
Bondsgerecht, dan wel van de gemeinsame Senat ze11 66  Daartoe wordt de proce-
dure bij het betreffende gerecht geschorst en wordt terzake een prejudiciele vraag 
aan de gemeinsame Senat gesteld (Worlegungsbeschlufq. 
De plicht om een prejudiciele vraag te stellen wordt intussen zeer eng geinterpre-
teerd. Len Vorlegungspflicht bestaat alleen, indien een rechter wil afwijken van 
eerdere jurisprudentie van een andere rechter omtrent precies dezelfde zinsnede 
van hetzelfde wetsartikel, in dezelfde context. Len dergelijke exacte collisie van 
rechterlijke uitspraken zal zich intussen niet vaak voordoen. 
Verder wordt, voordat de gemeinsame Senat bijeenkomt, het gerecht, van wiens 
jurisprudentie het vragende gerecht wil afwijken, verzocht kenbaar te maken of 

64. In par. 3.2 werd beschreven dat het Oberverwaltungsgericht in enkele gevallen — met voorbij-
gaan aan het Verwaltungsgericht — de rechter in eerste aanleg is. 

65. Over de gemeinsame Senat van de hoogste Bondsgerechten: F.M. KOhne, Coordinatie van 
rechtspraak (diss.), Den Haag z000, p. 99-102. 

66. De gemeinsame Senat kan niet worden benaderd door een lagere rechter. Wil deze afwijken van 
de jurisprudentie van andere hoogste Bondsgerechten, dan kan deze kwestie nl. eerst nog aan 
de orde komen via cassatie op het hoogste gerecht binnen de eigen rechterlijke kolom. 
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het aan zijn rechtsopvatting vasthoudt. Blijkt dit niet het geval te zijn (zg. 'Auf-
gabe der friiheren Rechtsprechung'), dan kan het vragende gerecht een beslissing 
nemen die van de — eerdere, maar inmiddels verlaten — jurisprudentie afwijkt, 
zonder dat de gemeinsame Senat bijeen hoeft te komen. 
Door een en ander komt de gemeinsame Senat in de pralctijk uiterst zelden in 
actie. In de eerste achttien jaar van zijn bestaan (1968-1986) heeft de Senat 
slechts vijffien (gepubliceerde) uitspraken gedaan. 67  Conclusie kan dus zijn, dat 
de gemeinsame Senat potentieel een lcrachtige — zij het zwaar opgetuigde 68  — 
rechtseenheidsvoorziening is, maar dat hij in de praktijk van weinig betekenis is, 
door feitelijke non-usus. 

De rot van het Bundesverfassungsgericht 

Het praktisch geringe belang van de gemeinsame Senat wordt mede in de hand 
gewerkt, doordat er in Duitsland nog een andere instantie is, die in de praktijk 
voor veel rechtseenheid zorgt: het Bundesveifassungsgericht. Officieel oordeelt dit 
hof slechts over constitutionele vragen. Het Bundesverfassungsgericht voert ech-
ter een zeer activistische en extensieve jurisprudentie, waardoor tal van — naar 
men zou menen: `normale' — rechtsvragen binnen het constitutioneel discours 
worden getrolcken. Beslechting van deze vragen betekent dan tegelijkertijd 
rechtseenheid, aangezien alle andere gerechten in de Bondsrepubliek aan de uit-
spraken van het Bundesverfassungsgericht zijn gebonden. Het Bundesverfas-
sungsgericht kan, voorzover hier relevant, op twee manieren geroepen worden 
een uitspraak te geven: 69  
— Indien een gerecht in een concreet geschil stuit op een Bonds- of Landswet, 

die het in strijd acht met het Grundgesetz, mag het deze wet niet zelf onver-
bindend verklaren, maar dient het terzake een prejudiciele beslissing bij het 
Bundesverfassungsgericht in te winnen ('konkrete Normenkontrolle'; artikel 
Ioo I GG). 

— Verder kan de burger, na het uitputten van de normale rechtsweg, nog een 
'Verfassungsbeschwerde' bij het Bundesverfassungsgericht indienen, wegens 
beweerde schending van zijn grondrechten (artikel 931 sub 4a GG). 

Op deze wijzen is het Bundesverfassungsgericht in staat, hetzij reeds hangende 
de procedure voor een regulier gerecht, hetzij na uitputting van de normale 
rechtsweg, een beslissing in de zaak te nemen, die een bindend en uniform richt-
snoer oplevert. 

67. Wine, Coordinatie van rechtspraak, p. 
68. Men stelt zich de praktische problemen voor, wanneer de gemeinsame Senat tientallen malen 

per jaar bijeen zou moeten komen: aangezien de hoogste Bondsgerechten over het gehele terri-
toir van de Bondsrepubliek zijn gespreid, zouden de Presidenten van deze gerechten dan tel-
kens het vliegtuig of de trein moeten nemen. 

69. Buiten beschouwing blijven hier door het Bundesverfassungsgericht te beoordelen competen-
tiegeschillen tussen organen van de Bond en Lander, binnen het federale raamwerk van de 
Bondsrepubliek. Daaromtrent eerder reeds par. 2.2. 
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Rechtseenheid binnen de administratieve rechtspraak 

Hierboven werden rechtseenheidsvoorzieningen tussen de vijf rechterlijke orden 
in Duitsland besproken. Hoe staat het met de rechtseenheid binnen het vlak van 
de administratieve rechtspraak? 
Bij de bespreking van het Franse recht kon bier vooral worden gewezen op het 
belang van de overkoepelende competentie van de Conseil d'Etat. Doordat van de 
uitspraken van alle andere administratieve rechters bij hem hetzij hoger beroep, 
hetzij cassatie openstaat, dan wel doordat hij zelf in eerste en enige instantie 
bevoegd is, vallen alle bestuursgeschillen onder zijn competentie en kan hij 
aldus, als 'juridiction supreme', zorgdragen voor de eenheid van het bestuurs-
recht." 
Een dergelijke overkoepelende bevoegdheid bestaat in Duitsland niet op het ter-
rein van het bestuursrecht. Zoals bekend, zijn er in Duitsland drie administra-
tieve rechters: de algemene Verwaltungsgerichtsbarkeit en de sociale-verzeke-
rings- en belastingrechter, de Sozial- en Finanzgerichtsbarkeit. Er bestaat geen 
afzonderlijk mechanisme om de jurisprudentie van de hoogste gerechten van 
deze Gerichtsbarkeiten — het Bundesverwaltungsgericht, het Bundessozialgericht 
en het Bundesfinanzhof — op elkaar af te stemmen. 7 ' 
In Nederland wordt voor de constellatie van meerdere, niet aan elkaars uitspra-
ken gebonden hoogste administratieve gerechten — met het bijbehorende gevaar 
van uiteenlopende jurisprudentie — wel de oplossing gezocht in overleg tussen de 
gerechten." Dergelijk overleg zal wellicht in Duitsland ook voorkomen; in de lite-
ratuur wordt intussen van zulk overleg op geen enkele wijze melding gemaakt. 
Binnen de verscheidene administratiefrechterlijke kolommen zelf dragen uiter-
aard bij uitstek aan de rechtseenheid bij de hoogste gerechten van deze kolom-
men, die in het bijzonder als 'rechtseenheidsgerecht' zijn geequipeerd. Zo bleek, 
bij de bespreking van het Bundesverwaltungsgericht, in pat 3.2, dat dit gerecht 
alleen kennisneemt van belangrijke rechtsvragen via het verlofstelsel van § 132 II 

VwG0; zie aldaar. Een merlcwaardigheid, verband houdend met de federale ver-
houdingen in de Bondsrepubliek, is intussen dat het Bundesverwaltungsgericht 
alleen oordeelt over Bondsrecht en dus ook alleen op dat terrein voor rechtseen-
heid kan zorgdragen. 
Nog een andere voorziening in het Duitse bestuursprocesrecht kan bijdragen aan 
de rechtseenheid: het bestaan van speciale formaties ('groge Senate', zowel bij de 
Oberverwaltungsgerichte als bij het Bundesverwaltungsgericht) 73 , die bijeenko-
men, wanneer over een belangrijke vraag van Landsrecht, resp. Bondsrecht defi-
nitief moet worden beslist. 

70. Zie het Franse landenhoofdstuk. 
71. Afgezien van de — weinig gebruikte — mogelijkheid van een prejudiciele vraag aan de gemein-

same Senat van de hoogste Bondsgerechten, zojuist besproken. 
72. Vgl. Kane, Coordinatie van rechtspraak, hoofdstuk 7 (Rechterlijke afspraketl) en A.J. Bok, 

Rechterlijk overleg, in de bundel: In wederkerigheid, Opsteilen aangeboden aan M. Scheltema, 
Deventer 1 997. P. 233-243. 

73. Zie par. 3.1 en 3.2. 
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In Frankrijk bleek nog een andere rechtseenheidsvoorziening in het bestuurspro-
cesrecht te bestaan: de mogelijkheid voor de Tribunaux administratifs en de 
Cours administratives d'appel om een prejudiciele vraag aan de Conseil d'Etat te 
stellen, inzake 'questions de droit nouvelles'. 74  In een dergelijke mogelijkheid tot 
het stellen van prejudiciele vragen aan het Bundesverwaltungsgericht is echter in 
Duitsland niet voorzien. 
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DE PROCEDURE VOOR DE ADMINISTRATIEVE RECHTER 

5. 1 	De verschillende `Klagen' 

Bij de Verwaltungsgerichtsbarkeit staan verschillende soorten beroepen (` Klagen') 
open: 
a) de Anfechtungskl age, gericht op de vernietiging van een positieve Verwalt-ungs-

akt (S 42 I VwG0); 
b) de Verpflichtungsklage, openstaande tegen een afwijzende Verwaltungsalct, res-

pectievelijk het uitblijven van een Verwaltungsakt; het gevraagde dictum is 
bier de veroordeling van het bestuur tot het alsnog afgeven van een (positieve) 
Verwaltungsakt (eveneens 42 I VwG0); 

74. Par. 3.2 van het Franse landenhoofdstuk. 
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c) de Feststellungsklage, gericht op een declaratoire uitspraak inzake het bestaan 
of niet bestaan van een rechtsverhouding, dan wel de nietigheid van een Ver-
waltungsalct (§ 431 VwG0); 

d) de allgemeine Leistungsklage, gericht op de veroordeling van het bestuur tot het 
verrichten van een prestatie, anders dan het afgeven van een Verwaltungsakt 
(in dit laatste geval staat de Verpflichtungsklage open) ; 75  

e) het Normenkontrollvelfahren, in het kader waarvan men de rechter kan vragen 
een algemene regeling van lagere rang nietig te verklaren, wegens strijd met 
een hogere regeling 5 47  1 VwG0). 

Belangrijkste Klagen, in de praktijk, zijn de Anfechtungs- en de Verpflichtungs-
klage. Zij moeten worden gericht tegen positieve of afwijzende Verwaltungsakte, 
resp. het uitblijven van een Verwaltungsakt (de Verpflichtungsklage wordt in het 
laatste geval ook wel 'Unterlassungsklage' genoemd). 
De Feststellungsklage heeft praktisch vrij weinig betekenis. 76  Belangrijk is wel 
weer de allgemeine Leistungsklage, onder meer omdat men via deze Klage de 
nakoming van een publiekrechtelijke overeenkomst ('offentlich-rechtlicher Ver-
trag') kan vorderen. Het Normenkontrollverfahren ten slotte staat — zoals reeds 
gemeld in par. 3.1 — slechts open, indien het betreffende Land daarvoor gekozen 
heeft (momenteel een minderheid van de Lander) en kan ook slechts zijn gericht 
tegen lagere bestuurswetgeving op Landsniveau. Het Normenkontrollverfahren 
heeft wel een meer algemene betekenis, omdat dit — in heel Duitsland — tegen 
bestemmingsplannen (Bebauungsplane) openstaat. 

De Anfechtungs- en Verpflichtungsklage 

Hieronder enige nadere aandacht voor de belangrijkste vormen van beroep, de 
Anfechtungs- en de Verpflichtungsklage. Gemeenschappelijk aan deze Klagen is, 
dat zij slechts gericht kunnen zijn tegen (positieve, negatieve of uitblijvende) 'Ver-
waltungsakte', hetgeen ertoe noopt om dit laatste begrip enigszins te verduidelij-
ken. 
De 'Verwaltungsakt' is — tot op zekere hoogte — vergelijkbaar met het begrip 
'besluit' in de zin van de Nederlandse Awb en wordt door § 35 van het Verwal-
tungsverfahrensgesetz als volgt omschreven: 

'Verwaltungsakt ist jede Verfugung, Entscheidung oder andere hoheitliche Magnahme, 
die eine Beh6rde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des Offentlichen Rechts 
trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach augen gerichtet ist.' 

75. De allgemeine Leistungsldage is niet afzonderlijk geregeld door de VwG0, maar wordt door 
rechtspraak en doctrine wet in het systeem van deze wet besloten geacht: BVerwGE 31, 301 en 
36, 192; Hufen, Verwaltungsprozegrecht, p. 349 e.v. 

76. Dit voora1 omdat, indien geen sprake is van een nietige, maar slechts van een vemietigbare Ver-
waltungsakt, daartegen niet de FeststeLlungsklage openstaat, maar gebruik gemaakt moet wor-
den van de Anfechtungs-, resp. Verpflichtungsklage; $ 43 11 VwG0. 
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Onder deze omschrijving valt in eerste instantie de — individuele of concrete — 
beschikking in de Nederlandsrechtelijke zin. Ook als Verwaltungsakt worden 
aangemerkt zg. `Allgemeinveifiigungen% besluiten die zich tot een algemene kring 
van personen richten, maar betrekking hebben op een concrete situatie; meest 
bekende voorbeeld is de gebiedsaanwijzing, bijvoorbeeld de aanwijzing van een 
bepaalde locatie als beschermd natuurgebied. Door het bestuur vastgestelde alge-
meen verbindende voorschriften (zg. `Satzunged op gemeentelijk niveau en 
`Rechtsverordnunged op het niveau van de Bonds- en Landsregeringen), alsook 
beleidsregels ('Verwaltungsvorschrifteri) gelden niet als Verwaltungsakt. Men ziet 
dus, dat het begrip Verwaltungsakt een iets beperkter bereik heeft dan het Neder-
landsrechtelijke Awb-besluit. 77  

Schending van een `recht' 

Bij zowel de Anfechtungsklage als de Verpflichtungsklage geldt, ingevolge 42 II 
VwG0, als ontvankelijkheidsvereiste, dat de klager geldend moet maken `durch 
den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in semen Rechten 
verletzt zu sein'. 
Hier komt een kenmerkend element van het Duitse rechtsbeschermingssysteem 
naar voren: uitgangspunt is niet een objectieve rechtmatigheidscontrole op het 
bestuur, 78  maar de bescherming van de individuele rechten van de burger (` Indivi-
dualrechtsschutZ). 
Dit is niet altijd zo geweest. De administratieve gerechten, die in de 19e eeuw in 
Noord-Duitsland werden ingesteld, waren belast met de controle op de inachtne-
ming van het objectieve recht door het bestuur. De administratieve gerechten in 
Zuid-Duitsland gaven daarentegen bescherming tegen bestuursinbreuken op de 
subjectieve rechten van de burger. 79  
Deze laatste conceptie heeft zich doorgezet. Zie het huidige artikel 19 iv Grund-
gesetz: 'Wird jemand durch die offentliche Gewalt in semen Rechten verletzt, so 
steht ihm der Rechtsweg offerY en, in het verlengde daarvan, de ont-
vankelijkheidseis bij de Anfechtungsklage en de Verpflichtungsklage ex S 42 II 
VwG0, dat men in zijn `rechterf geschonden moet zijn. 
Daarbij wordt overigens het begrip `rechterf ruimer genomen dan uitsluitend 
subjectieve rechten. Ook indien de burger wordt geraalct in een door het recht 
beschermd individueel belang (' Interesse), staat hem de weg naar de administra-
tieve rechter open.' 

77. Alhoewel, in termen van appellabiliteit, ongeveer hetzelfde resultaat wordt bereikt, aangezien de 
Nederlandse Awb het beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels — hoe-
wel besluit — heeft uitgesloten; artikel 8:2. 

78. Zoals bijvoorbeeld bij het Franse recours pour exces de pouvoir, zie het Franse landenhoofd-
stuk. 

79. Zie par. 2.1. 

80. Vgl. Schmitt Glaeser, Verwaltungsprozegrecht, p. 98, die het begrip 'Recht' in de zin van § 42 II 
VwG0 omschrijft als `jedes von der Rechtsordnung als schutzwiirdig anerkennte  Individualin-
teresse'. Men ziet dus dat het Duitse bestuursprocesrecht, wat betreft de ontvankelijkheid van 
het beroep, een soort `Schutznorm-leer' kent. 

IOI 



Als 'door het recht beschermde belanged worden in ieder geval aangemerlct de 
belangen van de geadresseerde van de Verwaltungsakt, de belangen van omwo-
nenden ('Nachbarklage) en van concurrenten ('Konlcurrentenklage). 8 ' 
Afwijzend staat de jurisprudentie daarentegen ten opzichte van zg. Werbandskla-
gen', groepsacties die terzake van een algemeen belang worden ingesteld (zoals 
bijvoorbeeld natuur- of milieubescherming), zonder dat van schending van rech-
ten van afzonderlijke individuen blijkt. Deze opstelling van de rechtspraak onder-
vindt overigens in toenemende mate kritiek. Weliswaar is het uitgangspunt van 
het Duitse rechtsbeschermingssysteem de bescherming van individuele belan-
gen, maar, aldus de critici, op terreinen als natuur- en milieubescherming zijn 
dergelijke individuele belangen veelal niet aan te wijzen; toch is het noodzakelijk 
dat ook op deze terreinen een rechterlijke controle kan worden ingeroepen. 
Groepsacties zouden hier dus moeten worden toegelaten, zo nodig met opzijzet-
ten van de gedachte van de Individualrechtsschutz'. In de lijn hiervan is in de 
Naturschutzgesetze van enkele Under een wettelijke groepsactie voor natuurbe-
schermingsgroeperingen opengesteld. 

Widerspruchsvelfahren 

Kenmerkend voor de Anfechtungslclage en de Verpflichtungsklage is verder, dat 
zij pas ingesteld kunnen worden, nadat een bestuurlijke voorprocedure (Wider-
spruchsverfahred) is doorlopen. Zie 68 VwG0, dat deze procedure verplicht 
stelt bij een Anfechtungsklage, gericht tegen een positieve Verwaltungsakt en een 
Verpflichtungsklage, gericht tegen een afwijzende Verwaltungsakt. 82  
Het Widerspruchsverfahren is vooral voorgeschreven om het bestuur in de gele-
genheid te stellen alsnog een 'Selbstkontrolle' uit te voeren, alvorens de zaak aan 
de rechter wordt voorgelegd. Fen bestuurlijke voorprocedure biedt bovendien het 
voordeel — zoals ook in Nederland — dat de gerechten worden ont1ast. 83  Ms zoda-
nig past de eis van een bestuurlijke voorprocedure ook goed in het concept van de 
'Individualrechtsschutz': uitgangspunt is immers het herstel van het geschonden 
belang van de burger; daarbij is het in beginsel irrelevant, of dit reeds door het 
bestuur zelf geschiedt, in het kader van de voorprocedure, of door de rechter. 
Het Widerspruchsverfahren verloopt als vo1gt. 84  Is men het met een — positieve of 
afwijzende — Verwaltungsakt niet eens, dan kan men daartegen bij het orgaan, 
dat de Verwaltungsakt gegeven heeft, een bezwaarschrift indienen ('Widerspruch 
erheben'). De termijn daarvoor bedraagt een maand. 
Acht het betreffende orgaan het bezwaarschrift gegrond, dan kan het dit zelf 
afdoen ('abhelfed), door een nieuwe of gewijzigde Verwaltungsakt te geven, 
waarin aan de bezwaren wordt tegemoetgekomen. Is echter het bezwaarschrift 

81. De Nachbar-, resp. Konkurrentenklage werden erkend in (o.m.) BVerwGE 22,129 en BVerwGE 
30, 191. 

82. Bij de Verpflichtungsklage, gericht tegen het uitblijven van een Verwaltungsalct ('Unterlas-
sungsklage), geldt niet de eis van een voorafgaand Widerspruchsverfahren. 

83. Over de functies van het Widerspruchsverfahren: Schmitt Glaeser, VerwaltungsprozeKrecht, 
p. 113. 

84. Zie de §§ 69-73 VwG0. 
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naar het oordeel van het oorspronkelijk beschildcende orgaan niet-ontvankelijk of 
ongegrond, dan dient het de beslissing in handen te leggen van de `nachtshohere 
Behorde' (het orgaan van het naasthogere echelon; welk orgaan dit is, hangt af 
van de `Behordenaufbau' van de betreffende overheidsdienst). Dit orgaan neemt 
dan de beslissing op het bezwaarschrift, in de vorm van een Widerspruchsbe-
scheid'. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat het Widerspruchsverfahren, in Nederlandse ter-
men, een mengvorm is van een bezwaarschriftprocedure en een administratieve 
beroepsprocedure: bezwaarschrift, voorzover men in eerste instantie het oor-
spronkelijk beschilckende orgaan dient te benaderen en dit in een aantal gevallen 
ook zelf in de zaak voorziet, administratief beroep voor de gevallen, waarin de 
beslissing 'cloorschuift' naar een hoger bestuursorgaan. 
Het Widerspruchsverfahren hoeft in drie gevallen niet te worden doorlopen: 
a) Indien een zg. `formliches Verwaltungsverfahred of een Tlanfeststellungs-

verfahred in de zin van het Verwaltungsverfahrensgesetz is gevolgd. 85  
b) Indien de Verwaltungsakt is gegeven door een `oberste Bundes- oder Lan-

desbehorde'; hiervoor geldt als redengeving, dat de kwaliteit van de besluitvor-
ming bij de hoogste Bonds- en Landsorganen van een dusdanig niveau is, dat 
aan een bestuurlijke heroverweging voor de rechterlijke controle geen 
behoefte bestaat." 

c) Wanneer een derde pas door het Widerspruchsbescheid in zijn rechten is 
geraakt. Dit zal zich met name voordoen, indien een vergunning of andere 
beschildcing aanvankelijk was geweigerd — zodat derden daartegen ook geen 
Widerspruch hadden ingediend — maar bij het Widerspruchsbescheid de 
beschiklcing alsnog wordt verleend. In dat geval hoeft het Widerspruchsver-
fahren niet nog eens doorlopen te worden, maar kan de derde zich direct tot 
de rechter wenden. 

Bij toewijzing van de Widerspruch vergoedt het bestuursorgaan de kosten van de 
burger, bij afwijzing dient echter omgekeerd de burger de door het bestuurs-
orgaan gemaalcte kosten te vergoeden. Kosten van rechtsbij stand komen slechts 
voor vergoeding in aanmerking, indien het inroepen van deze bij stand noodzake-
lijk was. De kostenregeling wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. 87  

85. Vgl. de uitsluiting van de Nederlandse bezwaarschriftprocedure, indien de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.5 Awb is gevolgd. 

86. Omtrent deze — naar men zou menen: twijfelachtige — regeling: Schmitt Glaeser, Verwaltungs-
prozegrecht, p. 

87. Zie 8o van het Verwaltungsverfahrensgesetz. Men ziet dus, dat in Duitsland een kostenver-
goeding ten behoeve van de burger bestaat bij bestuurlijke voorprocedures — een gedachte, die 
in Nederland pas onlangs is doorgebroken — zij het, dat bij afwijzing van de Widerspruch ook de 
burger in de kosten kan worden verwezen. 
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5.2 	De procedure in eerste aanleg 

Beroepstermijn 

De beroepstermijn voor de Anfechtungsklage en de Verpflichtungslclage bedraagt 
een maand. Deze termijn begint te lopen op het moment dat het Widerspruchs-
bescheid — de beslissing op het eerdere bezwaarschrift; zie hierboven — is afgege-
ven of, wanneer het Widerspruchsverfahren niet behoeft te worden doorlopen, op 
het moment dat de Verwaltungsakt verleend dan wel geweigerd is (§ 74 VwG0). 
Verwaltungsakte en daarop volgende Widerspruchsbescheide moeten zijn voor-
zien van een rechtsmiddelvermelding cRechtsmittelbelehrungl, dat Ml zeggen een 
vermelding van het openstaande rechtsmiddel (Widerspruch of ICIage), een ver-
melding van het orgaan of het gerecht, waarbij dit rechtsmiddel moet worden 
ingediend en ten slotte een vermelding van de daarbij geldende termijn. 88  Is een 
Rechtsmittelbelehrung achterwege gebleven of is zij onjuist, dan is daarop de 
sanctie, dat de termijn niet begint te lopen (§ 58 VwG0). Oat betekent echter niet, 
dat dan het bezwaar of beroep onbeperkt openstaat; na verloop van een jaar ont-
valt de mogelijIcheid daartoe, behoudens overmacht of het geval dat ten onrechte 
meegedeeld is dat in het geheel geen rechtsmiddel openstaat. 
Een bijzondere regeling kent § 75 VwG0 voor de Unterlassungsklage (de Ver-
pflichtungsklage, die tegen het uitblijven van een Verwaltungsakt is gericht). De 
mogelijkheid van beroep begint hier te lopen, wanneer het bestuur niet binnen 
drie maanden na het verzoek om een Verwaltungsakt een beslissing heeft geno-
men. Anders dan in de bovengenoemde gevallen is dit beroep niet gebonden aan 
een termijn, waarbij echter moet worden aangetekend dat de burger die te lang 
stil zit, zijn beroepsmogelijkheid kan verwerken ('prozessuale Verwirkung'). 89  

Partijen- in rechtersproces 

Partijen ('Beteiligte') bij het proces zijn: de '<lager, het verwerend bestuursorgaan 
en de zg. 'Beigeladene', derdenbelanghebbenden die op verzoek of ambtshalve 
door het gerecht als partij in het proces worden betrokken (§ 63 VwG0). Proces-
vertegenwoordiging is niet voorgeschreven bij de Verwaltungsgerichte; het 
gerecht kan echter een partij, in diens belang, verplichten een procesvertegen-
woordiger aan te wijzen (Vertretungszwang; § 67 VwG0). Voor de Oberverwal-
tungsgerichte en het Bundesverwaltungsgericht geldt verplichte procesvertegen-
woordiging. 9° 

88. Vgl. het Nederlandse orifice! 3:45 Awb. 
89. Zie het vergelijkbare artikel 6:12 Awb, 
90. Voor het Bundesverwaltungsgericht was procesvertegenwoordiging van oudsher reeds ver-

plicht. Deze eis werd gesteld om de lcwaliteit van de procedure te bevorderen en niet 'revisions-
fahige' beroepen te voorkomen. Bij het Sechste Anderungsgesetz VwG0 van 1996 is ook voor 
de Oberverwaltungsgerichte verplichte procesvertegenwoordiging ingevoerd, om soortgelijke 
redenen, maar ook — kennelijk — om het aantal huger beroepen te beperken. 
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Evenals in Nederland valt de procedure voor de administratieve rechter uiteen in 
een vooronderzoek en een onderzoek ter zitting; de VwG0 besteedt intussen de 
meeste aandacht aan de zitting (mtindliche Verhandlung). 
Ook in de procedure blijlct het uitgangspunt van de Individualrechtsschutz, aan-
gezien de omvang van het geschil wordt bepaald door de eis van appellant (`Velfa-
gungsgrundsatz', ook wel Dispositionsmaxime' genoemd). Zie S 88 VwG0: 'Das 
Gericht darf tiber das Klagebegehren nicht hinausgehen, ist aber an die Fassung 
der Antrage nicht gebunden.' Daarmee is ultra petita gaan door de rechter dus 
verboden. Evenzeer wordt — in het verlengde daarvan — een reformatio in peius 
('Verboserung') ontoelaatbaar geacht, aangezien de appellant nimmer wordt 
geacht dit te hebben beoogd. 9' Len grievenstelsel (beperking tot de door appellant 
aangebrachte beroepsgronden), zoals dat wel in het Nederlandse artikel 8:69 
Awb wordt gelezen, bevat S 88 VwG0 intussen niet, aangezien de Duitse rechter 
niet is gebonden aan de formulering van het beroep. Doorslaggevend is wat de 
appellant als uitkomst van de procedure wil of, met andere woorden, zijn vorde-
ring. 
Ook andere bepalingen van de VwG0 wijzen de appellant aan als 'Herr des Ver-
fahrens'. Zo mag de appellant zijn beroep — binnen zekere grenzen — wijzigen, 
hangende de procedure (S 91 VwG0) en mag hij te alien tijde zijn beroep intrek-
ken (S 92 VwG0). Typerend voor het `partijenkarakter' van het Duitse administra-
tieve proces is ook, dat het geschil kan eindigen met een schilcking, zonder rech-
terlijke uitspraak ('Vergleich; io6 VwG0). Op een schildcing kan de rechter ook 
reeds voor de zitting aansturen, via een comparitie (S 87 VwG0). 
Anderzijds geldt, ook in het Duitse bestuursprocesrecht, het streven naar mate-
riele waarheidsvinding, waarvoor — primair en ambtshalve — de rechter verant-
woordelijk is. Aldus S 86 VwG0: 'Das Gericht erforscht den Sachverhalt von 
Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vorbringen 
und an die Beweisantrage der Beteiligten nicht gebunderi (de zg. (Inter-
suchungsgrundsatz'). In dezelfde zin io8 VwG0: 'Das Gericht entscheidet nach 
seiner freien, aus der Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Oberzeu-
gung.' 

Gerichtsbescheid 

In het verleden kon de rechter in een beperkt aantal gevallen de zaak afdoen zon-
der zitting. In 1990 is, bij het Vierte Anderungsgesetz VwG0, deze mogelijkheid 
van het afdoen bij zg. `Gerichtsbescheid' aanmerkelijk uitgebreid. Thans kan het 
Verwaltungsgericht zonder zitting een beslissing in de zaak nemen, wanneer de 
zaak `geen bijzondere moeilijkheden van feitelijke of juridische aard vertoont en 
de feiten vaststaan' (S 84 i VwG0). De partijen moeten worden gehoord omtrent 
het voornemen om het geding bij Gerichtsbescheid af te doen. 92  Een Gerichtsbe- 

91. K. Redeker en H.J. von Oertzen, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 12e druk, Stuttgart/ 
Berlin/Köln 1997, p. 564. 

92. Hun toestemming is echter niet nodig, zoals bij het Nederlandse artikel 8:57 Awb. Het horen 
behoeft overigens niet mondeling te geschieden, maar kan ook in schriftelijke vorm plaatsvin-
den (kennisgeving door het gerecht, met gelegenheid tot schriftelijke reactie partijen). 
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scheid geldt als een uitspraak van het gerecht, zodat daartegen hoger beroep 
openstaat. 
Een Gerichtsbescheid kan worden gegeven, indien het beroepschrift kennelijk 
niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, maar ook anderszins, wanneer een 
nader onderzoek ter zitting overbodig wordt geacht ter beoordeling van het 
geschil.93  De verruimde regeling van het Gerichtsbescheid is in 1990 vooral inge-
voerd ter ontlasting van de Verwaltungsgerichte en wordt thans op mime schaal 
gehanteerd. ICritisch daaromtrent is intussen de meerderheid van de Duitse lite-
ratuur, die het 'gerichtliches Geher' — mede in het licht van de grondwettelijke 
bepaling van artikel 103 GG — als een essentieel onderdeel van de rechterlijke pro-
cedure beschouwt. 94  

Schorsende werking beroep; voorlopige voorzieningen 

In het Nederlandse bestuursprocesrecht heeft het instellen van bezwaar en 
beroep geen schorsende werking (artikel 6:16 Awb). Dit is anders in Duitsland: 
het instellen van een Anfechtungsklage bij de rechter — en ook het indienen van 
de voorafgaande Widerspruch — schorsen in beginsel het aangevallen besluit 
(5 8o i VwG0, 'aufichiebende Wirkung). De Verpflichtungsklage heeft geen schor-
sende werking, hetgeen logisch is, omdat zij ziet op een afwijzende Verwaltungs-
akt, resp. het uitblijven van een Verwaltungsakt. Rechtsgevolgen komen daarbij 
niet tot stand, zodat dan ook voor een schorsing geen aanleiding is. 
Vanwaar de, voor Nederlandse begrippen, vergaande regeling van schorsende 
werking van bezwaar en beroep in het Duitse recht? Rechtspraak en doctrine ver-
wijzen hier naar de bepaling van artikel 19 iv Grundgesetz. Dit artikel garandeert 
niet alleen de weg naar de rechter, maar houdt naar Duitse opvattingen tevens 
een Gebot eines effektiven Rechtsschutzes' in. In deze zienswijze is het niet vol-
doende dat bestuursbesluiten aan een rechterlijke controle kunnen worden 
onderworpen, maar dient bovendien voorkomen te worden dat de burger, ook al 
wint hij het geding, met onherstelbare gevolgen van een besluit wordt geconfron-
teerd. Aldus het Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 35, 263: 

'[Eine tatsachlich wirksame gerichtliche Kontrolle] kommt nicht nur die Aufgabe zu, 

jeden Akt der Exekutive der in Rechte des Burgers eingreift, vollstandig [...] der richter-

lichen PrOfung zu unterstellen, sondern auch irreparable Entscheidungen, wie sie durch 

die sofortige Vollziehung einer hoheitlichen Magnahme eintreten kOnnen, soweit als 

mbglich auszuschliegen.' 

93. Men ziet dat het afdoen per Gerichtsbescheid zowel de gevallen dekt waarin in Nederland een 
vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 Awb) zou plaatsvinden, als de — schaarse — gevallen 
waarin in Nederland artikel 8:57 Awb wordt toegepast (afdoen zonder zitting). 

94. Omtrent artikel 103 cc eerder reeds pat 2.2. De kritiek richt zich met name ook op het feit dat, 
na een Gerichtsbescheid zonder zitting, het daartegen gerichte hoger beroep — eveneens zonder 
zitting — hetzij niet toegelaten kan worden (geen 'Zulasssung'; r24 VwG0), hetzij teruggewe-
zen kan worden bij beschikking eZurtickweisung der Berufung durch Beschlufc; § r3oa 
VwG0), zodat men dan in de gehele procedure geen rechter gezien heeft. Omtrent de beide 
genoemde modaliteiten van het vereenvoudigd afdoen van het hoger beroep pan 5.3. 
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Het is aan de andere kant duidelijk, dat het steeds toekennen van schorsende 
werlcing aan het bezwaar en beroep de belangen van anderen (met name die van 
het bestuur zelf en van vergunninghouders) ernstig kan schaden. Vandaar dat het 
bestuursorgaan bevoegd is een Verwaltungsakt terstond van kracht te verklaren 
(5 8o ii, onder 4). Na een terstond-van-kracht-verklaring kan men overigens bij 
het gerecht alsnog om schorsing verzoeken. 
Ook de wetgever heeft in de afgelopen jaren — teneinde bestuurlijke lamlegging' 
te voorkomen — steeds vaker uitzonderingen gemaakt op het beginsel van schor-
sende werking. Van oudsher waren al van de schorsende werking uitgezonderd 
de invordering van belastingen en de tenuitvoerlegging van politiemaatregelen; 
nadien is bepaald dat ook bezwaar en beroep tegen bestuurlijke handhavingsbe-
sluiten ('Verwaltungsvollstreckung') geen schorsende werking meer hebben, 
evenmin als het bezwaar en beroep van derden tegen besluiten, waarmee aan-
zienlijke investeringen of de creatie van arbeidsplaatsen zijn gemoeid. Wel kan 
men ook bier, als men daarbij belang heeft, het gerecht om schorsing verzoeken .  
(vgl. het Nederlandse `systeerri van artikel 8:81 Awb). Overigens oordeelt omtrent 
het schorsingsverzoek niet de voorzitter van het gerecht, maar het gerecht zelf. 
Bij afwijzende Verwaltungsakte of het uitblijven van een Verwaltungsakt komt 
een schorsing niet in aanmerking; wel kan men bier belang hebben bij een 
andere (positieve) maatregel van het gerecht, zoals bijvoorbeeld een voorlopige 
toestemming. Dergelijke positieve voorlopige voorzieningen kunnen worden ver-
lcregen bij het gerecht, in de vorm van een `einstweilige Anordnung' (5 123 VwG0); 
daarbij geldt wel de eis dat deze voorziening niet definitief vooruit mag lopen op 
de beslissing in hoofdzaak. 

Kostenveroordeling 

Nog een enkele opmerking over de kostenveroordeling. De verliezende partij 
('der unterliegende wordt in de proceskosten veroordeeld, óók wanneer dit 
de burger is (5 154 VwG0). Dit kan behoorlijk in de papieren lopen, aangezien 
niet alleen de proceskosten van de tegenpartij moeten worden vergoed, maar ook 
de gerechtskosten (die in Duitsland tamelijk hoog zijn). 95  Men ziet bier opnieuw 
het — consequent doorgevoerde — beginsel van de Individualrechtsschutz: wint de 
burger, dan lcrijgt hij zijn kosten vergoed, verliest hij, dan heeft hij, naar achteraf 
blijkt, ten onrechte bescherming van zijn rechten bij het gerecht gezocht en moet 
hij dus ook integraal de kosten van de procedure beta1en. 96  

95. Zie het Gerichtskostengesetz. 
96. Een bepericing van de mogelijicheid van kostenveroordeling van de burger tot het geval van `rnis-

bruik van procesrecht' — zoals in het Nederlandse artikel 8:75 Awb — bestaat in Duitsland dus 
niet. In par. 5.1 bleek overigens reeds, dat ook bij het voorafgaande Widerspruchsverfahren een 
kostenveroordeling van de burger plaatsvindt, wanneer de Widerspruch wordt afgewezen. 
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5.3 	Ha hoger beroep97  

Tegen eind- en tussenuitspraken van het Verwa1tungsgericht 98  staat hoger beroep 
('Berufung') open bij het Oberverwaltungsgericht (5 124 I VwG0). Het hoger 
beroep — of liever: het verzoek tot verlof daartoe; zie aanstonds — moet worden 
ingesteld binnen een maand na de toezending van de aangevallen uitspraak 
(5124a VwG0). 

Algeheel verlofttelsel 

In 1996 is, bij het Sechste Anderungsgesetz VwG0, een algeheel verlofstelsel 
ingevoerd ten aanzien van de mogelijkheid van hoger beroep tZulassungsberu-
funa Daarvoor golden twee redenen: in de eerste plaats zou het hoger beroep 
moeten worden beperkt tot die geschillen, waarin substantiele feitelijke of juridi-
sche vragen aan de orde zijn; in de tweede plaats zou — mede in verband met het 
eerste — een verlofstelsel lcunnen bijdragen aan de ontlasting van de Oberverwal-
tungsgerichte, die hun activiteit aldus zouden kunnen beperken tot zaken van 
voldoende belang. 
Op grond van de bovenstaande overwegingen was reeds vaar 1996 het hoger 
beroep in zg. Tagatellsachen! aan een verlofstelsel gebonden. 99  In verband met 
de toenemende overbelasting, ook van de Oberverwaltungsgerichte, is dit verlof-
stelsel echter in 1996 in algehele zin ingevoerd. Kritisch daaromtrent zijn vele 
Duitse schrijvers, die enerzijds wel onderschrijven dat het rechtsmiddel van 
hoger beroep bij voorkeur gereserveerd moet zijn voor geschillen waarin substan-
tiele vragen zijn overgebleven, maar er anderzijds op wijzen dat, in een werkelijk 
systeem van 'Individualrechtsschutz', de mogelijlcheid van een beoordeling in 
twee instanties een fundamenteel gegeven is. Fen algeheel verlofstelsel zou der-
halve niet meer zijn dan een ordinaire `ontlastingsmaatregel', weliswaar ten 
behoeve van de gerechten, maar ook ten detrimente van de rechtsbescherming. 
Wat hiervan zij, § nit ii VwG0 bepaalt sinds 1996 dat verlof voor het instellen 
van hoger beroep slechts wordt verleend, indien: 
a) ernstige twijfels bestaan ten aanzien van de juistheid van de aangevallen uit-

spraak; 
b) het geschil bijzondere problemen van feitelijke of juridische aard vertoont; 
c) het geschil van principiele betekenis is; 
d) de uitspraak afwijkt van een beslissing van het benaderde Oberverwaltungs-

gericht, het Bundesverwaltungsgericht, de gemeinsame Senat der obersten 
Gerichtshofe des Bundes of het Bundesverfassungsgericht; of 

e) de uitspraak mogelijk berust op een fout in de gerechtelijke procedure. 

97. Algemeen over het hoger beroep: Hufen, Verwaltungsprozegrecht, p. 661-670 en Schmitt Glae-
ser, Verwaltungsprozegrecht, p. 253-258. 

98. Inclusief de 'Gerichtsbescheide', die zonder zitting zijn gegeven; ook een Gerichtsbescheid 
geldt als een uitspraak van het gerecht. Zie par. 5.2. 

99. Als bagatelzaken werden aangemerkt geschillen, waarin een geldvordering of een daarop 
gerichte Verwaltungsalct terzake van een bedrag lager dan DM moo,- aan de orde was. 
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In het verzoek tot verlof moet worden gemotiveerd, waarom de verzoeker meent 
dat zich een of meer van deze gevallen voordoen. Het verzoek wordt ingediend bij 
het Verwaltungsgericht, dat het verzoek doorzendt aan het Oberverwaltungs-
gericht. Door het verzoek wordt de werking van de uitspraak van het Verwal-
tungsgericht geschorst. Het Oberverwaltungsgericht beslist omtrent het verlof bij 
'Beschlug'. Indien het verlof wordt toegekend of unaniem wordt afgewezen, 
hoeft de verlofbeschikking niet te worden gemotiveerd. Wordt het verlof verleend, 
dan wordt de verzoekprocedure als hoger-beroepsprocedure voortgezet. De appel-
lant hoeft in dat geval niet alsnog een afzonderlijk beroepschrift in te dienen; wel 
moet hij binnen een maand een nadere motivering van het hoger beroep inzen-
den (alles: 1242 VwG0). 

Tegen een afwijzing van het verlof staat geen verzet CBeschwerdel open bij het 
Oberverwaltungsgericht, zodat dan de zaak afgedaan is en de uitspraak van het 
Verwaltungsgericht in kracht van gewijsde gaat. Is het verlof tot hoger beroep 
afgewezen, dan staat nadien ook geen 'Revision' bij het Bundesverwaltungs-
gericht meer open, aangezien dit een hoger-beroepsuitspraak van het Oberver-
waltungsgericht veronderstelt. 

Beroepsgerechtigden 

Afgezien van het vereiste van een verlof is ook een ontvankelijkheidseis, dat men 
gerechtigd moet zijn tot het instellen van hoger beroep. Beroepsgerechtigd zijn, 
ingevolge S 124 i VwG0, de partijen in het eerdere geding voor het Verwaltungs-
gericht, d.w.z. de oorspronkelijke ldager, het verwerend bestuursorgaan en de 
eventuele `Beigeladene', derden die op verzoek of ambtshalve door het Verwal-
tungsgericht als partij in het geding waren betrokken!" 
Daarnaast is er de eis van het Torliegen einer Beschwer'. `Bezwaard' is de appel-
lant, wanneer het Verwaltungsgericht hem jets heeft ontzegd wat hij gevorderd 
had, resp. wanneer de uitspraak van het Verwaltungsgericht hem anderszins 
nadelig in zijn belang raakt. Heeft het Verwaltungsgericht de appellant volkomen 
tevreden gesteld, dan is een 'principied hoger beroep, wegens een vermeende 
onjuiste juridische grondslag van de uitspraak, niet toelaatbaar.' 

Omvang van het hoger beroep 

Het hoger beroep heeft devolutieve werking, d.w.z. het Oberverwaltungsgericht 
beoordeelt het geschil opnieuw in voile omvang. Zie 128 VwG0: 'Das Oberver- 
waltungsgericht priift den Streitfall innerhalb des Berufungsantrages im 

Derden die, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet als partij zijn toegelaten door het Ver-
waltungsgericht, staat daartegen geen hoger beroep, maar verzet bij het Verwaltungsgericht zelf 
open ( 65 jo. 147 VwG0); acht het Verwaltungsgericht het verzet niet-ontvankelijk of onge-
grond, dan beslist — hangende de procedure bij het Verwaltungsgericht — het Oberverwaltungs-
gericht. 
BVerwGE 4, 16. Idem het Franse recht — zie het Franse landenhoofdstuk — en de Nederlandse 
ABRS in haar uitspraak d.d. 25 maart 1995, JB 1995, 104. 
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gleichen Umfang wie das Verwaltungsgericht. Es berBcksichtigt auch neu vorge-
brachte Tatsachen und Beweismittel.' De laatste volzin geeft aan, dat men in 
hoger beroep nog nieuwe feiten en bewijs naar voren kan brengen; het Oberver-
waltungsgericht wordt bovendien geacht om nova, waar nodig, ook zelf ambts-
halve in het geding te brengen, aangezien ook in hoger beroep de 'Unter-
suchungsgrundsatz' — ambtshalve vaststelling van de feiten door het gerecht — 
geldt. 
Twee beperkingen zijn er intussen wel. Ook het Oberverwaltungsgericht mag 
niet ultra petita gaan: de vordering van appellant bepaalt de omvang van het 
geding tVerftigungsgrundsatzT". Vandaar dat § 128 VwG0 bepaalt dat de toets 
van het Oberverwaltungsgericht 'innerhalb des Berufungsantrages' moet blijven, 
waaraan 5 129 VwG0 nog toevoegt: 'Das Urteil des Verwaltungsgerichts darf nur 
soweit geandert werden, als eine Anderung beantragt ist.' 
Het verbod van ultra petita doet zich vooral voor bij partiele hoger beroepen: 
Heeft de appellant zijn hoger beroep slechts gericht tegen een deel van de uit-
spraak in eerste instantie, dan dient ook het Oberverwaltungsgericht zijn oordeel 
daartoe te beperken. Dat is intussen weer anders, indien het Verwaltungsgericht 
bepalingen van openbare orde ('zwingende Gesetzesvorschrifte') heeft geschon-
den, waartoe met name voorschriften inzake de gerechtelijke procedure worden 
gerekend; daaraan kan het Oberverwaltungsgericht, ook buiten het voorgelegde 
petitum, toetsen.'° 3  
Verder legt 5 128a i VwG0 enkele beperkingen op, indien het Verwaltungsgericht 
in eerste aanleg voor het inbrengen van bepaalde veridaringen en bewijsmiddelen 
een termijn had gesteld'" en men nalatig is geweest deze verklaringen of bewijs-
middelen te produceren. In dit geval kan men niet, in hoger beroep — als appel-
lant of als andere partij — dergelijke verldaringen en bewijsmiddelen alsnog 
opbrengen: het devolutief effect van het hoger beroep strekt niet zover, dat 
gebrelckig procesgedrag in eerste instantie alsnog in hoger beroep kan worden 
hersteld. Het Oberverwaltungsgericht laat de verklaringen en bewijsmiddelen 
niettemin toe, indien daardoor het geding in hoger beroep geen vertraging onder-
vindt, de betreffende partij de termijn in eerste aanleg verschoonbaar heeft over-
schreden, c.q. niet op de gevolgen van termijnoverschrijding is gewezen, dan wel 
indien het voor het Oberverwaltungsgericht mogelijk is om met een geringe 
inspanning de feiten, ook zonder medewerldng van de partij, te achterhalen. 
Zijn de verklaringen en bewijsmiddelen in eerste instantie wel geproduceerd, 
maar heeft het Verwaltungsgericht deze, wegens termijnoverschrijding, terecht 
buiten beschouwing gelaten, dan wordt daarop ook in hoger beroep geen acht 
geslagen (5 I28a ri VwG0). 
Het bovenstaande vertoont enige gelijkenis met het Nederlandsrechtelijke leer- 
stuk van de 'goede procesorde', op grond waarvan beroepsgronden en bewijsmid- 

102. Omtrent het spanningsveld tussen 'Untersuchungsgrundsatz' en Werfilgungsgrundsatz' eerder 
reeds pat 5.2. 

103. Redeker/von Oertzen, p. 785. 
Dergelijke termijnen voor het leveren van bewijs zijn, op basis van § 87 VwG0, gebruikelijke 
praktijk. 
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delen, die men ook reeds in eerste instantie had kunnen opbrengen, in hoger 
beroep buiten beschouwing worden gelaten.i° 5  

Incidenteel appel 

Partijen, die aanvankelijk zelf geen hoger beroep ingesteld hadden, kunnen zich 
door het instellen van principaal appel door een der andere partijen genoodzaakt 
zien incidenteel appel in te stellen. S 127 VwG0 regelt deze figuur ('Anschlugbe-
rufung'). 
Het incidenteel appel kan ook nog na het verstrijken van de oorspronkelijke 
hoger-beroepstermijn worden ingesteld (uiterlijk tot het eind van de zitting). In 
dit geval wordt het incidenteel appel beschouwd als accessoir ten opzichte van het 
principaal appel, zodat, indien dit laatste wordt ingetrokken of niet-ontvankelijk 
wordt verklaard, ook het incidenteel appel komt te ontvallen. Eenzelfde accessoire 
status heeft het incidenteel appel, indien de geintimeerde aanvankelijk te kennen 
had gegeven van principaal appel af te zien (zie voor beide gevallen: S 127, tweede 
volzin VwG0). Heeft de geIntimeerde echter reeds binnen de beroepstermijn 
incidenteel appel ingesteld, dan is sprake van een zg. 'selbstandige Anschlugbe-
rufung', waarop intrekking of niet-ontvankelijkverklaring van het principaal appel 
geen invloed heeft. 
Door het instellen van incidenteel appel wordt de omvang van het hoger beroep 
uitgebreid. Aanvankelijk werden de grenzen van het geding bepaald door de vor-
dering van de principale appellant (zie boven), na incidenteel appel mede door de 
vordering van de geintimeerde. Heeft bijvoorbeeld het Verwaltungsgericht het 
oorspronkelijke beroep deels gegrond, deels ongegrond verklaard, en komt de 
principale appellant op tegen de gedeeltelijke ongegrondverklaring, terwijl de 
incidentele appellant (veelal het bestuursorgaan) zich richt tegen de gedeeltelijke 
gegrondverldaring, dan ligt de uitspraak van het Verwaltungsgericht in voile 
omvang voor, hetgeen eventueel ook tot een reformatio in peius voor de princi-
pale appellant kan leiden.' De incidentele appellant moet een zelfstandige vor-
dering instellen; zijn beroep kan niet slechts strekken tot verwerping van het 
principale appel. 

Uitspraken 

Het hoger beroep kan leiden tot de volgende uitspraken van het Oberverwal-
tungsgericht: 
a) Niet-ontvankelijlcverklaring. Dit kan desgewenst ook, zonder zitting, bij 

'Beschlug' plaatsvinden. Ook een niet-ontvankelijkverklaring bij Beschlug 
geldt intussen als een uitspraak van het Oberverwaltungsgericht, waartegen 
eventueel Revision bij het Bundesverwaltungsgericht openstaat (S 125 VwG0). 

105. Zij het, dat de bovengeschetste Duitse regeling `coulanter' is voor de appellant, aangezien alleen 
tardieve bewijsmiddelen — niet: beroepsgronden — buiten beschouwing worden gelaten, en dit 
ook slechts, indien een uitdrukkelijk door het Verwaltungsgericht gestelde termijn is overschre-
den. Verder zijn er diverse gronden — zie boven — om de bewijsmiddelen toch toe te laten. 

Io6. Schmitt Glaeser, Verwaltungsprozegrecht, p. 256. 
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b) Ongegrondverklaring. Ook ongegrondverklaring kan zonder zitting, bij 
Beschlug geschieden, indien het Oberverwaltungsgericht het beroep una-
niem als ongegrond aanmerkt en een mondelinge zitting niet aangewezen 
acht (§ i3oa VwG0: 'Zurticicweisung der Berufung durch BeschluR'). Ook in 
dit geval geldt het Beschlug als een — eventueel voor Revision vatbare — uit-
spraak. Het Oberverwaltungsgericht kan, ter motivering van de ongegrond-
verklaring, refereren aan de gronden van de uitspraak van het Verwal-
tungsgericht, voorzover het deze geheel onderschrijft (§ rob VwG0). 

c) Gegrondverklaring.'" Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep — 
het Oberverwaltungsgericht is een 'voile' tweede instantie — dient dan het 
Oberverwaltungsgericht in beginsel de zaak zelf af te doen. Ingevolge 5 130 I 
VwG0 kan de zaak echter teruggewezen worden naar het Verwaltungsgericht, 
indien (i) het Verwaltungsgericht zelf nog niet inhoudelijk in de zaak heeft 
beslist,'° 8  (ii) de procedure bij het Verwaltungsgericht geleden heeft aan een 
substantieel gebrek of (iii) nieuwe feiten of bewijsmiddelen bekend geworden 
zijn, die wezenlijk voor de beslissing zijn. Zelf afdoen zou in deze gevallen — 
zeker die sub (i) en (ii) — voor de appellant een verlies van instantie opleveren. 
Bij terugwijzing is het Verwaltungsgericht gebonden aan de rechtsgronden 
van de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht (§ 130 ii VwG0). 

54 	Revision bij ha Bundesvenvaltungsgerichtw9  

Tegen uitspraken van het Oberverwaltungsgericht staat in een aantal gevallen nog 
'Revision' open op het Bundesverwaltungsgericht. Zoals reeds in par. 3.2 uiteen-
gezet, is de weg naar het Bundesverwaltungsgericht onderworpen aan verschei-
dene beperkingen: 
— Er kan slechts geklaagd worden over de schending van Bondsrecht. Vragen van 

Landsrecht zijn niet appellabel bij het Bundesverwaltungsgericht; het Bun-
desverwaltungsgericht is slechts een rechtseenheidsvoorziening op het 
Bondsniveau. 

— Het beroep beperkt zich tot rechtsvragen; over de vraag, in hoeverre feitelijke 
'meshes niettemin bij het Bundesverwaltungsgericht aan de orde kunnen 
komen, aanstonds hieronder. 

— Ten slotte weet men dat ook het beroep op het Bundesverwaltungsgericht is 
gebonden aan een verlof, dat slechts wordt verleend, indien: 
a) de voorgelegde rechtsvraag van principiele betekenis is; 

107. Officieel kan zelfs gegrondverklaring, zonder zitting, bij Teschluir plaatsvinden, nl. indien het 
Oberverwaltungsgericht unaniem van mening is dat het hoger beroep gegrond is. Aldus §13oa 
VwG0, zoals gewijzigd bij het Sechste Anderungsgesetz VwG0 van 1996. Meestal zal intussen 
een gegrondverklaring pas kunnen plaatsvinden na een onderzoek, mede ter zitting. 

ro8. Hetgeen zich met name zal voordoen, wanneer het Verwaltungsgericht het beroep in eerste 
aanleg met-ontvankelijk heeft verldaard of een — in hoger beroep aangevallen — tussenuitspraak 
heeft gegeven. 

109. Algemeen over 'Revision: Hufen, Verwaltungsprozegrecht, p. 671-678 en Schmitt Glaeser, Ver. 
waltungsprozegrecht, p. 258-263. 
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b) de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht afwijkt van een eerdere 
beslissing van het Bundesverwaltungsgericht, de gemeinsame Senat der 
obersten Gerichtshofe des Bundes of het Bundesverfassungsgericht; dan 
wel 

c) de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht mogelijk berust op een fout 
in de gerechtelijke procedure (S 132 II VwG0). 

Aldus wordt bewerkstelligd dat het Bundesverwaltungsgericht zich alleen over 
belangrijke rechtsvragen buigt. In par. 3.2 werd reeds uiteengezet dat niet het 
Bundesverwaltungsgericht zelf in eerste instantie beslist omtrent het verlof, maar 
het Oberverwaltungsgericht, wiens uitspraak is aangevallen.' Verleent het Ober-
verwaltungsgericht het verlof, dan is het Bundesverwaltungsgericht daaraan 
gebonden, ook al zou het menen dat niet aan de verlofcriteria is voldaan. Wijst 
het Oberverwaltungsgericht het verlof af, dan staat daartegen verzet open, eerst 
bij het Oberverwaltungsgericht; acht dit het verzet niet-ontvankelijk of onge-
grond, dan beslist het Bundesverwaltungsgericht (S 133 VwG0; Nichtzulassungs-
beschwerdel. 

Het instellen van het beroep 

Het instellen van het beroep ('Einlegung der Revision') moet geschieden binnen 
een maand na de toezending van de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht. 
Het beroepschrift moet worden ingediend bij dit laatste gerecht (zulks in verband 
met de zojuist geschetste verlofprocedure). 
Heeft de appellant het beroepschrift niet reeds bij het indienen daarvan gemoti-
veerd, dan dient — na het verlenen van verlof— een motivering binnen twee maan-
den nagezonden te worden. Het beroepschrift moet een petitum bevatten en de — 
beweerdelijk — geschonden rechtsnorm aangegeven, resp., indien wordt geklaagd 
over een procedurefout, de feiten waaruit deze fout blijkt (S 139 VwG0). 
Beroepsgerechtigd zijn de partijen in de procedure voor het Oberverwaltungsge-
richt. In de Revisionsprocedure worden geen derden meer betrokken, tenzij het 
gaat om een geval van zg. `notwendige Beiladung', d.w.z. het betrelcken als partij 
in de procedure van een derde, die door de uitspraak onmiddellijk geraakt kan 
worden (S 142 jo 65 11 VwG0). 
Evenals bij het hoger beroep geldt ook bij Revision de eis van het `vorliegen einer 
Beschwer', d.w.z. de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht moet zijn afgewe-
ken van een vordering van de appellant, resp. hem anderszins nadelig in zijn 
belang raken. Is het Oberverwaltungsgericht volledig tegemoetgekomen aan de 
appellant, dan is een `principieel' beroep, uitsluitend vanwege een beweerdelijk 
onjuiste juridische grondslag van de aangevallen uitspraak, niet-ontvankelijk. 
Er bestaat bij het Bundesverwaltungsgericht een Openbaar Ministerie, in de per-
soon van de `Oberbundesanwalf. Deze kan zich desgewenst als partij in het 

110. Zulks in afwijidng van de verlofprocedure bij het hoger beroep, waar Met het lagere Verwal-
tungsgericht, maar het Oberverwaltungsgericht zelf beslist omtrent het toelaten van het hoger 
beroep; zie par. 5.3. 
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geding voegen en heeft dan de gelegenheid om, bij wijze van advies, zijn opinie 
omtrent het geding aan het Bundesverwaltungsgericht kenbaar te maken (S 35 
VwG0). Over de tberbundesanwalf nader paragaaf 6. 

Omvang van het beroep 

S 137 1 VwG0 geeft aan welke gronden, in het kader van Revision, kunnen wor-
den aangebracht. Revision kan alleen worden gebaseerd op: 
a) de schending van Bondsrecht; of 
b) de schending van een voorschrift van het Verwaltungsverfahrensgesetz van 

een Land, dat woordelijk overeenstemt met een voorschrift van het Verwal-
tungsverfahrensgesetz van de Bond. 

Uit het bepaalde sub a blijkt dat het Bundesverwaltungsgericht alleen is belast 
met de uniforme uitleg van Bondsrecht. Over vragen van Landsrecht oordeelt in 
laatste instantie het Oberverwaltungsgericht, als het hoogste administratieve 
gerecht van het betreffende Land!' 
De regeling sub b is in 1977 getroffen, toen het Verwaltungsverfahrensgesetz van 
de Bond in werking trad. In dit Verwaltungsverfahrensgesetz is vooral de pri-
maire bestuurlijke besluitvorming geregeld (vergelijkbaar met de hoofdstukken 2 
t/m 4 van de Nederlandse Awb). Uit de grondwettelijke competentieverdeling 
tussen Bond en Lander vloeit echter voort, dat de Bond alleen voor zijn eigen 
optreden regels inzake de bestuurlijke procedures kan stellen; voor de bestuur-
lijke procedures op Landsniveau hebben de Lander alle eigen (Landes)verwal-
tungsverfahrensgesetze vastgesteld, die overigens in overgrote mate gelijklui-
dend zijn aan het Verwaltungsverfahrensgesetz van de Bond. Teneinde een 
uniforme uitleg te bewerkstelligen van de bepalingen van deze verschillende wet-
ten is bepaald, dat voorschriften van de Landesvwvfce, die woordelijk overeen-
stemmen met het Ewvfc van de Bond, eveneens cassabel zijn bij het Bundesver-
waltungsgericht, hoewel het hier bepalingen van Landsrecht betreft." 2  

Ingevolge 137 ii VwG0 is het Bundesverwaltungsgericht gebonden aan de feite-
lijke vaststellingen in de aangevallen uitspraak van het Oberverwaltungsgericht, 
tenzij ten aanzien van deze vaststellingen 'ontvankelijke en gegronde Revisions-
gronderi naar voren zijn gebracht. 
Deze bepaling brengt tot uitdrukking dat het Bundesverwaltungsgericht in begin-
sel slechts oordeelt over rechtsvragen; het is geen derde 'Tatsacheninstanz'. Niet-
temin kan het Bundesverwaltungsgericht zich toch over de feitenvaststelling in 
eerdere instantie buigen, indien terzake 'revisionsfahige' gebreken blijken. Daar-
van is sprake in de volgende twee gevallen: 

Zie eerder reeds par. 3.1. 
112. (Nederlandstalig) over het Verwaltungsverfahrensgesetz: A.J. Bok, Algemene wet bestuursrecht 

en Verwaltungsverfahrensgesetz, in de Scheltema-bundel: Aantrekkelijke gedachten, Deventer 
1993, p. 211-222 en A.J.C. de Moor van Vugt / A.J. Bok, Bondsrepubliek Duitsland, in: Else-
vier-commentaar Algemene wet bestuursrecht (losbl.), Algemeen Deel, onderdeel D: Vergelijk-
bare buitenlandse wetgeving. 
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— Bij de feitenvaststelling zijn voorschriften inzake de gerechtelijke procedure 
geschonden, bijvoorbeeld wat betreft de bewijsvoering of de plicht van het 
lagere gerecht om de feiten volledig vast te stellen (' Untersuchungsgrund-
satz'). 

— De feitenvaststelling is overigens in strijd met de logica, algemene ervarings-
feiten of erkende uitleggingsmethoden. 

Men ziet dat het Bundesverwaltungsgericht zich aldus nog in ruime mate met de 
feitenvaststelling kan bemoeien. Hoewel officieel slechts een `cassatierechtee, 
buigt het zich toch nog in veel gevallen mede over de feitenvaststelling door de 
lagere rechter. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat het Bundesverwaltungs-
gericht slechts `retrospectief de feitenvaststelling door de eerdere rechter beziet; 
een eigen feitenvaststelling vindt in het kader van de Revision niet meer plaats." 3  

Het Bundesverwaltungsgericht is niet aan de voorgelegde Revisionsgronden 
gebonden (§ 137 III VwG0); acht het de aangevallen uitspraak cassabel op een 
andere grond dan door de appellant naar voren gebracht, dan kan het hiertoe 
overgaan. Hier zien we het Bundesverwaltungsgericht opereren als een hoogste 
rechter, belast met objectieve rechtmatigheidscontrole, die zelf, waar nodig, de 
rechtsgronden aanvult (ius curia novit)."4  
Een beperlcing geldt echter ook hier weer: het Bundesverwaltungsgericht kan zich 
alleen uitspreken binnen het bestek van de eis van de appellant. Ook in Revision 
is ultra petita niet toegestaan, zodat, wanneer de appellant zijn beroep heeft 
beperkt tot een deel van de aangevallen uitspraak, het Bundesverwaltungsgericht 
ook slechts daarover een oordeel kan geven (maar binnen dat bestek, zoals zojuist 
uiteengezet, wel de rechtsgronden kan aanvullen). 
In een enkel geval kan het Bundesverwaltungsgericht buiten de eis van de appel-
lant treden: indien zich een 'absolute Revisionsgrund' in de zin van § 138 VwG0 
voordoet. Deze absolute revisiegronden zien op fouten in de gerechtelijke proce-
dure; komt het Bundesverwaltungsgericht erachter dat bij de lagere rechter der-
gelijke fouten zijn gemaakt, dan leidt dat tot vernietiging, ook al had de appellant 
daarover niet geklaagd. 

Sprungrevision; Anschlufirevision 

De VwG0 bevat in § 134 nog een afzonderlijke regeling voor de `Sprungrevisiod, 
waarbij direct van een uitspraak van een Verwaltungsgericht — en met overslaan 
van hoger beroep bij het Oberverwaltungsgericht — cassatie wordt ingesteld bij 
het Bundesverwaltungsgericht. 
Voor het kunnen instellen van sprongrevisie is nodig, dat de appellant en het ver- 
werend bestuursorgaan in eerste aanleg (niet: eventuele derdenpartijen) daarmee 

113. Nader Schmitt Glaeser, Verwaltungsprozegrecht, p. 262 en Redeker/von Oertzen, Verwal-
tungsgerichtsordnung, Kommentar, p. 821-823. 

114. Over de 'perspectiefwisseling' van de Individualrechtsschutz, uitgeoefend door de lagere 
gerechten, en de objectieve rechtmatigheidscontrole, uitgeoefend door het Bundesverwaltungs-
gericht, eerder reeds par. 3.2. 
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instemmen en het Verwaltungsgericht verlof verleent voor het instellen van dit 
rechtsmiddel. Het verlof wordt alleen verleend, wanneer is voldaan aan de verlof-
criteria van § 132 it VwG0 (zie boven). Verleent het Verwaltungsgericht het verlof, 
dan is het Bundesverwaltungsgericht daaraan gebonden. Niet verlenen van het 
verlof tot sprongrevisie is onaanvechtbaar, zodat partijen dan, indien zij de proce-
dure verder wensen te voeren, (regulier) hoger beroep bij het Oberverwaltungs-
gericht moeten instellen." 5  
Incidenteel cassatieberoep (AnschluBrevision!) is als zodanig niet geregeld in de 
VwG0. Waar echter § 141 VwG0 de procedurebepalingen bij het hoger beroep 
(inclusief de bepaling van § 127 inzake AnschluBberufung') van overeenkomstige 
toepassing verklaart bij de procedure voor het Bundesverwaltungsgericht, is ook 
de figuur van incidenteel cassatieberoep erkend." Voor het incidenteel cassatie-
beroep gelden dezelfde regels als voor het incidenteel appel (o.m. in beginsel 
accessoir karakter ten opzichte van het principaal cassatieberoep, en de eis dat de 
incidentele appellant een eigen vordering naar voren brengt; het incidenteel cas-
satieberoep kan niet slechts streldcen tot verwerping van het principaal cassatiebe-
roep).H7  

Uitspraken 

Het Bundesverwaltungsgericht kan de volgende uitspraken geven: 
a) Niet-ontvankelijkverklaring, hetgeen geschiedt als het beroep is ingesteld door 

een niet-beroepsgerechtigde, of indien het beroep niet volgens de procedure-
voorschriften (m.n. de eis van een motivering of het inachtnemen van de 
beroepstermijn) is ingediend." 8  Niet-ontvankelijkverldaring geschiedt bij 
`Beschlug' (§ 144 T VwG0). 

b) Ongegrondverklaring ('Zurtickweisung') van het beroep. Daarbij valt te onder-
scheiden tussen `simpele' ongegrondverklaring en ongegrondverldaring met 
verbetering van de rechtsgronden. `Simpele' ongegrondverklaring vindt 
plaats, indien het Bundesverwaltungsgericht de uitspraak van het Oberverwal-
tungsgericht geheel onderschrijft. Heeft het Oberverwaltungsgericht daaren-
tegen, naar het oordeel van het Bundesverwaltungsgericht, een of meer 
onjuiste rechtsoverwegingen aan zijn uitspraak ten gronde gelegd, maar zou 
op grond van een juiste toepassing van het recht niettemin dezelfde uitspraak 
gegeven moeten zijn, dan verbetert het Bundesverwaltungsgericht de rechts-
gronden; het beroep wordt intussen ongegrond verklaard, aangezien het — nu 
het niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak kan leiden — geen doel 

115. De termijn voor het instellen van hoger beroep begint in dit geval te 'open vanaf het moment 
van het afwijzen van verlof tot sprongrevisie; 134 111 VwG0. 

116. Aldus BVerwGE 65, 27. 
117. Nader over de Anschlulgrevision: Schmitt Glaeser, VerwaltungsprozeRrecht, p. 262. 
118. Indien niet is voldaan aan de toelatingscriteria voor Revision ex 132 11 VwG0, komt het Bun-

desverwaltungsgericht niet meer toe aan een niet-ontvankelijkverklaring, aangezien dan het ver-
lof tot het instellen van beroep — als het goed is — reeds is geweigerd. Heeft het 
Oberverwaltungsgericht niettemin verlof tot het instellen van Revision verleend, dan is daaraan 
het Bundesverwaltungsgericht gebonden, ook al zou het menen dat aan de criteria van 1  132 II 
niet is voldaan: 132 III VwG0. 
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treft (§ 144 Iv VwG0)." 9  i3ob VwG0 (referte aan de overwegingen van aan-
gevallen uitspraak, voorzover deze geheel worden onderschreven) is niet van 
overeenkomstige toepassing verklaard; het Bundesverwaltungsgericht moet 
de ongegrondverklaring zelfstandig motiveren.'" Ongegrondverklaring van 
het beroep betekent dat de uitspraak van het Oberverwaltungsgericht in 
lcracht van gewijsde gaat. 

c) Gegrondverklaring, omdat niet alleen een of meer rechtsoverwegingen van 
het Oberverwaltungsgericht onjuist zijn, maar ook het dictum. Gegrondver-
klaring leidt tot vernietiging ('Aufliebung') van de aangevallen uitspraak. In dit 
geval heeft het Bundesverwaltungsgericht de keuze tussen zelf afdoen, of 
terugwijzen naar het Oberverwaltungsgericht. De VwG0 geeft daarvoor geen 
nadere criteria' 21 ; beslissend voor het al dan niet zelf kunnen afdoen is, of het 
geschil `spruchreif is. Dit laatste is het geval, indien de feiten vaststaan en 
slechts een rechtsoordeel van het Bundesverwaltungsgericht nodig is om het 
geschil te beslechten. Wordt aan deze condities niet voldaan, dan wordt het 
geschil teruggewezen naar het Oberverwaltungsgericht, dat bij zijn nader te 
geven uitspraak gebonden is aan de rechtsoverwegingen van het Bundesver-
waltungsgericht (§ 144 VI VwG0). 

d) Fen bijzondere wijze van afdoening vindt plaats, indien het Bundesverwal-
tungsgericht, na een verzet tegen het niet toelaten van verlof door het Ober-
verwaltungsgericht, vaststelt dat fouten in de eerdere gerechtelijke procedure 
hebben plaatsgevonden. In dat geval kan het, in het kader van de verzetsproce-
dure, de zaak reeds direct bij 'Beschlug' terugwijzen naar het Oberverwal-
tungsgericht (§ 133 vi VwG0). Het doorlopen van de Revisionsprocedure — 
met een voor de hand liggende terugwijzing, ter voorkoming van verlies van 
instantie — is dan niet nodig, hetgeen de betrokkenen onnodig tijdverlies 
bespaart.'" 

6 	BESTUURSRECHTELIJK OM: DE VERTRETER DES OFFENTLICHEN 

INTERESSES 

Ook in dit Duitse hoofdstuk enige aandacht voor het bestuursrechtelijk Openbaar 
Ministerie, dat in Duitsland bekend staat als de Vertreter des offentlichen Interesses 

119. Idem de pralctijk in het Franse recht; zie het Franse landenhoofdstuk. Daar werd opgemerlct — 
en dit wordt hier herhaald — dat in Nederland de hogere rechter in het geschetste geval eerder 
geneigd is om het beroep gegrond te verklaren, de uitspraak van de rechtbank, wegens het 
geconstateerde gebrek, te vernietigen, maar overigens ('doende hetgeen de rechtbank had beho-
ren te doerY) het primaire beroep alsnog gegrond of ongegrond te verklaren (affiankelijk van de 
eerdere uitspraak van de rechtbank), met verbetering van de gronden. 

120. 5 141, tweede volzin VwG0. Omtrent de referte — in hoger beroep — ingevolge § 13ob VwG0, aan 
de overwegingen van de eerdere uitspraak van het Verwaltungsgericht: par. 5.3. 

121. Anders dan bij het hoger beroep; zie 130 i VwG0, besproken in par. 5.3. 
122. Schmitt Glaeser, Verwaltungsprozegrecht, p. 259. 
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Omtrent dit bestuursrechtelijk Openbaar Ministerie bevat de VwG0 enkele bepa-
lingen, nl. de SS 35-37. 1" 
De Vertreter des &fentlichen Interesses is een vrucht van de historic. In de 19e 
eeuw werd in Zuid-Duitsland — in het bijzonder in Bayern en Baden-Wurttem-
berg — een 'Vertegenwoordiger van het algemeen belang' aangesteld bij de toen 
opgerichte administratieve gerechten, die twee taken had: het voorlichten van het 
gerecht over de feitelijke en juridische aspecten van de zaak, vanuit het gezichts-
punt van het bestuur, en daarnaast trad hij op als procesvertegenwoordiger van 
het betreffende Land, indien dit gedaagde was in de procedure. 
Op het instituut van de Vertreter des Offentlichen Interesses — althans in zijn oor-
spronkelijke conceptie — bestaat in Duitsland kritiek. Naar moderne opvatting, 
aldus verscheidene auteurs' 24 , staan in een procedure voor de administratieve 
rechter niet tegenover elkaar de burger, die zijn particulier belang behartigt, en de 
overheid, die opkomt voor 'het' algemene belang; er zijn integendeel twee gelijk-
waardige partijen, die beide opkomen voor hun eigen (deel)belang. De gedachte 
van een 'overstijgend' algemeen belang, dat bijzondere vertegenwoordiging 
behoeft, via de Vertreter des offentlichen Interesses, zou aldus een achterhaald 
relict zijn uit de 19e eeuw. 
Niettemin is in 1960, bij de totstandkoming van de VwG0, de Vertreter des 
offentlichen Interesses als instituut in het bestuursproces gehandhaafd. De 
VwG0 onderscheidt twee categorieen. Zij heeft zelf, in S 35, bij het Bundesverwal-
tungsgericht een Vertreter des Offentlichen Interesses ingesteld, onder de naam 
van 'Oberbundesanwalr. Daarnaast machtigt § 36 VwG0 de Lander om, waar 
gewenst, een eigen Vertreter des Offentlichen Interesses op Landsniveau in te 
stellen. Beide functies worden hieronder achtereenvolgens besproken. 

De Oberbundesanwalt bij het Bundesverwaltungsgericht 

'Bei dem Bundesverwaltungsgericht wird em n Oberbundesanwalt bestellt. Dieser 
kann sich zur Wahrung des offentlichen Interesses an jedem Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht beteiligen', zo bepaalt S 35 i VwG0. 
De Oberbundesanwalt oefent zijn taken alleen uit. Er zijn geen substituut-Ober-
bundesanwalte; wel beschilct de Oberbundesanwalt over een apparaat, met een 
aantal 'hauptamtliche Mitarbeiter'. Zowel voor de Oberbundesanwalt als voor zijn 
hauptamtliche Mitarbeiter geldt als benoemingseis, dat zij voldoen aan de 
benoembaarheidscriteria voor het rechtersambt. 
De Oberbundesanwalt is niet — zoals in de oorspronkelijke conceptie van het 
ambt — een vertegenwoordiger van de Bond. Hij heeft een voorlichtende taak ten 
opzichte van het Bundesverwaltungsgericht. Zie nverwc 14 april 1964, BVerwGE 
18, 205, waarin wordt omschreven dat de Oberbundesanwalt als opdracht heeft: 

123. De Duitse literatuur is over het algemeen nogal kart over de Vertreter des offentlichen Interes-
ses. De meest uitvoerige beschouwingen vindt men bij C.H. Uk, Verwaltungsprozegrecht, 9e 
druk, 1987— dit bock is, ofschoon verouderd, nog steeds een voortreffelijke bron met betrelddng 
tot het Duitse bestuursprocesrecht — p. 81-86. 

124. Hufen, Verwaltungsprozegrecht, p. 68, Ule, Verwaltungsprozegrecht, p. 82. 
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'das Gericht bei der Rechtsfindung zu unterstLitzen und darauf hinzuweisen, welche 

Bedeutung die Entscheidung des Rechtsstreits in dem oder anderen Sinne fur das Wohl 

der Allgemeinheit haben wiirde! 

De Oberbundesanwalt is bevoegd, maar niet verplicht om zich als partij in het 
geding te voegen. Hij krijgt in ieder geval, in elk geding, de gelegenheid om zich 
te uiten 35"  VwG0). In dat kader kan hij meedelen dat hij zich als partij in het 
geding voegt, waarmee hij de status van `Beteiligte' in de zin van § 63 VwG0 ver-
krijgt. Als zodanig kan hij dan stukken in het geding brengen en ook bepaalde 
vorderingen stellen. Bij de mondelinge zitting lcrijgt hij als laatste het woord, 
nadat de partijen zich hebben geuit. 
De Oberbundesanwalt neemt geen officiele conclusie. Wel wordt van hetgene, dat 
hij — schriftelijk of mondeling — naar voren heeft gebracht, melding gemaalct in 
de overwegingen van de uitspraak. 
Omstreden is de bevoegdheid van de Bondsregering om aan de Oberbundesan-
walt aanwijzingen te geven (§ 351, laatste volzin VwG0). Een dergelijke aanwij-
zingsbevoegdheid zou passen in de — ouderwetse — opvatting, waarbij de Ober-
bundesanwalt optreedt als vertegenwoordiger van de Bond, maar niet meer in de 
moderne zienswijze, waarin deze fungeert als onafhankelijk adviseur van het 
Bundesverwaltungsgericht. Aanwijzingen moeten in ieder geval door de Bonds-
regering in haar geheel worden gegeven; een aanwijzing door de betrolcken 
minister volstaat niet.' 25  
De Oberbundesanwalt vervult, op de bovengeschetste wijze, een soortgelijke rol 
als de `commissaires du gouvernement' in Frankrijk' 26 : hij geeft aan het gerecht 
een onafhankelijke opinie, ter ondersteuning van de rechtsvinding. 
loch heeft men de gedachte dat de Oberbundesanwalt een minder grote beteke-
nis heeft dan de Franse commissaires du gouvernement. Opvallende verschillen 
zijn bijvoorbeeld: 
— In Frankrijk zijn niet alleen bij de Conseil d'Etat, maar ook bij alle lagere 

gerechten commissaires du gouvernement ingesteld.' 27  
— Verder nemen zij in ieder geschil conclusie, terwijl de Oberbundesanwalt 

ervan af kan zien om zich als partij in het geding te voegen. 
— Ten slotte hebben — belangrijke en toonaangevende — conclusies van de com-

missaires du gouvernement mede invloed op de doctrine en worden zij in 
Frankrijk als afzonderlijke vindplaats van het recht gezien. In de Duitse litera-
tuur is er echter geen spoor van vermelding van de opvattingen van de Ober-
bundes anwalt. 

125. Ule, p. 83. Gelet op deze `zware' aanIdeding van de aanwijzing, mag men aannemen dat deze 
niet vaak zal voorkomen. 

126. Zie par. 6 van het Franse landenhoofdstuk. 
127. Aanstonds zullen we overigens zien, dat in sommige Lander in Duitsland ook een `Vertreter des 

offentlichen Interesses' op Landsniveau bestaat. 
128. Hetgeen mede in de hand wordt gewerkt door het feit dat de Oberbundesanwalt geen afzonder-

lijke — en dus publicabele — conclusie neemt; zie hierboven. 
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Men heeft daarom de indruk dat de Oberbundesanwalt een — als zodanig gewaar-
deerde, maar beperkte — interne adviserende rot speelt bij het Bundesverwal-
tungsgericht, maar dat voor het overige aan het instituut in Duitsland geen over-
matig belang wordt gehecht. 

Bijzondere 'Vertreter des Bundesinteresses' 

Te onderscheiden van de Oberbundesanwalt is een aantal bijzondere vertegen-
woordigers van het Bondsbelang (zogeheten 'Vertreter des Bundesinteresses'). In 
enkele speciale wetten is bepaald, dat in daar aangewezen geschillen mede een 
vertegenwoordiger van de Bond optreedt, die — anders dan de Oberbundesanwalt 
— het standpunt van de Bondsregering vertolkt en dus voor een eenzijdig partij-
belang opkomt. 'Vertreter des Bundesinteresses' zijn onder meer aanwezig in 
geschillen ingevolge het Lastenausgleichsgesetz, het Besatzungsschadenabgel-
tungsgesetz, het Allgemeine Kriegsfolgengesetz, het Bundesleistungsgesetz en 
het Schutzbereichsgesetz; zij komen bier met name op voor het financieel belang 
van de Bond. Daarnaast is er ook een 'Bundesbeauftragte' ingevolge het Asylver-
fahrensgesetz, die het Bondsbelang bij het al dan niet toelaten van de betreffende 
asielzoeker vertegenwoordigt. 

De Vertreter des offentlichen Interesses op Landsniveau 

§ 36 1 VwG0 machtigt de Under om desgewenst, bij Rechtsverordnung, een 
eigen 'Vertreter des offentlichen Interesses' in te stellen. Van deze mogelijkheid 
hebben momenteel zes Under gebruik gemaalct: Baden-Wurttemberg, Bayern, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrheinland-Westfalen, Rheinland-Pfalz en 
Schleswig-Holstein.n9  Als benoemingseis voor de Vertreter des bffentlichen Inte-
resses geldt, dat men benoembaar moet zijn als rechter ingevolge het Deutsche 
Richtergesetz (§ 37 ii VwG0). 
De Vertreter des offentlichen Interesses kan twee functies uitoefenen: of hij ver-
vult de rot van adviseur, vergelijkbaar met die van de Oberbundesanwalt bij het 
Bundesverwaltungsgericht, Of hij treedt op als vertegenwoordiger van het Land, 
indien dit partij bij de procedure is. 
Het optreden als adviseur geschiedt op dezelfde wijze als bij het Bundesverwal-
tungsgericht. De Vertreter des offentlichen Interesses krijgt in ieder geding de 
gelegenheid zich te uiten (§ 36 II Jo 35 11 VwG0) en kan zich, bij die gelegenheid, 
als partij in het geding voegen, hetgeen hem in de gelegenheid stelt om schrifte-
lijk en mondeling zijn opinie naar voren te brengen. De Vertreter des offent-
lichen Interesses kan zowel optreden als adviseur bij het Oberverwaltungsge-
richt, als bij de lagere Verwaltungsgerichte. 
In twee Lander, nl. Baden-WUrttemberg en Bayern, treedt de Vertreter des offent-
lichen Interesses op als procesvertegenwoordiger van het Land, indien dit partij 
in de procedure is. Zijn rot is dan een geheel andere dan die als adviseur: hij ver-
tegenwoordigt het eenzijdige partijbelang van het Land. Hij heeft daarbij de aan- 

129. Hufen, Vetwaltungsprozegrecht, p. 68. 
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wijzingen van de Landsregering, resp. de betroffen Landsminister in acht te 
nemen. Procesvertegenwoordiging van het Land kan op alle niveaus van de Ver-
waltungsgerichtsbarkeit geschieden: in eerste instantie bij het Verwaltungs-
gericht; de Vertreter des offentlichen Interesses treedt echter ook op in hoger 
beroep en cassatie voor het Oberverwaltungsgericht en het Bundesverwaltungs-
gericht, hetzij als appellant, hetzij als geintimeerde. 13° De Vertreter des offent-
lichen Interesses heeft alleen de functie van procesvertegenwoordiger van het 
Land; indien — op lager Landsniveau — een gemeente partij in het geding is, heeft 
hij geen rol. 

7 ENKELE EVALUERENDE OPMERKINGEN 

Na de beschrijving van het Duitse bestuursprocesrecht in de bovenstaande para-
grafen 2 t/m 6 hieronder nog enkele afsluitende opmerlcingen, waarbij ook wordt 
getracht een zekere `balans' van het systeem van rechtsbescherming in Duitsland 
op te maken. Deze opmerkingen worden gerangschikt volgens de drie hoofdvra-
gen van dit onderzoek: het stelsel van bestuursrechtspraak, rechtseenheidsvoor-
zieningen en het bestuursrechtelijk Om. 

Systeem van bestuursrechtspraak 

De overwegende indruk, na de bovenstaande beschrijving van het Duitse systeem 
van bestuursrechtspraak, is dat dit een zeer nabije gelijkenis vertoont met het 
Nederlandse stelsel.' 3 ' Evenals in Nederland zijn op het terrein van geschillen met 
het bestuur meerdere rechters competent: de algemene administratieve rechter 
(de Verwaltungsgerichtsbarkeit), speciale administratieve rechters (de Sozial- en 
Finanzgerichtsbarkeit) en — vooral op het terrein van de overheidsaansprakelijk-
heid — de gewone rechter. 
Ondanks deze `verbrolckeling' is het Duitse rechtsbeschermingssysteem toch 
hecht `doortimmerd'. Artikel 19 Iv GG biedt een algemene 'Rechtsschutzgarantie' 
in geschillen met het bestuur,i 32  zodat — hoewel soms de bevoegde rechter niet 
eenvoudig te vinden is' 33  — steeds een rechter aanwezig is om een geschil met het 
bestuur te beslechten. Het Duitse rechtsbeschermingssysteem biedt dus — zoals 
ook de Duitse auteurs tevreden melden — een `lackenloser Rechtsschutz' 
Opvallend — ten opzichte van het Franse systeem van bestuursrechtspraak — is het 
Duitse 'bottom-up' stelsel. Staat in het Franse bestuursprocesrecht de hoogste 
administratieve rechter, de Conseil d'Etat — die 'top-down' de bestuursrechtspraak 

130. In het geval van cassatie kan men dan zien, dat er bij het Bundesverwaltungsgericht twee 'Ver-
treter des offentlichen Interesses' optreden, zij het in verschillende functie: de procesvertegen-
woordiger van het Land, als 'echte' partij, en de Oberbundesanwalt, als adviseur. 

131. Of is het misschien andersom: heeft het Nederlandse rechtsbeschermingssysteem niet veel ont-
leend aan het Duitse stelsel? Zie omtrent de — moeilijk te beantwoorden — vraag naar de door-
werIcing van buitenlandse rechtsstelsels in het Nederlandse recht: J.P. de Jong, Bestuursrecht 
van vreemde herkomst (diss.), Zwolle 1988. 

132. Daarover par. 2.2. 

133. Zie de competentieperikelen terzake van publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten met het 
bestuur, terzake waarvan resp. de administratieve of de gewone rechter bevoegd is; par. 4.1. 
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aanstuurt — centraal, in Duitsland is het Verwaltungsgericht, het administratieve 
gerecht in eerste aanleg, het 'prototype' van de bestuursrechtspraak. Men ziet bier 
een treffende parallel met het Nederlandsrechtelijke artikel 8:1 Awb: 'Fen belang-
hebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank.' Bestuursrecht-
spraak is geen elitaire juridische 'hogeschoolkunst1 34  maar dient dicht bij de 
belanghebbende burger te staan. 
Daarmee wordt tegelijkertijd geraalct aan een ander kenmerkend aspect van het 
Duitse bestuursprocesrecht: het uitgangspunt van de Individualrechtsschutz', de 
bescherming van individuele belangen van de burger. Zoals bekend, heeft ook de 
Nederlandse Awb-wetgever dit uitgangspunt als richtinggevend gehanteerd bij de 
vormgeving van het bestuursprocesrecht van de hoofdstuldcen 6-8 van deze wet. 
Evenals in Nederland is ook in het Duitse administratieve proces derhalve het 
beroepschrift van de appellant doorslaggevend (de appellant is 'dominus litis'); de 
administratieve rechter bepaalt zich tot het punt van geschil, zoals dat door de 
appellant is aangebracht. Het Duitse uitgangspunt van de 'Individualrechts-
schutz' leidt intussen nog wel tot verdergaande arrangementen dan in het Neder-
landse recht: zie de afwijzing van niet op individuele belangen gerichte groeps-
acties (Werbandsklagen'), de in beginsel schorsende werlcing van het beroep 
(gunstig voor de burger), maar ook (ongunstig voor de burger, indien hij verlie-
zende partij is) de integrale kostenveroordeling.' 35  
Ten slotte is een opvallend 'item' in de Duitse bestuursrechtspraak in de afgelo-
pen jaren: het omgaan met de steeds oplopende werklast van de gerechten. Ver-
scheidene instrumenten om deze werldast te beheersen zijn in de VwG0 geintro-
duceerd, zoals unus-rechtspraak (uitspraak door een Tinzelrichter'), het afdoen 
van zaken zonder zitting ('uitspraak bij terichtsbescheid) en, in 1996, het bin-
den van het hoger beroep aan een algeheel verlofstelsel ('Zulassungsberu-
fung').' 36  In de literatuur is op deze maatregelen steeds kritiek geuit, wegens de 
inbreuk op de rechtsbeschermingsmogelfficheden van de burger. Niettemin 
wordt van genoemde instrumenten ruim gebruik gemaakt, zodat beslist sprake is 
van een 'rationalisering' van de toegang tot de rechter, resp. de afdoening van de 
geschillen. 

Rechtseenheidsvoorzieningen 

Zoals gezegd, bestaan er in Duitsland meerdere rechters die zich bezighouden 
met geschillen met het bestuur. Wil een hoogste Bondsgerecht afwijken van de 
jurisprudentie van een ander hoogste gerecht, dan staat officieel de mogelijlcheid 
van een prejudiciele vraag bij de 'gemeinsame Senat der obersten Gerichtshefe 
des Bundes' open. Zoals in paragraaf 4.3 besproken, komt deze Senaat echter in 
de praktijk uiterst weinig bijeen, zodat hij pralctisch van weinig betekenis is. 
Niettemin bestaat uiteraard in Duitsland toch de noodzaak om de jurisprudentie 
van de hoogste rechters op elkaar te coordineren. Ernstige divergenties op het ter- 

134. Soms heeft men ten aanzien van het Franse bestuursprocesrecht wet eens de gedachte, dat dit 
wordt beoefend als 'Part pour Part'. 

135. Verwezen wordt naar paragraaf 5.1 en 5.2. 
136. Zie paragraaf 5.2 en 5.3. 
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rein van de bestuursrechtspraak worden overigens door de literatuur niet gemeld; 
kennelijk slagen de gerechten erin om op een 'inofficiele' wijze de rechtspraak op 
elkaar af te stemmen. Een coordinatiemechanisme, dat in Nederland daartoe wel 
wordt gebruikt, is rechterlijk overleg. Dergelijk overleg zal wellicht ook in Duits-
land plaatsvinden, maar wordt als zodanig in de doctrine niet benoemd. 
Een risico van het naast elkaar opereren van meerdere rechters — het optreden 
van positieve en negatieve competentieconflicten en de kans dat de burger de 
onbevoegde rechter benadert — is in Duitsland wel goed afgedekt, via het burger-
vriendelijke verwijzingssysteem van de SS 17a en 17b Gerichtsverfassungsge-
setz.' 37  
Binnen de vijf rechterlijke kolommen zelf is uniformiteit van rechtspraak verze-
kerd, doordat steeds het hoogste gerecht daarvan vooral is geequipeerd als rechts-
eenheidsgerecht. Zo is, binnen de Verwaltungsgerichtsbarkeit, het Bundesver-
waltungsgericht met name belast met het zorgdragen voor een uniforme 
rechtsuitleg — in plaats van 'Individualrechtsschutz', zoals boven vermeld — het-
geen zich hierin uit, dat aan dit gerecht slechts rechtsvragen kunnen worden 
voorgelegd, terwijl ook het vereiste van een verlof geldt, dat alleen wordt verleend, 
indien een principiele juridische kwestie wordt voorgelegd, c.q. het lagere gerecht 
is afgeweken van eerdere jurisprudentie van het Bundesverwaltungsgericht. Ook 
bestaan binnen de Verwaltungsgerichtsbarkeit speciale formaties ('groge 
Senate'), die bijeenkomen, indien over belangrijke vragen van Lands- of Bonds-
recht definitief moet worden beslist. 

Bestuursrechtelijk Om 

Zoals gezegd, bestaat bij het Bundesverwaltungsgericht een 'Oberbundesanwalf, 
belast met onafhankelijke voorlichting van het gerecht; daarnaast staat de VwG0 
het de Lander toe om ook op bun echelon een 'Vertreter des offentlichen Interes-
ses' aan te stellen, hetgeen in zes Lander is geschied. Dit bestuursrechtelijk Om is 
minder zwaar opgetuigd dan in Frankrijk. 98  Zo is de Vertreter des offentlichen 
Interesses bevoegd, maar niet verplicht om zich als partij in het geding te voegen. 
In par. 6 bleek overigens, dat aan het instituut van de Vertreter des offentlichen 
Interesses in Duitsland slechts een betrelckelijk belang wordt gehecht. 

8 	SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk wordt het Duitse systeem van bestuursrechtspraak beschreven. 
In paragraaf 2 passeren de vijf rechterlijke orden — de gewone rechter, de arbeids-
rechter, de algemene administratieve rechter en de speciale sociale-verzekerings-
en belastingsrechter — de revue. Ook wordt aandacht gegeven aan de constitutio-
nele inbedding van de rechtspraak en de rol van het constitutionele hof, het Bun-
desverfassungsgericht. 

137. Daarover: par. 4.2. 
138. Zie de besprelcing van de 'commissaires du gouvernement' in par. 6 van het Franse landen-

hoofdstuk. 
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In paragraaf 3  wordt de organisatie van de algemene administratieve rechtspraak, 
de Verwaltungsgerichtsbarkeit, beschreven. Achtereenvolgens komen aan de 
orde de Verwaltungsgerichte, de Oberverwaltungsgerichte en het hoogste ge-
recht, het Bundesverwaltungsgericht te Berlijn. Ook wordt enige aandacht 
besteed aan de speciale administratieve rechters. 
In paragraaf 4 komt de competentieafbakening tussen de Verwaltungsgerichts-
barkeit en de overige rechters, in het bijzonder de gewone rechter, aan de orde. 
Officieel bestaat als een 'cobrdinatiemechanisme' tussen deze rechters een 
gemeenschappelijke Senaat van de hoogste Bondsgerechten; deze komt echter 
zeer weinig bijeen. Wel bestaat een effectief systeem van verwijzingen tussen de 
verschillende gerechten, voorzover het onbevoegde gerecht wordt benaderd. 
Paragraaf 5 behandelt de procedure voor de administratieve rechter, in eerste aan-
leg, in hoger beroep en cassatie. Paragraaf 6 is gewijd aan het — bescheiden — 
instituut van het bestuursrechtelijk OM, de Wertreter des offentlichen Interesses'. 
Paragraaf 7 sluit af met een aantal waarderende opmerkingen omtrent het Duitse 
systeem van bestuursrechtspraak. 
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BIJLAGE — WERKLAST VAN DE ADM INISTRATIEVE GERECHTEN IN 1993, RESP. 

1998 (INSTROOMGETALLEN)139  

1993 	1998 Doorlooptijd in 
maanden 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Verwaltungsgerichte 
Hauptverfahren 	 256.858 	201.543 	16,8 
Oberverwaltungsgerichte 
Rechtsmittelinstanz 	 24.634 	33.564 	8,7 
Bundesverwaltungsgericht 
Revisionen und Nichtzulassungs- 
beschwerde 	 4.205 	3.672 
Sozialgerichtsbarkeit 
Sozialgerichte 
Klagena 	 166.179 	257.760 
Landessozialgerichte 
Berufungen b 	 16.925 	24.114 
Bundessozialgericht 
Revisionen und Nichtzulassungs- 
beschwerde 	 2.112 	3.451 
Finanzgerichtsbarkeit 
Finanzgerichte 
Klagenc 	 50.083 	73.583 	15,7 
Bundesfinanzhof 
Revisionen und Nichtzulassungs- 
beschwerde 	 3.779 	3.467 

a. Aantallen in 1993 voor de voormalige Bondsrepubliek, zonder de `neue Lander' van de DDR. 
b. Idem. 
c. Idem. 

139. Bron van de onderstaande statistische gegevens: de website van het Duitse Ministerie van Justi-
tie: http://www.bmj.bund.de , kopje: `Zahlen der Justiz'. 

125 



HOOFDSTUK 4 

Denemarken 

1 	iNLEIDING 1  

In een aantal opzichten lijkt Denemarken wel wat op ons land. Dat geldt niet 
alleen voor de oppervlakte en het inwonertal, die wat groter respectievelijk een 
paar maten kleiner zijn. Ook Denemarken is een constitutionele monarchie en 
kan als gedecentraliseerde eenheidsstaat worden gekarakteriseerd. De politieke 
en bestuurlijke cultuur wordt evenals in ons land gekenmerkt door consensuele 
trekken en kan als tamelijk informeel worden bestempeld. 
Ook de benadering van de basisvragen van het bestuursrecht vertoont verwant-
schap, al worden sommige accenten anders geplaatst. Maar naast overeenkom-
sten zijn er ook grote verschillen. Dat geldt zeker voor het stelsel van rechtsbe-
scherming tegen de overheid. De rechtspraak over de uitoefening van de 
overheidsbevoegdheden vindt in Denemarken plaats door de gewone rechter. Het 
Deense stelsel van rechtsbescherming in bestuursrechtelijke geschillen is daar-
door op het eerste gezicht zeer overzichtelijk. Een geintegreerd stelsel met recht-
banken, een tweetal gerechtshoven en aan de top een Hoge Raad vormt een trans-
parant geheel, waarvan in ons land slechts kan worden gedroomd. Over 
vraagstukken van rechtseenheid van gespecialiseerde bestuursrechters hoeft men 
zich het hoofd niet te breken. 
Ms zo vaak blijken de zaken op het tweede gezicht gecompliceerder te liggen. De 
aan de rechtspraak voorafgaande mogelijkheden van rekurs, het administratieve 
beroep, zijn van grote betekenis. Ze zijn er bovendien in allerlei vormen en 

1. 	Uiteraard is er uitgebreide Deense literatuur over het onderwerp. Algemene boeken over het 
bestuursrecht, zoals Jon Andersen, Forvaltningsret, sagsbehandling, hjemmel og provelse, 4e druk, 
2000, Bendt Berg, Almindelig forvaltningsret, 1998, Bent Christensen, Forvaltningsret. Provelse, 2e 
druk, 1994, Jens Garde, Jorgen Albwk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bodker Madsen, Jorgen 
Mathiassen en Karsten Revsbech, Forvaltningsret — almindelige emner, 3e druk, 1997, Hans Gam-
meltoft-Hansen, Jon Andersen, Kaj Larsen en Karsten Loiborg, Forvaltningsret, 1994, Claus 
Haagen Jensen en Carl Aage Norgaard, Administration og borger, 2e druk, 1984, en het (civiele) 
procesrecht, zoals Lars Lindencrone Petersen en Erik Werlauff, Dansk Retspleje, 2e druk, 2000 en 
Eva Smith, Civilproces. Grundlceggende regler og principper, 4e druk, 2000, bieden een goede intro-
ductie. 
Goede publicaties in het Engels zijn Torben Melchior, The Danish Judiciary, in: Borge Dahl, Torben 
Melchior, Lars Adam Rehof en Ditlev Tamm (eds.), Danish Law in a European Perspective, 1996, 
p. 99-114 en Karsten Revsbech, The Growth of Danish Administrative Law, in: Borge Dahl c.s., a.w., 
p. 131-166. In het Nederlands verschenen J.G. Steenbeek / P.C. Gilhuis, Het Koninkrijk Denemar-
ken, in: L. Praldce en C.A.J.M. Kortmann, Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, 5e 
druk, Deventer 1998, p. 67-110 en het op onderdelen inmiddels wel wat verouderde overzicht van 
J.G. Steenbeek, Het Koninkrijk Denemarken, in: L. Praldce en C.A.J.M. Kortmann, Het bestuurs-
recht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1986, p. 64-77. 
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maten. Een belangrijk deel van de procedures van administratief beroep, het 
betreft vooral de rekurs in hoogste instantie, heeft quasi-rechterlijke trekken. In 
de praktijk zijn deze voorprocedures vaak ook de eindprocedures. Kwantitatief 
bezien worden maar erg weinig procedures tegen de overheid door de rechter 
behandeld. 
Een belangrijke rol speelt verder Folketingets Ombudsmand, de parlementaire 
ombudsman, wiens gezag groot is en die van veel betekenis is bij het formuleren 
van eisen van behoorlijk overheidsoptreden. 

2 	DE RECHTSBESCHERMING DOOR DE GEWONE RECHTER 

2.1 	De Constitutionele grondslag 

Op grond van § 63, lid r van Grundloven, de grondwet — hiema CL — zijn 'de 
gerechten bevoegd een oordeel te vellen over elke kwestie betreffende de grenzen 
van de overheidsbevoegdheid'. 
Het tweede lid van 5 63 stelt dat bij wet kan worden bepaald dat voor de beoorde-
ling van deze geschillen ook bestuursrechtelijke gerechten kunnen worden inge-
steld. Het oordeel van deze gerechten moet echter aan de thoogste rechter' (dat is 
Hojesteret, de Hoge Raad) lcunnen worden onderworpen. Introductie van een stel-
sel van bestuursrechtelijke gerechten is derhalve slechts mogelijk als de Hojeste-
ret in hoogste instantie recht zou spreken. 
Een geIntegreerd stelsel van bestuursrechtelijke rechtspraak, waarin de civiele 
rechter — in beginsel — geen plaats heeft, is wel te vinden in verwante noordse Ian-
den als Zweden en Finland. Bestuursrechtelijke gerechten zijn in Denemarken 
niet ingesteld. Ook Noorwegen kent ze niet. Een dergelijke verandering is in 
Denemarken ook geen voorwerp van discussie. Begin dit jaar heeft een staats-
commissie gerapporteerd over de structuur van de rechterlijke organisatie. De 
vraag of bestuursrechtelijke gerechten zouden moeten worden gelntroduceerd, 
was nadrukkelijk buiten de opdracht van de commissie gelaten. Gezien het lijvige 
rapport dat werd uitgebracht, had men de handen al vol aan de onderwerpen die 
wel onder de loep moesten worden genomen.a 
Dit betekent dat de gewone rechterlijke macht naast de beoordeling van vele 
andere en bovendien talrijkere zaken, zoals de civiele en de strafzaken, zal blijven 
beslissen over geschillen die tegen de overheid aanhangig worden gemaakt. 

Lange tijd toetste de gewone rechter besluiten van de overheid tamelijk margi-
naa1. 3  De wijze van toetsing is echter minder afstandelijk geworden. De 'nestors 
van het Deense bestuursrecht Poul Andersen ging er in 1965 nog van uit dat de 
uitoefening van discretionaire bevoegdheid door het openbaar bestuur inhoude-
lijk door de rechter niet kon worden getoetst. 4  Dat standpunt is vooral onder 

2. Betcenkning fra Domstolenes Strukturkommission, BetacnIming nr. 1398, 2001, p. 26. Het rapport 
bevat oak een — niet al te diepgravende — bladzijde over de herziening van de rechterlijke organisa-
tie in ons land. Zie p.113.114. Voor de situatie in enkele andere noordse landen zie men p.107-113. 

3. Zie o.a. Melchior, a.w., p. 100-102 en Revsbech (5996), a.w., p. 155-156. 
4. Poul Andersen, Dansk forvaltningsret, 5e druk, 1965, p. 604.614. 
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invloed van de baanbrekende dissertatie van Ole Krarup geheel verlaten. 5  De alge-
mene opvatting is nu dat dit in beginsel wel mogelijk is, maar dat de rechterlijke 
toetsing bij beleidsvrijheid terughoudend moet zijn. De wijze waarop de rechter 
toetst, komt aan de orde in paragraaf 4.4. 
Volgens Revsbech is de Deense rechter in zijn toetsing van overheidsbesluiten 
gematigd en overweegt hij zeer zorgvuldig of een besluit vernietigd kan worden. 
Zo nodig gaat hij daar wel toe over. Hij merkt op dat dit thans veel frequenter 
gebeurt. 6  Ook uit publicaties van twee leden van de Deense Hoge Raad, Hojeste-
ret, valt af te leiden dat de de rechter zijn vroegere schuchterheid heeft overwon-
nen en intensiever toetst. 7  Enerzijds wordt de rechter hiertoe gedwongen door het 
internationale recht. 8  Ook in Denemarken is vooral het EVRM in de rechtspraktijk 
een factor van betekenis geworden. 9  Anderzijds betreft het een autonome ontwik-
keling. Uit eigen beweging trekt men de grenzen wat scherper. Illustratief voor 
deze algemene tendens is de wijze waarop de Hojesteret de toetsing van formele 
wetten aan de grondwet verricht. Tot 1996 was de opvatting van de Hojesteret dat 
de rechter weliswaar mag toetsen, maar dat hij een wet pas ongeldig mag verkla-
ren als de ongrondwettigheid manifest is. Slechts in een geval leidde die zeer 
terughoudende opstelling tot onverbindendverklaring van enkele bepalingen van 
een wet.' Torben Jensen laat zien dat de Hojesteret nu een wat andere koers 
vaart. Niet alleen worden minder scherpe eisen aan de ontvankelijkheid van een 
vordering tot ongrondwettigverklaring van een wet gesteld, ook de toetsing 
geschiedt intensiever. Dat bleek al in de arresten over de ratificatie van het Ver-
drag van Maastricht (zie par. 2.2.3 en par. 4.2). In 1999 oordeelde de Hojesteret in 
de zaak van de vrije scholen van Tvind, u 1999.841 dat een wet ongrondwettig 
was, omdat er inbreuk gemaalct was op de competentieverdeling tussen wetge-
vende en rechterlijke macht van S 3 van de GL. /1 0pvallend was dat de rechter door 
een beroep op S 3 principieel positie innam en niet zijn toevlucht nam tot een 
ongrondwettigverklaring vanwege strijd met artikel 6 van het EVRM, die zich vol-
gens diverse auteurs tevens voordeed.' 
Een heet hangijzer in het constitutionele recht zijn al vele jaren de besluiten 
waaraan in de wetgeving de kwalificatie wordt gegeven dat ze `endelig', definitief, 
zijn. Vooral in het verleden werd daar regelmatig gebruik van gemaakt. Ze had-
den tot doel elke rechterlijke controle uit te sluiten. Bij een Nederlander roepen 
ze de associatie met het `vogelverschrilckersartikel' 32 uit de Woonruimtewet 
1947 op: 3  Thans zijn ze schaars, maar ze komen nog wel een enkele keer voor. 

5. Ole Krarup, Ovrighedsmyndighedens grcenser, 1969. 
6. Revsbech (1996), a.w., p. 156. 
7. Melchior, a.w., en Torben Jensen, Hojesteret og retsplejen, 1999, p. 233-290. 
8. Melchior, a.w., p. 101-102. Hij waarschuwt wel voor een te groot rechterlijk activisme. Zie ook 

Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 42-60. 
9. Zie par. 4.5. 
10. De overbrenging van IJslandse handschriften naar de universiteit van IJsland, zie Steenbeek/ 

Gilhuis, a.W., p. 102-103. 
H. 	Jensen, a.w., p. 233-263. 
12. Lindencrone Petersen & Werlauff, a.w., p. 53-54. 
13. H.D. van Wijk/W.Konijnenbelt/R.M. van Male, Hoofdstukken van administratief recht, He druk 

1999, p. 382. 
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Over de precieze status van deze besluiten wordt nog altijd gediscussieerd. Aan-
genomen wordt dat ze niet in strijd met de grondwet zijn, maar dat controle door 
de rechter mogelijk is. Deze kan de formele aspecten volledig toetsen. Dat geldt 
ook voor de inhoudelijke aspecten, maar daarbij zal hij beleidsvrijheid zoveel 
mogelijk moeten respecteren. Er lijkt in beginsel sprake te zijn van wat wij in 
Nederland marginale toetsing noemen. 14  Zodra echter het EVRM in het geding is, 
wordt aan dat aspect zonder terughouding getoetst. 15  

2.2 	De organisatie van de rechtspraaV 

De gewone algemene rechterlijke organisatie omvat 82 rechtbanken, twee 
gerechtshoven en de Hoge Raad. Het Deense procesrecht gaat uit van het begin-
sel dat een zaak slechts in twee instanties kan worden behandeld. In de regel kan 
daarom maar 6en keer beroep worden ingesteld. Met verlof van Procesbevil-
lingsncevnet, de Raad voor het Procesverlof, waarover meer in 2.2.5, is het in zaken 
die een principieel karakter hebben echter mogelijk dat er een tweede mogelijk-
heid van appel, nu bij de Hoge Raad, wordt toegestaan.' 7  

2.2.1 	Byretterne 

Denemarken is ingedeeld in 82 rechtsgebieden. Elk gebied heeft een byret, een 
rechtbank, die met een Nederlandse blik bezien trekken van een kantongerecht 
en van een arrondissementsrechtbank heeft. De geschillen worden meestal door 
een enkelvoudige kamer afgehandeld. De rechtbank bestaat uit verschillende 
afdelingen. Naast afdelingen voor civiel en strafrecht, zijn er ook fogedretten (die 
executiegeschillen behandelen), skifteretten (die zaken van scheiding en verdeling, 
o.a. na overlijden, bij echtscheiding en faillissement behandelen) en tingslysnings-
ajdelingen (die zich bezighouden met kwesties betreffende de registratie van 
onroerende en roerende zaken).' 8  In woningzaken wordt door drie rechters recht-
gesproken. Er nemen dan als rechter tevens twee op dat terrein deslcundigen aan 
de rechtspraak deel. 
Het aantal rechters in de verschillende rechtsgebieden is vastgelegd in Retsplejelo- 
pen van 1916, de wet op de rechtspleging, die sindsdien regelmatig is gewijzigd. 

14. Zie Jorgen Mathiassen in: Jens Garde, Jorgen Albwk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bodker Mad-
sen, Jorgen Mathiassen en Karsten Revsbech, a.w., p. 377-390, Andersen, a.w., p. 104-105 en Berg 
am: P. 1 43. 

15. Andersen noemt een geval van een Peruaanse vluchteling, D.1999.12.43, waarbij betoogd werd dat 
er strijd was met art. 3 van het EVRM, a.w., p. 1o5. 

16. The Lindencrone & Werlauf, a.w., p. 15-123 en Eva Smith, a.w., p. 	Ook het in de vorige noot 
genoemde rapport van de staatscommissie geeft veel infonnatie, Betcenkning .fia Domstolenes 
Strukturkommission, a.w. 

17. Ole Dybdal en Hans Kardal, Procesbevillinger, 1998, Lindencrone & Werlauf, a.w., p. 26-28 en Eva 
Smith, a.w., p. 241-242. 

18. Vanwege hun specifieke karakter en vanwege het feit dat bestuursrechtelijke geschillen in deze 
drie afdelingen slechts sporadisch voorkomen, worden ze in het navolgende niet of zijdelings 
besproken. The nader Lindencrone & Werlauf, a.w., p. 319-516 en Betrenkning fra Domstolenes 
Strukturkommission, a.w., p. 76-78. 
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Uit de wet blijkt dat er in de praktijk een groot verschil in de omvang van de werk-
zaamheden van de diverse byretter bestaat. In de grote steden zijn er behalve een 
president tussen de 7 en 49 rechters. In een aantal kleinere steden zijn er slechts 
twee rechters2 9  

Er is discussie over de vraag of het in deze tijd, waar afstanden steeds gemakkelij-
ker overbrugbaar zijn, nog nodig is dat elke voormalige loopstad' een eigen 
rechtbank heeft. Een adequate organisatie zou bovendien schaalvergroting en 
meer gespecialiseerde rechters eisen. De al genoemde staatscommissie heeft dit 
jaar voorgesteld het aantal byretter te verminderen tot ongeveer 25. De rechtban-
ken zouden over tenminste zes A acht rechters moeten beschikken. Enige specia-
lisatie van de rechters zou daardoor mogelijk worden.' 
Dat voorstel is, zoals dat in Nederland enkele jaren geleden met het enigszins ver-
gelijkbare voornemen tot opheffing van de kantongerechten het geval was, 
bepaald niet onomstreden. Zo publiceerde het weekblad Weekendavisen een por-
tret van een vooraanstaand vrouwelijke rechter en voorzitter van de byret in Fre-
deriksund, Birgitte Holmberg Pedersen. Hoewel Holmberg Pedersen tot lid van 
een van de twee gerechtshoven benoemd kon worden, zag zij daarvan af en koos 
voor een benoeming als rechter in een byret. Holmberg Petersen, die tevens lid is 
van Domstolstyrelsen, de Raad voor de rechtspraak, die sinds I juli 1999 bestaat,' 
benadrukt waarden als laagdrempeligheid, eenvoud van werken en bekendheid 
met en bij de lokale gemeenschap als grote voordelen van het huidige stelsel." 

Bij de byretter beginnen de meeste civiele en veruit de meeste strafzaken. In 
civiele zaken, waaronder het leeuwendeel van de gedingen tegen de overheid valt 
en waarop in deze beschouwing daarom de nadruk zal liggen, geldt als hoofdre-
gel dat zij in eerste aanleg bij de byret aanhangig gemaakt moeten worden. 23  Deze 
is in beginsel bevoegd in zaken waarin de vordering een economische waarde van 
1.000.000 kronen (dat is ongeveer f 295.000,-) niet overstijgt. Er is een aantal 
gevallen waarin niettemin op verlangen van een der partijen een zaak meteen bij 
een landsret, gerechtshof, aanhangig gemaakt kan worden. 24  

2.2.2 	Landsretterne 

Er zijn twee Landsretter, gerechtshoven. De Ostre Landsret, die in Kopenhagen is 
gevestigd, is competent voor zaken in het gebied van de amter (te vergelijken met 
onze provincies) in de omgeving van Kopenhagen en die van de eilanden. De Ves- 

19. Zie Retsplejeloven resp. § 15 en § 17. 
20. Betcenkning fra Domstolenes Strukturkommission, a.w., p. 228-300. 
21. Zie Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 25-26 en W. Voermans, De opkomst van Raden voor de recht-

spraak in de Europese Unie, in: A.K. Koeldcoek e.a. (red.), Organisatie van de rechtspraak, Publica-
ties van de staatsrechficring nr. 17, Zwolle 1999, p. 46. 

22. Weekendavisen 23 februari-t maart 2001, Retfcerd i gummistoler. 
23. Retsplejeloven § 224. 
24. Zie Retsplejeloven §§ 225-227. Zie voor de details o.a. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 173-175, Eva 

Smith, a.W., p. 34-36 en Berg, a.W., p. 124-125. 
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tre Landsret, gevestigd te Viborg, is competent voor zaken uit de amten van Jut-
land. De Ostre Landsret bestaat uit een president en 63 andere rechters, de Vestre 
Landsret heeft een president en 38 rechters. 

In tegenstelling tot de byret is er bij de landsret sprake van collegiale rechtspraak. 
Tenzij anders is voorgeschreven, wordt er recht gesproken door drie rechters. De 
landsret is appel-instantie in zaken die door het byret behandeld zijn, maar 
behandelt ook zaken in eerste aanleg. In de eerste plaats betreft dit zaken waar-
van de vordering een economische waarde van L000.000 kronen overstijgt. In 
de tweede plaats de reeds vermelde gevallen, waarin een partij kan verlangen dat 
een zaak in eerste instantie door de landsret wordt behandeld. 
Er is in de derde plaats nog een uitzondering op de algemene competentieregels 
die voor de rechtsbescherming in het bestuursrecht van veel belang is. Wanneer 
er sprake is van een besluit dat genomen is door een ministerie, functioneert de 
landsret als rechter in eerste aanleg. Oat geldt ook voor besluiten van administra-
tieve beroepsinstanties die in het administratieve beroep als hoogste instantie 
optreden.Voor heel wat van deze zg. ankencevre 5 bepalen bijzondere bestuurswet-
ten dat tegen hun beslissingen beroep openstaat op de landsret.' 
Voor het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid heeft dat twee conse-
venues. In de eerste plaats is de landsret meestal toch de rechter in eerste aan-
leg. De Hojesteret kan daardoor in de meeste bestuursrechtelijke zaken als appel-
rechter optreden. Oat maakt het, dat is het tweede gevolg, eenvoudiger voor de 
Hojesteret om een rechtsvormende taak op dit gebied te vervullen. 

2.2.3 	Hojesteret 

De hoogste rechter is de Hojesteret, de Hoge Raad, die in Kopenhagen zetelt. Het 
college bestaat op dit moment uit een president en achttien andere rechters. Het 
aantal rechters dat in een zaak beslist is normaal vijf, bij belangrijke zaken soms 
zeven. Bij een arrest van uitzonderlijke betekenis 27  kan het aantal nog hoger zijn. 
Zo wees de Hojesteret zijn arrest van 6 april 1998, u 1998.800, met maar liefst 
elf rechters. Dat arrest, dat wordt gerekend tot de belangrijkste die de Hojesteret 
ooit wees, ging over de vraag of de ratificatie van het Verdrag van Maastricht in 
1993 in overeenstemming met zo van de GL was. De vordering van een tiental 
burgers, die de ratificatie ongrondwettig achtte, werd unaniem van de hand gewe-
zen.' 8  Dat gaf het oordeel van de rechter extra gewicht, omdat de Deense rechter 
het recht heeft om een afwijkend oordeel naar voren te brengen.a 9  Ook het al 
genoemde arrest 3° in de Tvind-zaak (u 1999.841 werd in 1999 door elf rechters 
gewezen. 

25. Zie pat 3.2. 

26. S 31 van Skattestyrelselsesloven bepaalt dat bijv. voor de beslissingen van het Landsskatteretten. 
Berg noemt een aantal andere voorbeelden, a.w., p.126. 

27. Eva Smith, a.w., p.36. 
28. Zie Torben Jensen, Hojesteret og retsplejen, 1999, p. 255-258 en Steenbeek/Gilhuis, a.w., p.70. 
29. Kranten, zo bijv. Bolitiken van 6 april 1998 spraken over een ii-o-overwinning van de regering. 
30. Zie par. 2.1. 

132 



De Hojesteret is appelrechter, geen cassatierechter. Dat is waarschijnlijk een van 
de verklaringen voor het feit dat er geen Parket bij de Hojesteret bestaat, noch een 
equivalent voor die functie. 
Volgens Retsplejeloven kan in beginsel slechts in twee instanties geprocedeerd 
worden. Met verlof van de Procesbevillingsncevnet, de Raad voor het Procesverlof, 
kan incidenteel ook daarna nog in appel bij de Hojesteret worden gegaan. Het zal 
duidelijk zijn dat de arresten van de Hojesteret zeker in deze, maar natuurlijk ook 
wel in andere zaken, naast een oordeel over het concrete geschil tevens een bre-
dere betekenis hebben. In de Deense literatuur spreekt men over de prcejudicat-
virkning, de precedentwerking die de rechterlijke uitspraken lcunnen hebben. 

2.2.4 	Enkele gespecialiseerde rechters 

Er zijn enkele bijzondere rechters die voor onze beschouwing in het algemeen 
niet van erg grote betekenis zijn. So- og Handelsretten,3 ' gevestigd te Kopenhagen, 
is bevoegd om kennis te nemen van geschillen op het gebied van het zeerecht en 
een deel van het handelsrecht. Aan de rechtspraak wordt behalve door een jurist 
als voorzitter ook deelgenomen door personen die geen jurist zijn, maar op dit 
terrein een specifieke deskundigheid hebben. 
De inbreng van deslcundigheid door lekenrechters zien we ook bij Arbejdsretten 
en de boligretter. Ook deze gerechten hebben een jurist als voorzitter en 
deslcundigen als lekenrechters. Arbejdsretten, 32  het arbeidsgerecht, dat ook in 
Kopenhagen is gevestigd, beslist over de interpretatie van collectieve arbeidsover-
eenkomsten. De lekenrechters zijn aflcomstig uit de kring van de werkgeversor-
ganisaties en van de vakbonden. De boligretter,33  de woningrechtbanken, zijn 
bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen over eigendom en huur 
van woningen. De byret van het gebied waar de woning is gesitueerd, treedt op 
als boligret. Tegen vonnissen van So- og Handelsretten is beroep bij de Hojesteret 
mogelijk, tegen beslissingen van de boligretterne bij een landsret. Tegen de von-
nissen van Arbejdsretten staat geen beroep open. 

Twee heel specifieke gerechten, die in enige instantie recht spreken, moeten nog 
worden genoemd. In de eerste plaats Den Scerlige Klageret, 34  een college dat vooral 
disciplinaire zaken over rechters en personeel bij rechtbanken behandelt. Dit 
gerechtshof bestaat uit vijf leden: een rechter uit de Hojesteret als voorzitter, een 
rechter uit een landsret en een rechter uit een byret, alsmede een advocaat en een 
docent in de rechtswetenschap. 
Een wel heel bijzonder gerechtshof is Rigsretten, het Rijksgerecht. Ministers lcun-
nen ingevolge S 16 van de GL vanwege hun amtbsuitoefening strafrechtelijk wor-
den vervolgd. Na een besluit van het Folketing, het Deense parlement, lcunnen zij 
voor de Rigsretten worden gedaagd. Het gerecht bestaat uit vijftien leden van de 
Hojesteret en uit vijftien leden die aangewezen worden door het Folketing. De 

31. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 21 en Eva Smith, a.w., p. 33. 
32. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 23-24. 
33. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 24-25. 
34. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 21-22. 
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leden worden voor een termijn van zes jaar benoemd. Rigsretten Icwam tot nu toe 
vijfmaal in actie. Lange tijd dacht men dat het instituut weinig actuele betekenis 
meer had. Uit de Tamil-zaak, die veel politiek stof deed opwaaien, bleek echter dat 
Rigsretten in zeer bijzondere gevallen nog van betekenis kan zijn. Minister van 
Justitie Ninn-Hansen had in de jaren tachtig tegen het advies van zijn ambtena-
ren in en in strijd met de vreemdelingenwet verhinderd dat Tamilse vluchtelin-
gen hun in gevaar verkerende familie naar Denemarken lieten overkomen. Na 
een onderzoek door een lid van de Hojesteret leidde deze lcwestie tot de val van 
het vierde kabinet-Schffiter. Hier bleef het niet bij. In 1995 werd de 73-jarige en 
zieke Ninn-Hansen door de Rigsret tot vier maanden voorwaardelijke gevangenis 
veroordeeld. 35  

Ten slotte vermelden we nog dat er ook enkele kerkelijke rechtbanken zijn die 
disciplinaire zaken tegen predilcanten lcunnen behandelen. Predikanten venrul-
len naast hun theologische taken ook een aantal administratieve functies op het 
gebied van de burgerlijke stand. Zo kan in de kerk een rechtsgeldig huwelijk wor-
den voltrolcken en kan daar aangifte van geboorte en overlijden worden gedaan. 
Maar het is de vraag of het bij deze rechtbanken om publiekrechtelijke tucht-
rechtspraak gaat. 36  

2.2.5 	Procesbevillingsncevnet37  (Dc Raad voor het Procesverlof) 

De Raad voor het Procesverlof, Procesbevillingsncevnet, Icwamen we hiervoor al 
tweemaal tegen. 38  Deze raad beslist sinds 19 9 6 over het verlof om te procederen 
in derde aanleg, dat is bij de Hojesteret, van een zaak die in hoger beroep door 
een landsret is behandeld. Procesverlof van de raad is ook nodig om in beroep te 
gaan bij een landsret van vonnissen van een byret over zogenaamde bagatelza-
ken, waarover in beginsel maar in een instantie kan worden geprocedeerd. Voor-
dien werd over het procesverlof beslist door het Directoraat voor Civielrecht van 
het Ministerie van Justitie. De raad kan op grond van S 371 van Retsplejeloven 
vanwege het principieel karakter van een zaak procesverlof verlenen. De raad 
beslist ook over verzoeken om kostenloos te mogen procederen. 
De raad is een noevn, een soort zelfstandig bestuursorgaan, en opereert onaffian- 
kelijk ten opzichte van het openbaar bestuur en de rechterlijke macht. De leden 
van de raad kunnen slechts afgezet worden volgens de regeling die geldt voor de 

35. Zie Eva Smith, a.w., p.37-38 en Steenbeek/Gilhuis, a.w., p. 79, 82 en 86. Zie voor de vraag of Rigs-
retten voldoet aan de eisen van art. 6 EVRM, par. 4.5. 

36. Die onduidelijkheid komt door de hybride positie van de volkskerk (zie $ 4 van de grondwet). Is 
deze een staatskerk? Juridisch bezien ontkomt men bijna niet aan een bevestigende beantwoor-
ding van deze vraag, waarover in Denemarken veel is gediscussieerd. De volkskerk vormt een deel 
van het openbaar bestuur en het kerkrecht wordt dan ook als een bijzonder deel van het bestuurs-
redit beschouwd. Maar dat betekent niet dat de staat dwingende regels over de inhoud van de 
geloofsverkondiging zou kunnen opleggen. Het is niet eenvoudig om exact aan te geven waar de 
grenzen van de statelijke bevoegdheid liggen. Maar dater grenzen zijn, wordt algemeen aangeno-
men. Zie Steenbeek/Gilhuis, a.w., p. 99-mo. 

37. Zie Dybdal en ICardel, a.w., Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 26-28 en Eva Smith, a.w., p. 241-242. 
38. Zie par. 2.2 en par. 2.2.3. 
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afzetting van rechters. Evenals Den Scerlige Klageret bestaat de raad uit vijf leden: 
een rechter uit de Hojesteret als voorzitter, een rechter uit een landsret en een 
rechter uit een byret, alsmede een advocaat en een docent in de rechtsweten-
schap. De leden worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Er is eenmaal 
verlenging van die termijn mogelijk. 
De beslissingen van de raad zijn niet onderworpen aan administratief beroep, de 
rekurs. De werkzaamheden van de raad vallen evenmin onder de bevoegdheid van 
de ombudsman. Zijn beslissingen zijn 'endelig'. 39  Dat betekent niet dat er geen 
toetsing door de rechter mogelijk is. Die toetsing is, voorzover de beleidsvrijheid 
van de raad aan de orde is, evenwel marginaal. Een arrest uit 1997 van de Hojes-
teret, u-  1997.1062 H inzake de publicatie van een aantal ministeriele documen-
ten illustreert dat. Door Ostre Landsret was in beroep een vordering om inzage 
van documenten over de toepassing van art. 235 (het tegenwoordige art. 308 EG-

verdrag, in Denemarken aangeduid als het 'artikel van elastiek') unaniem afgewe-
zen. De raad wees een verzoek om de zaak in beroep voor te mogen leggen aan de 
Hojesteret van de hand. De aanvragers van het verlof spanden daarop een rechts-
zaak aan tegen Procesbevillingsnxvnet. Nadat hun eis door de landsret was afge-
wezen, gingen zij in beroep bij de Hojesteret. Deze wees hun vordering eveneens 
af, aangezien er geen procedurele fouten waren gemaakt en de beslissing op 
beleidsvrijheid (slam) berustte. Het benadrulcte evenenals de landsret de positie 
van Procesbevillingsnxvnet als onafhankelijk orgaan, dat functioneert in nauwe 
verbinding met het rechterlijk systeem zonder echter daarvan of van het open-
baar bestuur deel uit te maken. Ook van een schending van art. 6 van het EVRM 

was in casu geen sprake. 4° 
In de eerste vijf jaar van haar bestaan heeft de raad meer verzoeken toegewezen 
dan onder het oude regime het geval was. Volgens Smith duidt veel erop dat de 
raad in gevallen waarvan zij vindt dat er sprake is van een een onjuist oordeel, 
naar argumenten zoekt die het principieel karakter lcunnen schragen, zodat pro-
cesverlof kan worden toegestaan.Werd procesverlof voor beroep in tweede aanleg 
bij de Hojesteret vroeger door het Directoraat voor Civielrecht van het Ministerie 
van Justitie gemiddeld zes keer per jaar toegestaan, de raad doet dat gemiddeld 
achttien keer per jaar. 4 ' 

3 ENKELE ANDERE VORMEN VAN RECHTSBESCHERMING 

3. 1 	Adm in istratief beroep 

Voor een goed begrip van dit overzicht is het zinvol reeds nu iets te zeggen over 
de rechtsbescherming die binnen de bestuurskolom bestaat. Dat is met name van 
belang omdat een deel daarvan, de rechtsbescherming die de ankencevn bieden, 
'quasi-rechterlijke' treldcen heeft. Aangezien in de pralctijk het kwantitatieve 
zwaartepunt van de rechtsbescherming daar gelegen is, zou men door alleen 

39. Zie par. 2.1. 	 , 
40. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 27 en Eva Smith, a.w., p. 243. 
41. Eva Smith, a.W., p. 243. 
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beschouwingen over de geschillenbeslechting door de gewone rechter te lezen 
een verkeerde voorstelling van zaken kunnen krijgen. 

Er bestaan enkele wettelijke regelingen die het maken van bezwaar bij het 
bestuursorgaan dat het besluit nam, mogelijk maken. Remonstration, 42  herover-
weging van een genomen besluit door het orgaan dat het primaire besluit nam na 
een ingediend bezwaarschrift, komt in de praktijk voor, maar berust meestal niet 
op een juridische verplichting. 
Beroep tegen een genomen besluit op een hoger admininistratief orgaan staat 
echter op grond van allerlei wettelijke regelingen open. Revsbech 43  spreekt over 
een zeer goed ontwikkeld stelsel. Rekurs 44, het administratief beroep, heeft een 
tweeledige functie. Centraal staat de rechtsbeschermingsfunctie, de rechtszeker-
heid die de burger moet worden geboden. Maar rekurs maakt het ook mogelijk 
dat een zekere beinvloeding door hogere bestuursorganen van de besluitvorming 
van decentrale bestuursorganen plaatsvindt. Of deze beleidsbeinvloeding zich zal 
voordoen, hangt erg af van de aard van de administratieve beroepsinstantie. 

3.2 	Ankencevn als worm van quasi-rechtspraak 

Heel karakteristiek voor het Deens bestuursrecht is een aantal onafhankelfike 
raden of commissies van beroep, vaak met de verzamelnaam ankencevn aange-
duid.45  Een aantal daarvan speelt een heel opvallende rol bij de rechtsbescher-
ming tegen de overheid. Het gaat vooral om ankenxvn die organisatorisch gesi-
tueerd zijn tussen de gewone bestuursorganen en de rechterlijke macht in en die 
als hoogste instantie in administratief beroep oordelen. Zo zijn er belangrijke 
ankenxvn op het gebied van het belastingrecht, Landsskatteretten, het milieu-
recht, Miljoankentevnet, het natuurbeschermingsrecht, Naturklagencevnet, en het 
sociaalrecht, Den Sedate Ankestyrelsen. 
Landsskatteretten functioneert bijvoorbeeld (zie 23 Skattestyrelsesloven) als 
appelinstantie ten aanzien van beslissingen die door gemeentelijke skattean-
kenRvn (lokale beroepsraden inzake besluiten over gemeentelijke belastingen) 
zijn genomen. Het beslist in eerste aanleg over beroep dat is ingesteld ten aan-
zien van beslissingen inzake een groot aantal landelijke be1astingen. 46  Kenmer-
kend voor deze ankenxvn is dat de instellingswet dikwijls eist dat een jurist als 
voorzitter van de raad optreedt. Dat is bijvoorbeeld bij Landsskatteretten het 
geval. Daarnaast maken meestal deslcundigen op het specifieke terrein deel uit 
van de raad. Ankenxvn komen echter in allerlei varianten voor, die tezamen een 

42. Zie Karsten Loiborg in: Hans Gammeltoft-Hansen, Jon Andersen, Kaj Larsen en Karsten Loiborg, 
Forvaltningsret, 1994, p. 6o8 ay. 

43. Revsbech (1996), a.w., p.159, zie ook zijn uitvoerige beschouwing, Revsbech (1997), in Garde e.a., 

44. Zie Revsbech (1997), a.w., Berg, a.w., p. 144-160 en Andersen, a.w., p. 193-206. 
45. Raden en commissies spelen ook in het Deense bestuursrecht een belangrijke rol. Zie daarover de 

ldassieke studie van Bent Christensen, Nave og Rad, 1958. 
46. Zie voor de rechtsbescherming in het belastingrecht, Jens Olav Engholm Jacobsen, Jan Pedersen, 

Kurt Siggaard en Niels Winther-Sorensen, Skatteretten 3, 2000, p. 552-653. 
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zeer geschakeerd beeld vormen. Vaak zijn ze breed samengesteld en hebben als 
leden specifieke deskundigen, ambtenaren, deskundigen die belangenorganisa-
ties vertegenwoordigen, juristen, rechters en in sommige gevallen ook politici. 47  
Naturklagenxvnet heeft (zie 8o van de Naturbeslcytelsesloven), om een ander 
voorbeeld te noemen, naast een jurist als voorzitter ook twee leden die door de 
Hojesteret uit zijn raadsheren worden aangewezen. Deze functioneren in dat 
kader dan niet als rechter, maar brengen wel hun rechterlijke kwaliteiten bij het 
behandelen van zaken in. In Naturklagenxvnet zit voorts een aantal leden dat zit-
ting heeft in de financiele commissie van het parlement, het Folketing. Ze wor-
den aangewezen door de politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in die corn-
mis sie. 
Zulke raden verenigen juridische en specifieke expertise op het desbetreffende 
beleidsterrein. Soms, zoals bij Naturklagenxvnet, is er ook nog een scheut poli-
tieke of maatschappelijke deskundigheid aanwezig, wat voordelen kan hebben, 
omdat zowel rechts- als beleidsvragen in de toetsing aan bod lcunnen komen. 
Deze raden worden om een aantal redenen aantreldcelijk gevonden. Aan de ene 
kant vanwege de omvang van de toetsing, de brede deskundigheid van de leden 
en het feit dat zij zelf in de zaak kunnen voorzien door zo nodig zelf een nieuwe 
beslissing te nemen. De procedure is voor de burger gratis en is tevens goedkoop 
omdat geen bij stand door een advocaat is vereist. Er is geen proceskostenveroor-
deling mogelijk. Verder is de procedure ook sneller dan die bij de 'echte' rechter. 
Bovendien stellen de raden zich bij de behandeling van het beroep in tegenstel-
ling tot de lijdelijke rechter actief op. 48  Door de burgers wordt van de mogelijk-
heden tot relc-urs volgens Revsbech dan ook vlijtig gebruik gemaalct. 49  
Ankenxvn worden wel als quasi-rechterlijke organen of raden met rechterlijke 
trekken aangeduid. 5° Maar hoewel er door de inbreng van juristen veel aandacht 
voor de rechtmatigheidsaspecten kan bestaan, is het toch geen 'echte' recht-
spraak. In de literatuur wordt daar nadruldcelijk op gewezen. Bovendien functio-
neren de ankenxven in de praktijk heel verschillend. Functioneren sommige 
bijna als rechters, andere doen in hun werlcwijze veel meer aan bestuursorganen 
denken. 51  Kamp Hansen en Tvermoes Meier daarentegen menen dat de verschil-
len in theoretische beschouwingen te zwaar worden aangezet. 52  
Lindencrone Pedersen en Werlauff zeggen niet ongeestig dat ankenxvn 'discount 
bestuursrechtlijke rechtbanken' 53  zijn die functioneren als surrogaat voor 
bestuursrechtelijke rechtbanken die Denemarken wel had kunnen instellen, 
maar niet kent. Door de burger zouden ze toch wel eens voor rechtbanken kun- 

47. Revsbech, a.W., p. 244. 
48. Ellen Margrethe Basse, Miljoret. Samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger, 1999, P.  185, 

Melchior, a.w., p. 103 en Revsbech, a.w., p. 247. 
49. Revsbech, a.W., p. 247. 
50. Zo o.a. Melchior, a.w., p. 103 en Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 103. 
51. Revsbech, a.W., p. 244. 
52. Mads Kamp Hansen en Peter Tvermoes Meier, Justitia 1993, 4, aangehaald door Lindencrone 

Werlauff, a.w., p. 41. 
53. Lindencrone 8c Werlauff, a.w., p. 41. 
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nen worden gehouden. Soms is de naamgeving veelzeggend. Letterlijk vertaald 
betekent Landsskatteretten 'Landsbelastinggerecht'. 
Van de uitspraken van de raden staat beroep op de rechter open. In de praktijk 
wordt hiervan maar weinig gebruik gemaakt. Slechts een paar honderd zaken 
worden jaarlijks aan de rechter voorge1egd. 54  Als gevolg hiervan wordt een groot 
aantal van de geschillen tussen overheid en burger door de ankenxvn in laatste 
instantie afgedaan. 

3.3 	De ombudsman 

Sinds 1954 vervult ook Folkenngets Ombudsmand, de parlementaire ombudsman, 
een belangrijke rol bij de rechtsbescherming tegen de overheid. 55  Hij kan zowel 
naar aanleiding van een klacht van een burger als op eigen initiatief in actie 
komen. 
Zijn competentie strekt zich over het handelen van het gehele openbaar bestuur 
uit. Sinds ijanuari 1997 is hij ook volledig bevoegd terzake van het handelen van 
gemeenten. Voordien was dat maar in beperkte mate het geval. Ten aanzien van 
het parlement en de rechterlijke macht is hij niet bevoegd. Voorwerp van discus-
sie is nog altijd de vraag in hoeverre ankenvri onder zijn competentie vallen. 
Kernvraag is of zij tot het openbaar bestuur kunnen worden gerekend. In de prak-
tijk heeft de ombudsman als criterium gekozen dat op 'gerechten lijkende' 
ankenwvn niet onder zijn competentie vallen. Om dat vast te stellen bekijkt hij 
met name of het procesrecht van de desbetreffende ankenvn vergelijkbaar is 
met dat voor de rechtspraak. 56  
Een ieder kan klachten bij de ombudsman indienen. Klachten die betreldcing 
hebben op gebeurtenissen van meer dan een jaar oud, kan de ombudsman naast 
zich neerleggen. Indien er een mogelijkheid van rekurs bestaat, dient daarvan 
eerst gebruik te worden gemaakt. In dat geval gaat de termijn in na de beslissing 
in rekurs. 
De ombudsman onderzoekt niet alleen of zich strijd met wettelijke verplichtin-
gen voordoet, maar beziet ook of er sprake is van 'god forvalnangsskik', goed 
bestuurlijk optreden. De ombudsman spreekt geen recht en kan geen bindende 
oordelen vaststellen. Toch is zijn actieradius groot doordat hij niet gehinderd 
wordt door de omvang van het geschil. Hij beschikt over eigen onderzoeksbe-
voegdheden (getuigenverhoor, inzage in overheidsbescheiden) en is niet gebon-
den aan het forhandlingsprincip, dat in de rechtspraak geldt en op grond waarvan 
partijen de omvang van het geschil bepalen." 

54. Revsbech (1996), a.w., p. 1 54. 
55. Zie Andersen, a.w., p. 159-190 en Helle Bocllcer Madsen, Folketingets ombudsmand, in Garde ea., 

a.w., p. 403-434  en Steenbeek/Gilhuis, a.w., p. 10+ Zie oak de Nederlandse dissertaties van H.H. 
Kirchheiner, Ombudsman en democratic, Alphen aan den Rijn 5971, die een wel heel rooskleurig 
beeld van het ombudsmaninstituut geeft en E. Helder, Ombudsman en administratieve rechtsbe-
scherming, Enschede 1989, p. 129-140. 

56. Andersen, a.w., p. 163-166. 
57. Zie ook par. 41. 
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De ombudsman heeft veel gezag. Zijn oordelen en aanbevelingen leggen veel 
gewicht in de schaal. Een frontale aanval, zoals dit jaar een lid van een fractie van 
de Tweede Kamer zich op zijn Nederlandse collega meende te lcunnen veroorlo-
ven, is in Denemarken nauwelijks voorste1baar. 58  
Door zijn gezag en wijze van aanpak draagt hij bij aan de rechtsvorming in het 
bestuursrecht. Zijn jaarverslagen, waarin hij de belangrijkste zaken die hij heeft 
onderzocht, vermeldt, zijn een belangrijke jurisprudentiebron voor de bestuurs-
praktijk en de bestuursrechtelijke theorie. Forvaltningsloven van 1985, de Deense 
Algemene wet bestuursrecht, bevat voor een belangrijk deel normen, vooral 
inzake de voorbereiding en de wijze van besluitvorming, die een codificatie vor-
men van de jurisprudentie van de ombudsman. Het aantal zaken dat de ombuds-
man, die wel de advocaat van de kleine man wordt genoemd, jaarlijks behandelt, 
vertoonde het afgelopen decennium een stijgende lijn. Werden in 1990 2233 
klachten behandeld, in 1999 waren dat er 3423. 59  

DEN EMARKEN 

[geen constitutioneel hof) 

An ken evn 

administratief 
(hoger) beroep 
('quasi-rechterlijks) 

()jester et 

it4Tn d s *061%12 

Byr.etteme (V) 

civiele rechtspraak + strafrechtspraak 

58. Kamerlid Niederer, Volkskrant 4 april 2001, zegt naar aanleiding van een rapport over de eerste 
opvang van asielzoekers dat de ombudsman 'emotioneel, met objectief en bevooroordeeld' is. 

59. Andersen, a.w., p. i6o en http://www.ombudsmanden.dk/beretning/statistik.htm.  
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4 	HET DEENSE RECHTSBESCHERMINGSSTELSEL IN BESTUURS- 

RECHTELIVE ZAKEN; ENKELE PROCESRECHTELIJKE 

KANTTEKENINGEN 60 

4. 1  

In deze paragraaf maken wij enkele procesrechtelijke kanttekeningen over het 
Deense stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid. Het geding bij de rech-
ter staat daarbij centraal. Fen enkele keer zal, om enig inzicht te bieden in de 
overeenkomsten en verschillen tussen beide rechtsbeschermingswegen, ook aan-
dacht geschonken worden aan elementen van het procesrecht voor het admini-
stratief beroep, de relcurs. 

Retsplejeloven, de wet op de rechtspleging, bevat een algemene regeling van het 
procesrecht bij de behandeling van een geschil door de rechter. Er is geen speci-
fieke regeling voor geschillen tegen de overheid. Zoals al opgemerlct is, worden 
die meestal in het kader van civielrechtelijke gedingen aanhangig gemaakt. Het 
algemene civiele procesrecht is dan van toepassing. Het is te vinden in het derde 
boek van Retsplejeloven, de 55 224-665. 
Daamaast kunnen er specifieke regels in bijzondere wetten te vinden zijn. For-
valtningsloven van 1985, de Deense Algemene wet bestuursrechel — die een veel 
beperktere werkingssfeer heeft dan haar Nederlandse pendant — geeft geen alge-
mene regels van bestuursprocesrecht. Er is ooit wel sprake geweest van een rege-
ling van procesrecht voor het administratief beroep in de Forvaltningslov, maar 
dat in 1972 door een commissie gedane voorstel is niet overgenomen. 62  Wel kent 
de wet in 5 26 een verplichting tot het vermelden van de ldachtmogelijkheden 
met betrekking tot een genomen besluit. 26 heeft betrelcking op mogelijkheden 
van bezwaar of administratief beroep. Een rechtsgang bij de rechter hoeft slechts 
vermeld te worden, indien er geen bezwaar of administratief beroep openstaat. 63  
Bijzondere bestuurswetten geven dikwills op onderdelen specifieke procesregels, 
bijvoorbeeld over de beroepsgerechtigdheid, termijnen en de besluiten of hande-
lingen waartegen in beroep kan worden gegaan. Voor een deel heeft dit zowel 
betrekking op het procesrecht, voor de rechter als op de relcurs (bijv. wie beroep 
kan instellen en binnen welke termijnen dat moet gebeuren), voor een deel uit-
sluitend op de rekurs. Deze op bijzondere deelgebieden van het bestuursrecht 
toegespitste regelingen worden in het algemeen vrij adequaat geacht. Ze vullen 
het algemene procesrecht, dat vrij open geregeld is, nader in. Voor een specifiek 
deelgebied, bijvoorbeeld het belastingrecht, het sociaal recht of het natuurbe-
schermingsrecht, bestaat er aldus een set van aanvullende regels, die voor dat bij-
zondere rechtsgebied zinvol wordt geacht. Toftegaard Nielsen is evenwel kritisch 

Go. Jorgen Mathiassen, a.w., p. 291-401, Andersen, am., p. 103-158 en Berg, a.w., p. 121-143. 
61. Zie John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3e druk, 1999, en Steenbeek, amt., p. 59-6o. 
62. Betafficning 657/1972, zie Revsbech (1997), a.W., p.248. 
63. Zie Vogter, 2W. , 1999, commentaar bij § 26 en de drculaire, Vejledning am Forvaltningsloven, van 

1986 van het Ministerie van Justine onder nr. 142. 
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over dit stelsel, dat volgens hem te veel 'witte vlelcken' kent en alles bijeengeno-
men geen sluitend geheel vormt. 64  

In het civiel procesrecht is de rechter in beginsel lijdelijk. Hier geldt het zg. for-
handlingsprincip, welk principe inhoudt dat de procespartijen de relevante feiten 
en omstandigheden zelf moeten aandragen. Daardoor bepalen zij ook de omvang 
van wat in het geschil wordt behandeld. Eva Smith merkt op dat de rechter in de 
pralctijk wel een wat actievere houding begint in te nemen. 65  Voor een deel moet 
dat ook wel. Zo zal hij het EVRM zo nodig ex officio, ambtshalve, moeten toepas- 

66 s en. 
Bij de voorbereiding van besluiten en ook bij de behandeling in rekurs geldt ech-
ter het officialprincip, dat inhoudt dat het bestuursorgaan zelf actief is bij het ver-
garen van de relevante feiten en belangen. Ook daar liggen de kaarten niet zo 
zwart-wit, dat een burger die om een besluit vraagt niet zelf ook allerlei gegevens 
zal moeten verschaffen. Maar het officialprincip vergt een heel andere, veel actie-
vere, houding van het bestuursorgaan. Het zal niet verwonderen dat dit, zoals we 
al in paragraaf 3.2 vermeldden, als een van de voordelen van de behandeling van 
een zaak in rekurs wordt gezien. 

4.2 	Wie kan beroep instellen en waartegen? 

Als algemene regel geldt dat men om ontvankelijk te zijn een wezenlijk en indivi-
dueel belang bij de uitspraak moet hebben. Soms geeft een bijzondere wet uit-
druldcelijk aan wie bevoegd is een vordering in te dienen. Maar vaak is dat niet 
het geva1 67  en zal op de algemene jurisprudentie moeten worden teruggegrepen. 
De jurisprudentie neemt niet zo gauw aan dat er een retlig interesse, een juridisch 
belang, is. Van alles wat rielct naar een actio popularis moet men niet veel heb-
ben. Beroep, en dat geldt ook voor de relcurs, 68  is er voor de rechtszekerheid van 
de burger. 
De normadressaat van een besluit is altijd beroepsgerechtigd. Het wordt al 
gecompliceerder bij derdenbelanghebbenden, waar de jurisprudentie erg terug-
houdend is met het aannemen van ontvankelijkheid. De jurisprudentie is wat 
liberaler aan het worden. 69  In bouwzaken wordt een actierecht voor buren nu 
zonder meer aangenomen. 

Een heel verrassende uitzondering was de ontvankelijkheid van een aantal bur- 
gers die een geding tegen de staat aanspanden in de al genoemde zaak 7° over de 
grondwettigheid van de ratificatie van het Verdrag van Maastricht. Hoewel zij niet 

64. Gorm Toftegaard Nielsen, Forvaltningssager i civilprocessen — Om sogsmAlskompetence, rette 
sagsogte, sogsmalsfrister og civile fuldbyrdelsessogsmal, UfR 2000, p. 319-330. 

65. Smith, a.W., p. 29. 
66. Lindencrone 8c Werlauff, a.w., p. 50. 
67. Mathiassen, a.w., p. 306. Voor relcurs is dit vaker het geval. 
68. Revsbech, a.w., p. 253. 
69. In relcurs is de jurisprudentie in het algemeen wat minder streng. 
70. Zie par. 2.1 en pat 2.2.3. 
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rechtstreeks in hun persoonlijke belangen getroffen leken te zijn — de Ostre 
Landsret oordeelde daarom dat hun vordering niet ontvankelijk was — stelde de 
Hojesteret in zijn arrest van 13 augustus 1996, u 1996.1300, dat dit Verdrag van 
een zo algemene en ingrijpende betekenis was, dat de appellanten een wezenlijk 
belang bij de toetsing hadden. 71  

Belangenorganisaties kunnen in rechte voor door hen behartigde belangen opko-
men. Ook zij zullen aan de eis van een wezenlijk en individueel belang moeten 
voldoen. Of dat het geval is, hangt af van de waardering van de feiten in een con-
creet geval. Uit de jurisprudentie blijkt dat verenigingen en actiegroepen die over 
rechtspersoonlijkheid beschildcen en actief zijn op het gebied van hun doelstellin-
gen, ontvankelijk lcunnen zijn. Vooral op milieugebied komt het voor dat zij wel, 
maar individuele klagers niet-ontvankelijk worden verklaard. Een bekend voor-
beeld is u 1994.780, inzake de Oresund-verbinding, de vaste oeververbinding 
tussen Denemarken en Zweden. Greenpeace stelde dat het besluit onrechtmatig 
was vanwege niet inachtneming van de wettelijke verplichtingen met betrekking 
tot milieueffectrapportage. Voor Ostre Landsret was dat voldoende om ontvanke-
lipcheid aan te nemen. Toftegaard Nielsen noemt een arrest van de Hojesteret van 
8 februari z000 (nog niet gepubliceerd) over Dansk Cycle Forbund, de Deense 
Fietsersbond, die inzake een gemeentelijk plan van de gemeente Roskilde (ook in 
dat geval zou de milieueffectrapportageplicht niet in acht zijn genomen) zonder 
motivering ontvankelijk werd verklaard, terwijl dat volgens de geldende recht-
spraak bij een landelijke organisatie niet in de rede lag. Hij kritiseert de recht-
spraak, die volgens hem een onduidelijke lijn zou vertonen. 72  

De controle van de rechter kan in beginsel de gehele bestuurswerkzaamheid 
omvatten. Zowel feitelijke handelingen als besluiten, zowel algemene als meer 
concrete en individuele, kunnen worden behandeld. Hoe ruim die reikwijdte ook 
mag zijn, men moet wel voldoende belang hebben om ontvankelijk te zijn. De 
relatief strenge eisen terzake van de ontvankelijkheid hebben tot gevolg dat het in 
de pralctijk vooral om besluiten zal gaan die individueel en concreet van aard zijn. 
Bij de rekurs geeft de wet die het beroep openstelt aan waartegen beroep kan wor-
den ingesteld. Door de bank genomen zal het om besluiten gaan. 

4.3 	Beroepstermijnen 

Er geldt geen algemene termijn waarbinnen een zaak aanhangig moet worden 
gemaakt. Als hoofdregel geldt dat zo lang kan worden gewacht als men wil. Als 
men onredelijk lang wacht, loopt men het risico dat de rechter passiviteit zal ver-
wijten en de vordering zal afwijzen. 73  

71. Jensen, a.w., p. 234-236. 
72. Toftegaard Nielsen, a.w., p.323. 
73. Mathiassen, a.w., p. 309. 
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Een flunk aantal bijzondere wetten schrijft een termijn voor, vaak is deze zes 
maanden. 74  Deze gelden vaak ook voor de relcurs. Een voorziening in administra-
tief beroep hoeft als hoofdregel niet doorlopen te worden voordat men de zaak 
aan de rechter kan voorleggen. Het komt in de pralctijk echter nauwelijks voor dat 
een burger direct naar de rechter stapt. 75  Retsplejeloven kent een regeling voor 
het geval beide procedures tegelijk worden gebruikt. Bij samenloop (zie S 345) 
kan de rechter, indien hij dat gewenst vindt, de behandeling van het geschil ver-
dagen tot er een uitspraak is in administratief beroep. 
Een aantal wetten schrijft voor dat eerst de rekurs doorlopen moet zijn. Dat geldt 
o.a. voor de be1astingwetgeving. 76  Is daarbij een termijn voorgeschreven, dan 
moet binnen die termijn beroep ingesteld zijn. Indien geen gebruik is gemaalct 
van de mogelijkheid van rekurs zal een nadien ingediend beroep bij de rechter 
niet-ontvankelijk worden verklaard. 

4.4 	Vordering, toetsing en uitspraak 

In het kader van het civiele proces zijn er twee acties die voor vorderingen tegen 
de overheid kunnen worden gebruilct. In de eerste plaats is er het anerkendelsels-
sogsmed,r waarbij wordt gevraagd om vast te stellen dat een besluit of een hande-
ling ten opzichte van de eiser onrechtmatig is. De rechter zal onderzoeken of dit 
inderdaad het geval is. Hij onderzoekt of er juridische gebreken zijn vanwege 
strijd met geschreven of ongeschreven recht. 78  Geconstateerde gebreken lcunnen 
van materiele of van formele aard zijn. Voor de conclusie dat er sprake is van 
ongeldigheid van het besluit is nodig dat de gemaakte fouten vcusentlig, essentieel, 
zijn. Dat is vooral van belang bij procedurele gebreken. Wat de inhoud betreft 
toetst hij vooral of het besluit is genomen zonder of in strijd met een wettelijke 
grondslag, of er misbruik is van bevoegdheidsuitoefening (de magtsfordrejning, te 
vergelijldng met ons detournement de pouvoir, maar magtsfordrejning heeft een 
bredere werlcing), of zich willekeur of strijd met het gelijkheidsbeginsel of het 
evenredigheidsbeginsel voordoet en of bestaande beleidsvrijheid (slum) niet op 
een te beperkende wijze is toegepast. 79  

In zijn uitspraak kan hij tot de volgende conclusies komen: 
— frifindelse, vrijspraak van het gedagvaarde bestuursorgaan heeft tot gevolg dat 

de vordering wordt afgewezen en dat het bestreden besluit gehandhaafd blijft; 
— bij ophcevelse of annulation van een beslissing wordt het besluit van het 

bestuursorgaan vernietigd; 
— bij forandring of rettelse (verandering of correctie) wordt de aanlegger niet 

alleen in het gelijkgesteld, maar wordt ook door het nemen van een nieuw 

74. Berg, a.w., p. 129, noemt een rits voorbeelden. 
75. Andersen, a.w., p. 106. 
76. Zie § 29 Skattestyrelselsloven. 
77. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 273-275. 
78. Zie Mathiassen, a.w., p. 323-360, en Andersen, a.w., p. 109-144. 
79. Zie over deze materie, waarvan de details voor een buitenstaander Met gemaldcelijk te doorschou-

wen zijn, ook Steenbeek, a.w., p. 69. 
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besluit door de rechter zelf in de zaak voorzien; 
— mogelijk is ook henvising, terugwijzing naar het bestuurorgaan dat het besluit 

nam, met de opdracht opnieuw, met inachtneming van geformuleerde eisen, 
een besluit te nemen; 

— en verder is er nog als mogelidcheid erstatning schadevergoeding. 

Een tweede mogelijke vordering is het fuldbyrdelsessogsmed,' een vordering tot 
uitvoering van een bepaalde handeling, het nemen van een besluit of de betaling 
van een bedrag in geld. Fen karakteristiek voorbeeld van deze actie is de schade-
vergoedingszaak. De rechter zal in dit geval onderzoeken of het bestuursorgaan 
rechtens tot het gevorderde gehouden is. 
In rekurs richt het beroep zich meestal tegen een beschiklcing (forvaltningsakt) of 
een besluit van algemene streldcing. Mogelijke beslissingen op het beroep zijn 
o.a. de afwijzing daarvan (afvisning), de vernietiging (annulation) van het aange-
vochten besluit, de verandering (forandring) daarvan, als na vernietiging zelf in 
de zaak voorzien wordt, of de terugwijzing (henvising) naar het bestuurorgaan 
dat het primaire besluit nam, met de opdracht opnieuw, met inachtneming van 
geformuleerde eisen, een besluit te nemen. Doordat in rekurs rechts- en beleids-
vragen volledig getoetst kunnen worden, zal men veel eerder dan de rechter zelf 
in de zaak voorzien. Naarmate een ankenxvn meer rechterlijke trekken heeft, 
wordt de toetsing van beleidsvragen vaak terughoudender. Na vernietiging voor-
ziet men dan minder zelf in de zaak en verwijst eerder terug. 

+5 Denemarken en het EVRM 

In 1992 is het EVRM in het Deense recht geincorporeerd. Daarmee werd een 
einde gemaakt aan een jarenlange discussie over de betekenis van het EVRM voor 
het Deense recht. Tot ongeveer 1985 nam men in het algemeen zonder meer aan 
dat het Deense recht in overeenstemming was met het EVRM. Met name door het 
arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 24 mei 1989 in de 
Hauschildt-zaak, waarin Denemarken door het Hof werd veroordeeld wegens 
overtreding van artikel 6 EVRM, is men daar anders over gaan denken. Sinds die 
uitspraak houdt de Hojesteret in concrete gevallen bij zijn interpretatie van het 
Deense recht nadrukkelijk rekening met het EVRM. Zo oordeelde het in de Wde-
brodre-zaak (1 november 1989, u 1990.130) dat het in strijd met artikel 6 EVRM is, 
wanneer een rechter die tijdens het voorbereidend onderzoek beslissingen heeft 
genomen over het in voorlopige hechtenis houden van een verdachte, nadien ter 
zitting als rechter optreedt. Maar daarmee was het EVRM nog geen zelfstandige 
rechtsbron. Dat veranderde pas nadat op voorstel van een staatscommissie, die in 
1991 een rapport uitbracht,' in 1992 tot incorporering werd overgegaan. Sinds-
dien hebben zowel rechters als bestuursorganen de plicht om de Europese con-
ventie toe te passen en wordt in de dagelijkse juridische praktijk veel meer aan- 

80. Lindencrone 8c Werlauff, a.w., p. 274-275. Mathiassen, a.w., p. 521-525, vermeldt dat de overheid 
deze actie op zijn beurt wel gebruikt bij de handhaving van wettelijke verplichtingen die door bur-
gers niet worden nageleefd. 

81. Den europoiske Menneskerenighedskonvention og dansk rot, Betaznkning nr. 1220, 1991. 
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dacht aan het EVRM geschonken. Van een terughoudende toetsing, die in 1992 
nog werd verwacht, is geen sprake. Er vindt een loyale vertollcing van het EVRM 

plaats. 82  Zo zagen wij dat bij besluiten die van het predikaat `endelig' zijn voor-
zien, ondanks de vrij marginale inhoudelijke toetsing die dan plaatsvindt, de 
EvRm-aspecten volledig tegen het licht worden gehouden. 83  

Een ander voorbeeld is de stellingname over de `konstituerede dommere', rech-
ters in tijdelijke dienst die daarnaast ook een andere functie vervullen. Hoewel 
deze rechters de bescherming van S 64 van de GL inzake ontslag ontberen, oor-
deelde de Hojesteret in u 1994.536 dat dit al jarenlang bestaande stelsel van 'icon-
stituerede dommere' als zodanig niet in strijd met de grondwet is. Het is echter 
in strijd met het vereiste van onpartijdigheid van art. 6 EVRM, indien een derge-
lijke rechter 's ochtends op het Ministerie van Justitie op het gebied van de straf-
rechtspleging werkzaam is en 's middags als strafrechter optreedt. 84  
Artikel 6 EVRM is ook aan de orde geweest met betreldcing tot de functie van Rigs-
retten. 85  De verdediging poneerde in de zaak Ninn-Hansen dat dit gerecht geen 
onafhankelijke en onpartijdige rechter in de zin van art. 6 was. Dat verweer werd 
door Rigsretten van de hand gewezen in arrest u 1994.409 met als argument dat 
het feit 'de de helft van de rechters door het Folketing gekozen is, nog niet op 
voorhand het moeilijk zou maken voor Rigsretten om als onafhankelijk en onpar-
tijdig gerecht op te kunnen trederi. Was dat voor ons een uitspraak om de wenk-
brauwen over te fronsen, er is ook jurisprudentie — maar niet van Rigsretten! — 
over art. 6 EVRM die aanleiding is geweest tot aanpassing van de wetgeving.' 

5 HET DEENSE RECHTSBESCHERMINGSSTELSEL; ENKELE 

EVALUERENDE OPMERKINGEN 

Een van de aantreldcelijke kanten van het Deense stelsel van rechtsbescherming 
in bestuursrechtelijke geschillen is de integratie van de rechtspraak in deze zaken 
in de gewone rechterlijke macht. Het stelsel is daardoor overzichtelijk en transpa-
rant. Rechtseenheid van gespecialiseerde bestuursrechters is geen vraagstuk. 
Hoewel dat sterke punten zijn, moet worden opgemerkt dat in de pralctijk maar 
betrekkelijk weinig bestuursrechtelijke geschillen aan de rechter worden voorge-
legd. Tussen de 104.631 civiele zaken die in 1998 in eerste instantie behandeld 
werden, zouden slechts enkele honderden bestuursrechtelijke geschi11en 87  schuil-
gaan. Ook onder de strafzaken (87.815) en de executiegeschillen van fogedretten 
(250.000) kunnen bestuursrechtelijke geschillen of zaken met bestuursrechte- 

82. Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 50-51. 
83. Zie het in par. 2.1 genoemde arrest U 1999.1243. 
84. Steenbeek/Gilhuis (1998), a.w., p. 78. 
85. Zie par. 2.2.4. 
86. Zie Lindencrone Pedersen en Werlauff, a.w., p. 49-59, die een overzicht geven. Zij noemen de 

eisen van een onafhankelijk en onpartijdig gerecht (wijziging wet over Arbejdsretten) en de rede-
lijke termijn (wijziging van Retsplejeloven). 

87. Deze schatting is te vinden bij Revsbech (1996), a.w., p. 154. Aangenomen lijkt te mogen worden 
dat dit aantal in 1998 met plotseling drastisch is gestegen. 
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lijke elementen zitten." Veel zijn het er in elk geval niet. Floe helder het Deense 
stelsel van rechtsbescherming door de rechter ook mag zijn, veel gebruik wordt 
er dus niet van gemaakt. Het aantal geschillen dat wordt behandeld, stijgt de laat-
ste jaren overigens wel." 
In een geintegreerd stelsel kan men niet verwachten dat elke rechter evenveel ver-
stand heeft van alle rechtsgebieden waarover geschillen ontstaan. Enige specialis-
tische kennis binnen de organisatie is nodig om gefundeerd over de vaak lastige 
bestuursrechtelijke vraagstuldcen te lcunnen oordelen. Het geringe aantal 
bestuursrechtelijke zaken dat door de Deense rechter wordt behandeld, lijkt het 
opdoen van of investeren in specialistische kennis niet te bevorderen. 

In de praktijk ligt het zwaartepunt aan de onderkant van het stelsel van rechts-
bescherming, bij de rekurs, het administratieve beroep. Voor het stelsel van 
rekurs bestaat veel waardering, die met name betrekking heeft op de rol van de 
ankencevn. Ze zijn deskundig op het desbetreffende terrein en de procedure vergt 
minder tijd dan bij de rechter. Bovendien zijn ze laagdrempelig en goedkoop, 
omdat geen bijstand van een advocaat is vereist en een proceskostenveroordeling 
niet mogelijk is. Len belangrijk voordeel wordt ook gevonden dat de ankenvn 
een actievere rol spelen dan de vrij lijdelijke rechter. Doordat zij zowel over 
rechts- als beleidsvragen kunnen oordelen, voorzien zij na vernietiging van een 
besluit ook vaker zelf in de zaak. flat kan de rechter ook wel, maar hij moet 
daarin veel terughoudender zifn. Ook de inbreng van deslcundigen wordt een 
aantrelckelijk punt gevonden. Beoordeling van juridische geschillen mag volgens 
Deense opvatting niet louter een zaak van juristen zijn. 9° 
Hoe positief men in het algemeen in de literatuur ook oordeelt over het systeem 
van rekurs met ankenxvn als sluitstuk, toch realiseert men zich dat dit systeem 
alleen goed kan functioneren omdat er steeds de schaduw van de rechtspraak is. 
Bestuursorganen zouden beseffen dat er altijd de mogelijkheid bestaat dat de 
gang naar de rechter wordt gemaakt. 91  
Voor de rechtsvorming zijn zowel de rechter als de ombudsman echter van meer 
betekenis. 91  Volgens Bent Christensen zijn de organen die beslissen in rekurs, in 
het algemeen niet erg geneigd standpunten in te nemen over algemene juridi-
sche vraagstukken. 93  De kracht van de ankenxvn is vooral in de snelle, goedkope 
en adequate rechtsbescherming in het concrete geval gelegen. 
Voor een buitenstaander rijst inch de vraag of, ondanks al die aantreldcelijke kan- 
ten, de juridische toetsing soms niet wat in het gedrang dreigt te raken. Die vraag 
is lastig te beantwoorden, omdat het stelsel van rekurs, zoals de bestuurskundige 

88. Zie voor deze cijfers Lindencrone & Werlauff, a.w., p. 61-62. In het rapport van de staatscommis-
sie zijn cijfers te vinden van de aantallen zaken voor de byretter in 1999, Betrenkning fra Domstote-
nes Strukturkommission, a.w., p. 248-289. 

89. Toftegaard Nielsen, a.w., p. 319-320. 
90. Lekenrechters nemen bijvoorbeeld ook deel aan de strafrechtspleging. Zie 65 GL. Zie ook de 

samenstelling van de in par 2.2.4 genoemde gespecialiseerde gerechten. 
91. Revsbech (1996), a.w., p.154. 
92. Andersen (2000), a.w., p26. 
93. Bent Christensen, Forvaltningsret. Provelse, 2e druk, 1994, p.257. 
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Henrichsen opmerkt, niet erg doorzichtig is en het karakter van een lappendeken 
heeft. 94  Na onze verkenning van het stelsel zeggen we hem dat graag na. Revs-
bech meldt dat het vroeger nog erger was. Er heeft een zekere concentratie van 
ankenwvn plaatsgevonden. 95  De voorzieningen van rekurs lopen erg uiteen. Dat 
geldt ook voor de mate waarin er 'quasi-rechterlijk' wordt geopereerd. Generalisa-
ties zijn daarom riskant. Niet alleen de samenstelling van de ankenxvn verschilt, 
ook de werkwijze is niet uniform. Zo kent Landsskatteretten een behandeling in 
twee fasen. Eerst een vrij grondige schriftelijke fase en pas daarna een behande-
ling ter zitting. Deze procedurele aanpak komt overeen met de aanpak van een 
rechtbank. Maar niet alle ankenvn kennen een dergelijke procedure. Het etiket 
'quasi-rechterlijk' kan niet, of niet in dezelfde mate, op alle ankena2vn worden 
geplakt. Een ander punt is de vraag of de rechter de beslissingen van de 
ankenxvn soms niet te beperkt toetst. Ondanks de waardering voor de ankenvn 
is er juist op dat punt toch wel enige kritiek. Zo is er blijkens recente krantenbe-
richten kritiek op Flygtningenncevnet, de vluchtelingenraad. De invloed van ambte-
naren die als lid mede deel uitmaken van die raad, zou te groot zijn. En de rechter 
zou de besluiten van de raad te marginaal toetsen. 96  
Ook het verschil in procesrecht maakt het stelsel van rekurs onoverzichtelijk. 
Hier stuiten wij op een algemene kwestie: er bestaat in Denemarken geen uni-
form bestuursprocesrecht. Dat geldt ook voor de rechtsgang bij de rechter. Het 
civiel procesrecht dat dan van toepassing is, is vaak weinig op bestuursrechtelijke 
geschillen toegespitst en de regeling in bijzondere bestuurswetten is verbroldceld 
en erg ad hoc. Opvallend is dat de civielrechtelijke procestheorie zich nauwelijks 
bezighoudt met vragen van civiel procesrecht in een bestuursrechtelijke con-
text. 97  De boeken die wij raadpleegden, vermelden er weinig over. 98  Meer infor-
matie bieden de handboeken over het bestuursrecht, maar die bespreken een 
aantal relevante algemene aspecten van procesrecht niet. 

Er bestaat onduidelijkheid over de interpretatie van enkele belangrijke proces-
rechtelijke onderwerpen. Toftegaard Nielsen geeft daarvan in een recent artikel 
voorbeelden, zoals de vraag wie beroep kan instellen, de beroepstermijn 99  en de 
vraag welk overheidsorgaan moet worden gedagvaard. Is het antwoord op de laat-
ste vraag: het orgaan dat het primaire besluit nam of, indien een besluit in rekurs 
herzien is, de ankenaevn die het nieuwe besluit nam? In algemene zin valt daar 
geen uitsluitsel over te geven. Berg zegt dat in beginsel de ankenxvn gedagvaard 
moet worden, maar merkt op dat dit in het belastingrecht volgens een vaste prak-
tijk anders is. Niet Landsskatteretten, maar de Minister van Belastingen moet 
worden gedagvaard. Berg geeft het advies in twijfelgevallen maar beide instanties 

94. Henrichsen, a.w., p. 232. 
95. Revsbedi (1997), a.W., p. 244. 
96. Det guddommelige ncevn (De goddelijke raad), Weekendavisen 2-8 maart 2001. 

97. Toftegaard Nielsen, a.w., p. 320. 
98. Lindencrone & Werlauff (die toch beogen een geintegreerde behandeling van het procesrecht te 

geven), a.w., en Eva Smith, a.w. 
99. Zie resp. par. 4.2 en par. 4.3. 
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te dagvaarden.'" Volgens Toftegaard Nielsen leiden deze onduidelijkheden in het 
procesrecht tot onnodig procederen met onvoorspelbare resultaten. Hij komt 
zelfs tot de krasse uitspraak dat de burger voor zijn rechtsbescherming meer te 
verwachten heeft van de ombudsman dan van de zijns inziens te passieve rech-
ter.' Hoewel er door anderen milder geoordeeld wordt,'" lijkt dit toch niet op 
een geheel rimpelloos funtionerend systeem te wijzen. 

De wijze van toetsing door de rechter lijkt terughoudender dan bijvoorbeeld in 
ons land het geval is. Heeft dat iets met dit stelsel te maken? De rechter stelt zich 
de laatste jaren overigens wat minder terughoudend op. De intensievere toetsing 
van wetten aan de grondwet is een goed voorbeeld. 
Een andere vraag die rijst is of de rechter voldoende aan bod komt om normen te 
ontwiklcelen. Of anders gezegd, geeft het stelsel voldoende impulsen aan de ont-
wikkeling van het materiele bestuursrecht? In Denemarken is er geen stelsel van 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals wij dat kennen, ook al bestaan 
er voor een deel overeenkomstige normen. Zou het anders zijn geweest als niet 
de gewone rechter maar een bestuursrechter recht zou hebben gesproken? Zulke 
vragen komen bij het doordenken van het stelsel haast vanzelf op. Ze zijn, zoals 
met dit soort vragen meestal het geval is, gemakkelijk te stellen, maar onmogelijk 
te beantwoorden. 

Het Deense stelsel van rechtsbescherming bevat voor een buitenstaander veel 
inspirerende elementen. Sterke kanten zijn de geIntegreerde rechtspraak en de 
pragmatische aanpak die de laagdrempelige rekurs met de ankenxvn biedt. Aan-
treldcelijk is ook de inbreng van deskundigen die geen jurist zijn. De ombudsman 
geeft belangrijke impulsen tot verbetering van de werkwijze van het openbaar 
bestuur. Het Deense stelsel heeft echter ook elementen, zoals de vrij terughou-
dende wijze van toetsing door de rechter en de onduidelijkheden in het proces-
recht, die wat minder tot de verbeelding spreken. 

6 	SAMEN VATTING 

Rechtspraak in bestuurszaken vindt in Denemarken plaats door de gewone rech-
ter. Hoewel de grondwet toestaat dat bestuursrechtelijke gerechten lcunnen wor-
den ingesteld, is dat niet gebeurd. Het Deense stelsel van rechtsbescherming in 
bestuursrechtelijke geschillen is daardoor zeer overzichtelijk: er is een geInte-
greerde organisatie met 82 rechtbanken, een tweetal gerechtshoven en aan de top 
een Hoge Raad. 
Ook het procesrecht is in principe gelntegreerd. Een zaak wordt op dezelfde wijze 
bij de rechter aanhangig gemaakt, of het nu om een civiele of een bestuursrechte-
lijke zaak gaat. Wel zijn er in bijzondere wetten procesregels te vinden, die per 
wet kunnen verschillen, voor deelterreinen van het bestuursrecht, zoals belastin- 

loo. Berg, a.w., p. 129. 
rot. Toftegaard Nielsen, a.w., p.330. 
102. Revsbech, a.w., p. 159. 
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gen, sociale zekerheid, ruimtelijke ordening of milieubescherming. Hoewel de 
toetsing van een overheidsbesluit plaatsvindt in een civielrechtelijke context, han-
teert de Deense rechter ongeveer dezelfde toetsingsgronden die elders met 
betreklcing tot de vraag of een overheidsbesluit rechtmatig is, worden gehanteerd. 
De toetsing lijkt echter wat minder intensief dan bijvoorbeeld die door de Neder-
landse bestuursrechter. 
Er worden maar betrekkelijk weinig zaken door de rechter behandeld. Veel popu-
lairder is de rekurs, het administratieve beroep. Onafhankelijke raden van beroep, 
ankencevn, die als hoogste instantie in administratief beroep oordelen, spelen een 
belangrijke rol. Hun werkzaamheden worden als 'quasi-rechtspraak' aangeduid. 
Deze raden zijn gemengd samengesteld. Vaak is een jurist voorzitter; daarnaast 
maken vooral deskundigen op het desbetreffende beleidsterrein, en soms ook 
politici, er deel van uit. 
Voor het stelsel van rekurs bestaat veel waardering, die met name betreldcing 
heeft op de rol van de ankencevn. Ze zijn deskundig op het desbetreffende terrein 
en de procedure vergt minder tijd dan bij de rechter. Bovendien zijn ze laagdrem-
pelig en goedkoop, omdat geen bijstand van een advocaat is vereist en een proces-
kostenveroordeling niet mogelijk is. Een belangrijk voordeel wordt ook gevonden 
dat de ankencevn een actievere rol spelen dan de vrij lijdelijke rechter. Doordat zij 
zowel over rechts- als beleidsvragen kunnen oordelen, voorzien zij na vernieti-
ging van een besluit ook vaker zelf in de zaak. Dat kan de rechter ook wel, maar 
hij moet daarin veel terughoudender zijn. Ook de inbreng van deslcundigen 
wordt een aantrekkelijk punt gevonden. Beoordeling van juridische geschillen 
mag volgens Deense opvatting niet louter een zaak van juristen zijn. 

Een belangrijke rol speelt verder Folketingets Ombudsmand, de parlementaire 
ombudsman, wiens gezag groot is. Hij is van veel betekenis bij het formuleren 
van eisen van behoorlijk overheidsoptreden. Forvaltningsloven, de Deense Alge-
mene wet bestuursrecht, bevat voor een belangrijk deel normen die een codifica-
tie zijn van de jurisprudentie van de ombudsman. 
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HOOFDSTUK 5 

Engeland & Wales 

1 	INLEIDING 

1.1 	Algemene schets van het Engelse bestuursrecht en 
rechtsbeschermingssysteem 

Voordat op de organisatie van de rechtspraak in Engeland en Wales wordt inge-
gaan, is het goed enkele woorden te wijden aan de positie van het bestuursrecht 
in het rechtssysteem. Wat die positie betreft is van belang dat men in Engeland 
op een andere wijze aankijkt tegen de verhouding tussen de drie ldassieke staats-
machten (wetgever, bestuur en rechter) dan op het continent. In Engeland bestaat 
wel behoefte aan checks and balances, maar men kleurt de idee van de machten-
scheiding toch jets anders in dan in Nederland gebruikelijk is. Zo was in Neder-
land een van de klassieke bezwaren tegen rechterlijke controle van het bestuur 
dat daardoor de rechter noodzakelijkerwijs boven het bestuur zou worden 
gesteld. In Engeland wordt het als een natuurlijk uitvloeisel van de verhouding 
tussen de staatsmachten gezien dat de rechter het bestuur controleert. Daarbij 
redeneert men ongeveer als volgt: de wetgever ('Parliament')' is de centrale staats-
macht, waarvan alle overheidsgezag is afgeleid. Voor de rechterlijke rechtsmacht 
in geschillen over de uitoefening van overheidsbevoegdheden betekent dit dat 
rechtsmacht van de gewone rechter ook zonder wettelijke basis wordt aangeno-
men. De rechtsmacht wordt als 'inherent' beschouwd, omdat die rechtsmacht 
nodig is om het wetgevende monopolie van de wetgever veilig te stellen. De 
gedachte is, dat de rechter uiting geeft aan de will of Parliament, zoals deze is 
neergelegd in de wet die de bevoegdheid regelt. De rechter heeft dan de taak 
bescherming te bieden tegen een optreden dat die bestuursbevoegdheid te buiten 
gaat, en dus ultra vires geoordeeld moet worden. Bestuurshandelen dat binnen 
door Parliament toegekende bevoegdheid blijft (intra vires), moet geacht worden 
de goedkeuring van Parliament te hebben. In dat geval heeft de rechter geen basis 
om dat handelen als onrechtmatig te bestempelen. Verwarrend aan het begrip 
'ultra vires is dan ook, dat het een dubbele functie heeft: het is primair een 

1. 	De term 'Parliament' betekent niet alleen 'volksvertegenwoordiging', maar wordt vaak gebruilct 
om de wetgever aan te duiden. Bijvoorbeeld in de uitdruldcing 'the sovereignty of Parliament'. Vgl. 
bijv. Wade & Forsyth, 2000, p. 25: `The sovereign legal power in the United Kingdom lies in the 
Queen in Parliament. An Act of Parliament requires the assent of the Queen, the House of Lords, 
and the House of Commons (...).' 
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competentiegrondslag, maar daarnaast is het een grond waarop overheidshande-
len onrechtmatig wordt bevonden. 2  
Ook de invulling van het begrip rechtsstaat is een jets andere dan continentale 
juristen gewend zijn. Weliswaar hecht men er ook in Engeland — net als op het 
continent — groot belang aan dat ook de overheid onderworpen is aan de 'rule of 
law'. Maar daarbij benadrukt men dan vooral, dat het bestuur uiteraard bijzon-
dere publiekrechtelijke voorschriften in acht behoort te nemen, maar daarnaast — 
in beginsel volledig3  — aan het gewone (civiele) recht hoort te zijn onderworpen. 
Craig spreekt van een 'vigourous assertion of the supremacy of the ordinary law, 
which is seen as the vehicle through which to vindicate Parliament's legislative 
monopoly' . 4  

De omstandigheid dat 'bestuursrecht' in het Engelse recht lang een lelijk woord 
is geweest, 3  zou een van de factoren kunnen zijn die het moeilijk maken een 
beschrijving van het 'systeerri van het bestuursrecht te geven. Nog meer dan in 
andere landen is het bestuursrecht verbrokkeld over bijzondere delen, waar het 
wordt 'bewerkt' door zeer verschillende soorten instanties. Dikwijls is het 
bestuursrecht verstopt, verborgen. Bestuurlijke en rechterlijke taken lopen enigs-
zins dooreen. Dat is een verschijnsel dat ook in andere landen voorkomt. Ook in 
die andere landen lijkt het soms willekeurig, of een taak bij een bestuursorgaan 
dan wel bij een rechter terechtkomt. Maar in Engeland is dat extreem. Dat geldt 
voor bijzondere bestuursrechte(r)lijke instanties, zoals de tribunals. Maar het 
geldt eigenlijk ook voor de gerechten van eerste aanleg, de Magistrates' Courts. 
Hun hoofdtaak is een rechterlijke, maar deze colleges nemen ook bepaalde 
beslissingen die materieel gezien bestuursbesluiten genoemd kunnen worden. 
Zo zijn zij de instantie die drank- en horecavergunningen verleent, vergunningen 
voor bookmakers, en, niet te vergeten: voor kansspelevenementen zoals 

2 	 ORGAN ISATIE RECHTSPRAAK 

2.1 	De gewone rechterlijke macht 

Een wettelijke regeling van 1971 heeft het stelsel van rechterlijke colleges in Enge-
land aanzienlijk vereenvoudigd. Een aantal gerechten is toen afgeschaft, en het 
Crown Court en het High Court werden ingesteld, als samenvoegingen van ver-
schillende daarvoor bestaande assizen-colleges. Maar ook nu is het voor de bui-
tenstaander nog een behoorlijk complex geheel. Om een en ander gemakkelijker 
inzichtelijk te maken is een schema bijgevoegd. 

2. Wade & Forsyth, z000, p. 37-38. Op de mogelijke verwarring wordt hieronder teruggekomen, in 

3. Afgezien van prerogatieven van de Kroon en bepaalde wettelijke immuniteiten. Zie daarover nog 
hiema, par. 3.7. 

it. 	Craig, 1999, p. 8. 
5. Zie bijv. Wade & Forsyth, z000, p. 23 e.v.; en Craig 1999, p. 4 e.v., waar de invloed van Dicey op 

het beeld van bestuursrecht wordt beschreven. 
6. Bailey & Gunn, 1996, p.59. 
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2.1.1 	Magistrates Courts 

Magistrates Courts worden soms aangeduid als de strafrechtelijke gerechten van 
eerste aanleg. Maar naast strafrechtspraak zijn deze colleges ook bevoegd in som-
mige familiezaken (bijvoorbeeld inzake ouderlijk gezag over lcinderen) en som-
mige (andere) civiele zaken van gering financieel belang, alsook in bepaalde 
administratieve zaken. 7  De Magistrates Courts worden in beginsel voorgezeten 
door lekenrechters. 8  Zij worden gefinancierd door lagere overheden, en bestuurd 
door plaatselijke Magistrates' Courts Committees, en dus — anders dan de hogere 
rechtscolleges en de County Courts — niet door de dienst van het Ministerie voor 
Rechtspleging9, al heeft de Lord Chancellor wel een politieke verantwoordelijk-
heid voor het functioneren van de Magistrates Courts.' 

2.1.2 	County Courts 

De bevoegdheden van de County Courts liggen op het terrein van het civiele 
recht. Er zijn 233 van deze rechtscolleges in Engeland en Wales. De grotere 
County Courts behandelen ook bepaalde familierechtelijke zaken. In het over-
zichtsschema lijken de County Courts enigszins weggestopt achter het High 
Court. Die presentatie heeft een dubbele achtergrond. In de eerste plaats overlap-
pen de competenties van beide colleges elkaar ten dele." In de tweede plaats 
bestaat er een personele unie: de Circuit judges van de County Courts fungeren 
zo nodig als rechter in de High Courts. 

2.1.3 	Crown Court 

Het Crown Court is belast met de berechting van strafzaken. Er is formeel een 
Crown Court in Engeland en Wales, maar dat heeft -78 permanente en 15 neven-
zittingsplaatsen. 

7. Genoemd werden al: het verlenen van drank- en horecavergunningen, vergunningen voor book-
makers, en voor kansspelevenementen. Daarnaast allerlei 'kleine' bestuursrechtelijke Icwesties in 
beroep, bijvoorbeeld over rijbewijzen, aanwijzingen van de brandweer of aanschrijvingen tot 
woningverbetering. Bailey & Gunn, 1996, p. 55 en 59. 

8. In januari 1996 waren er 30.326 actieve parttime lekenrechters (justices of the peace) [Judicial Sta-
tistics 1995 (Cm. 3290, 1996), p. 901;  en betaalde fulltime magistrates (stipendiary magistrates): 
maximaal 6o in London, en 40 daarbuiten. Bailey & Gunn, 1996, p. 192. 

9. De Court Service Agency van de Lc°, de Lord Chancellors' Office. 
10. Zie het overzicht van rechterlijke colleges op de intemetpagina van het departement van de Lord 

Chancellor, http://ndad.ulcc.ac.uk/datasets/AH/23.htm . Ook de gegevens over aantallen rechter-
lijke colleges zijn van deze site afkomstig. 
Bailey & Gunn, p. 77. De overlap is overigens erkend en opzettelijk. De Courts and Legal Services 
Act 1990 heeft de bedoeling een groeiend aantal zaken van het High Court over te brengen naar 
de County Courts. Lord Woolf heeft in zijn interim-rapport over Access to justice bepleit dat de 
competenties elkaar geheel zouden moeten gaan overlappen en gepleit voor een verdere (mate-
riele) integratie (Bailey & Gunn, p. 78, die verwijzen naar Report (1995), p. 73-75 en 79-81). 
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2.1.4 	High Court 

Net als het Crown Court is ook het High Court formeel een college, met verschil-
lende zittingsplaatsen in het land. Het houdt zitting in Londen en in 26 van de 
zittingsplaatsen van het Crown Court. 
Het High Court kent drie Divisions: de Queen's Bench Division, de Family Divi-
sion en de Chancery Division. De Family Division oordeelt in eerste aanleg, en in 
hoger beroep van uitspraken van Magistrates' Courts, over echtscheidingszaken 
en andere familierechtelijke zaken. De Chancery Division is bevoegd in handels-
zaken (partnerships, faillissement, patenten) en onroerendgoedgeschillen (o.a. 
over hypotheken, en alcten betreffende de verkoop van land); meestal in eerste 
aanleg, soms in hoger beroep van uitspraken van County Courts. De Queen's 
Bench Division is in het kader van dit onderzoek de belangrijkste division. Deze 
beoordeelt verzoeken om judicial review. Maar daarnaast behandelt de Queen's 
Bench Division ook onrechtmatige daadszaken en andere civiele zaken, voorzo-
ver die niet op het terrein van de twee andere divisions vallen. Verder maken van 
deze Division nog enkele aparte rechterlijke colleges deel uit, waaronder het Com-
mercial Court, dat verantwoordelijk is voor 'overheidsarbitrage' in handelszaken, 
en het Admiralty Court, dat bevoegd is in zee- en luchtrechtzaken.' 
Binnen de Queeds Bench Division van het High Court worden de bestuursrech-
telijke taken in toenemende mate onderscheiden. Deze taken, de Crown Office 
List" worden gerekend tot het Crown Office. In een advies, uitgebracht op 12 april 
2000, worth voorgesteld om deze 'Crown Office List' te hernoemen tot 'The 
Administrative CourtY 4  De Lord Chancellor heeft dit advies positief ontvangen.' 5  

2.1.5 	Court of Appeal 

Het Court of Appeal is verdeeld in twee divisions (Criminal en Civil) en behandelt 
hoger beroepen. De mogelijlcheid om na het Court of Appeal in hoger beroep te 
komen bij het House of Lords is afhankelijk gesteld van een verlofprocedure. 
Over een verlof wordt beslist door het Court of Appeal zelf. Bij weigering kan aan 
het House of Lords gevraagd worden alsnog verlof te verlenen.' 6  Het Court of 
Appeal kampt met groeiende werlcvoorraden. In reactie daarop zijn extra rechters 
benoemd in 1994 en opnieuw in 1996, en zijn procestechnische maatregelen 

12. Bailey &Gunn, 1996, p.48 en 89. Zie ook Sime, A Practical Approach to Civil Procedure, London, 
Blackstone Press Ltd., 3e dnik P. zo e.v. 

13. 'Proceedings required to be processed in the Crown Office are included within the scope of the 
Crown Office List, which contains what is in effect the administrative law jurisdiction of England 
and Wales.' Dat wil zeggen: de 'supervisory and appellate jurisdiction by which it oversees the 
legality of decisions and actions of inferior courts, tribunals, local authorities, Ministers of the 
Crown and other bodies and officials'. Zie het persbericht bii het rapport van Sir Jeffrey Bowman, 
op http://www.open.gov.uk/lcd/civilffiowmanz000/pressz000.htm.  

14. Advies van Sir Jeffrey Bowman, 'Review of the Crown Office List'. Een samenvatting is te vinden 
op http://www.open.gov.ukilcd/civilffiowmanz000/pressz000.htm.  

15. Zie de toespraak van de Lord Chancellor op de dag van de installatie van de Commissie Legatt, 
waarover meer hiema, in par. 5.3. 

16. Zie over verlofstelsels nader hiema, par. 3.5. 
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genomen, die de efficiency moeten verhogen. De maatregelen brengen een ver-
schriftelillcing van de procedure mee. 

2.1.6 	House of Lords 

Het House of Lords behandelt cassatieberoepen. Dat kan zaken betreffen die van 
het Court of Appeal komen, maar soms staat van uitspraken van het High Court 
rechtstreeks beroep op het House of Lords open2 7  Er is verlof nodig voor een der-
gelijk beroep. Als dat verlof niet gegeven is door het college dat de aan te vallen 
uitspraak deed, kan aan het House of Lords verlof worden gevraagd. Verlofverzoe-
ken worden binnen het House of Lords afgedaan door een zogenaamd 'Appeal 
Committee' (twee kamers, bestaande uit drie rechters). 
Hoger beroep wordt in beginsel niet behandeld door het volle House of Lords, 
maar door een 'Appellate Committee' (niet te verwarren met het zojuist 
genoemde Appeal Committee), dat rapporteert aan het House of Lords, dat ver-
volgens beslist28  Meestal vindt de mondelinge behandeling door het Appellate 
Committee plaats met vijf leden, maar soms ook met zeven. Het minimum is 
drie leden. Er zijn zo'n elf `echte rechters' (speciaal als — bezoldigde — rechter in 
het House of Lords benoemd), de zg. Lords of Appeal in Ordinary ofwel de Law 
Lords. De leken in het House of Lords worden geacht zich niet in de rechtspre-
kende taak te mengen2 9  
Het House of Lords oordeelt in beginsel alleen over argumenten die door partijen 
naar voren zijn gebracht. Dat kunnen in het algemeen alleen punten zijn die al in 
eerdere instantie(s) zijn opgeworpen." 

2.2 	Bijzondere colleges, belast met rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken 

2.2.1 	Inventarisatie: inquiries, ombudsmen en tribunals 

Er is geen algemeen geldende omschrijving van hetgeen verstaan dient te worden 
onder tribunals. Niet alle 'tribunals' vervullen een rechtspraakfunctie. Sommige 
geven primaire bestuursbesluiten af. Men zou een formeel criterium lcunnen kie-
zen. Bijvoorbeeld door aan te knopen bij de bevoegdheid van de Council on 
Tribunals. Maar niet alle instituties met de naam tribunal vallen onder de verant- 

17. Daarnaast is er een zeer beperlct aantal aangelegenheden dat in eerste aanleg door het House of 
Lords wordt behandeld, zoals 'impeachment proceedings' betreffende leden van het Huis. 

18. Het Appellate Committee is ingesteld in 1948, uit pralctische noodzaak, wegens een renovatie van 
het Palace of Westminster. Sindsdien is deze pralctijk gehandhaafd. Bailey & Gunn, 1996, p. Ex). 

19. Dit wordt als een ongeschreven staatsrechtelijke regel beschouwd sinds de O'Connell's-zaak, uit 
1844. In die zaak negeerde de Lord Chancellor de aanwezigheid van leken-Lords. Zie Wade & 
Bradley, p. 370. De laatste poging van een niet-Law Lord om mee te oordelen dateert uit 1883. Zie 
Bailey & Gunn, 1996, p. 99, die over het betreffende — toen 78-jarige — lid van het House of Lords 
noteren: he 'won notoriety rather from his eccentricities than any eminent qualifications'. 

20. Bailey & Gunn, 1996, p. Docp-mi. Op p. 	'But if [the Law Lords] think it is something that really 
goes to the root of the thing, if they think the whole thing would be rather a mess if they did not 
allow it to be argued, then they would probably allow it on terms as to costs' (citaat van Lord Cross, 
geciteerd door Paterson (1982), hfdst. 5). 

155 



woordelijlcheid van de Council on Tribunals. En: veel van de instituties die er we! 
onder vallen, dragen namen waarin het woord tribunal niet voorkomt (bijv. 
'authorities', 'commissions', 'committees'). Fen ander formeel aanknopingspunt 
zou kunnen zijn: de tribunals die in de Tribunals and Inquiries Act zijn opge-
somd. Echter, deze dragen een tamelijk uiteenlopend karakter. In het kader van 
het onderhavige onderzoek lijkt het dan ook helderder uit te gaan van een meer 
materieel begrip. Craig noemt in dat verband: het vermogen om juridisch hand-
haafbare beslissingen te nemen, die — afgezien van mogelijkheden van beroep — 
een finaal karalcter dragen; onafhankelijkheid van het bestuur; procesregels die 
uitgaan van een mondelinge behandeling met rechterlijk karakter; een bijzondere 
deskundigheid; vereiste van gemotiveerde uitspraken; mogelijIcheid van beroep 
wegens schending van het recht, op het High Court.' 
Dergelijke tribunals zijn te beschouwen als bijzondere bestuursrechters. Er 
bestaat echter een zekere overeenkomst met inquiries en het werk van ombudslie-
den: zeker naar functie. Daarom kort enige aandacht voor die instituties. 

2.2.2 	Inquiries 

The Tribunals and Inquiries Act noemt 'inquiries' in een adem met tribunals. De 
meeste inquiries hebben echter een ander karakter dan het werk van tribunals. 
Inquiries zijn soms van een type zoals wij geneigd zijn ons voor te stellen bij een 
'officieel onderzoek', geleid door een door het bestuur benoemde 'inspector', 
zoals inquiries naar aanleiding van een spoorwegongeluk. Sommige inquiries 
zijn te zien als een soort administratief beroep. Maar de meeste inquiries zijn te 
vergelijken met de bedenkingenprocedure in het Nederlandse bestuursrecht. 
'The statutory inquiry is the standard device for giving a fair hearing to objectors 
before the final decision is made on some question of government policy affect-
ing citizens' rights or interests.'" 
Ook in het laatste geval staat de inquiry onder leiding van een door het bestuur 
benoemde persoon of instantie. Voorzover inquiries de functie van geschilbe-
slechting hebben (en in dat opzicht lijken op tribunals), is het kernverschil met 
tribunals dat zij veelal gebruilct worden in omstandigheden waar de uiteindelijke 
beslissing een politieke is (en dus ook door een bestuursorgaan zelf — meestal een 
minister — te nemen is). De meeste inquiries zijn 'planning inquiries';" bijvoor-
beeld als gelegenheid tot bezwaar tegen een trace voor een weg of spoorlijn, maar 
ook bij ruimtelijk rechtelijke aangelegenheden met een minder verstrelckende 
invloed op de omgeving. Een harmoniserende werking op de procedure bij 

21. Vgl. Craig, 1999. p. 250. 
22. Wade 8c Forsyth, 2000, p. 938. 
23. Aldus Wade & Forsyth, 2000, p. 939. Zij melden dat het 'Planning Inspectorate', dat belast is met 

het organiseren van inquiries in ruimtelijk rechtelijke (inclusief milieurechtelijke) zaken, een staf 
van ongeveer 330 inspectors heeft, die jaarlijks ongeveer 3.000 inquiries houdt. 
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inquiries gaat uit van de Lord Chance110/- 24, die op basis van de Tribunals and 
Inquiries Act 1992 procedurele regels kan stellen voor wettelijk verplichte inquir-
ies die namens een minister worden gehouden. De eisen van de Lord Chancellor 
liggen dicht aan tegen de eisen die plegen te worden gesteld aan rechterlijke pro-
cedures waarin feiten worden vastgesteld. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er 
recht is op procesvertegenwoordiging, en het recht om getuigen en vertegen-
woordigers van het bestuur te verhoren. Echter, omdat inquiries uitmonden in 
een bestuursbeslissing, voorzover zij al beslissend zijn voor individuele rechten, 
worden zij hier verder buiten beschouwing gelaten. 

2.2.3 	Ombudsmen 

Groot -Brittannie kent verschillende ombudslieden. Allereerst natuurlijk 'de' 
nationale ombudsman: de Parliamentary Commissioner for Administration (pcA), 
welk ambt bij wet van 1967 is ingesteld. Daarnaast zijn er in de sfeer van het 
publiekrecht nog andere ombudslieden, zoals die voor de National Health Ser-
vice, sinds 1974, 25  en ombudslieden voor lagere overheden (Local Commissioners 
for Administration, sinds 1974)• 26  Er is ook een Legal Services Ombudsman, die 
toeziet op de klachtenbehandeling door tuchtrechtelijke instanties, ingesteld bij 
de Legal Services Act 1990. Overigens zijn er ook wettelijk geregelde ombuds-
manvoorzieningen die verder van het bestuursrecht af staan, zoals de Financial 
Services Ombudsman (die klachten behandelt over personen die een erkenning 
hebben voor het verlenen van financiele diensten), en de Conveyancing Ombuds-
man (bevoegd met betreldcing tot klachten over erkende vervoerbedrijven). 27  
De belangrijkste overeenkomsten met de tribunals zijn, dat de ombudslieden 
onafhankelijk onderzoek doen en een informele wijze van behandelen hanteren. 
Verder schijnen zij een effectieve bescherming te bieden. 

De omstandigheid dat de PA geen verdere formele bevoegdheid heeft dan het gegrond 

bevinden van een klacht, mag niet tot de conclusie leiden dat de klachtenbehandeling 

weinig oplevert. In 1992 werden 177 klachten gegrond bevonden. In 92 zaken leidde dit 

tot toekenning van een vergoeding, waarbij de klacht in 30 daarvan een wijziging in de 

beleidspraktijk tot gevolg had. Dat laatste gebeurde ook in 25 andere zaken, waarin geen 

24. De Lord Chancellor is de minister verantwoordelijk voor de rechtspleging. Daamaast is hij 'presi-
dent of the Supreme Court', ex officio lid van het Court of Appeal en president van de Chancery 
Division van het High Court (maar dat is een titulaire functie: de vice-president van de Chancery 
Division fungeert als het hoofd van de divisie). Supreme Court Act 1981, s. I, 2 en 5. ('Supreme 
Court' is een verzamelnaam voor High Court, Crown Court en Appeal Court tezamen. Zie bijv. 
Wade & Bradley, 1993, p. 369.) 

25. Health Service Commissioner Act 1993 en 1996. Zie Wade & Forsyth, 2000, p. 107. 
26. Local Government Act 1974. Zie Wade SC Forsyth, 2000, p. 137 e.v. 
27. Zie Wade & Forsyth, 2000, p. 87-112. Het boek bevat een cijfermatig overzicht van klachten bij de 

Parliamentary Commissioner. De meest recente gegevens in die statistieken dateren van 1998. 
Overigens is de omstandigheid dat de verschillende delen van het Inc verschillende ombudslieden 
hebben hier buiten beschouwing gelaten. 
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vergoeding werd toegekend. In nog weer 15 andere zaken werd op andere wijze dan 

financieel compensatie geboden.' 

Het belangrijkste verschil is uiteraard, dat de klacht bij een ombudsman niet als 
een legal remedy kan worden gezien, omdat een ombudsman geen rechtens bin-
dende beslissingen kan nemen. In zoverre kan de nationale ombudsman dus niet 
in de plaats treden van de gewone rechter of van tribunals, zoals ook uitdrukkelijk 
bepaald wordt in de wet van 1967. Daar is echter een belangrijke uitzondering op: 
de ombudsman mag ondanks het bestaan van een legal remedy een klacht onder-
zoeken als, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, redelijkerwijs 
niet verwacht (verlangd) mag worden dat een dergelijke remedy zou worden inge-
steld. Het is ook regelmatig voorgekomen dat de ombudsman klachten heeft 
onderzocht waar rechtsmiddelen voorhanden waren.'" 

2.2.4 	Tribunals (organisatorisch plaatje) 

Wat de Icwantiteit aan tribunals betreft: sommige bronnen melden dat onder ver-
antwoordelijIcheid van de Council on Tribunals zo'n Go tot 8o soorten tribunals 
vallen, op een totaal van ongeveer 2.000. 3° Het jaarrapport 1999/2000 van de 
Council on Tribunals houdt het op ongeveer 100 verschillende tribunals en daar-
naast nog allerlei ombudsmen en regelgevende organen die rechterlijke functies 
uitoefenen." Bij elkaar beslissen de tribunals ongeveer een half miljoen zaken 
per jaar. Maar ook wat de aantallen zaken betreft zijn de verschillen per tribunal 
groot. Het grootste Tribunal behandelt meer dan 300.000 zaken per jaar, terwij1 
sommige tribunals zelden zitting houden." Er is veel kritiek op het grote aantal 
tribunals. Wade & Forsyth schrijven daarover. 

When legislation is in preparation the line of least resistance is usually to create new tri-

bunals rather than to reorganise those already existing. This tendency, if unchecked, 

leads to a jungle of different jurisdictions which are as inconvenient to the citizen as 

they are bewildering. (...) The policy, therefore, should be to constitute fewer and 

stronger tribunals by amalgamating of grouping the existing tribunals by their functions, 

28. Craig, 1999, p. 237. Recente informarie: in het verslagjaar 1998/1999 werd via de PCA in totaal 

132.903 aan vergoedingen aan individuen verIcregen. Zie het jaarverslag, via www.ombuds-

man.org.uk. Er werden 1506 Idachten ingediend. In 372 daarvan werd een volledig onderzoek 

ingesteld. Van deze 372 ldachten werd 93% geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 

29. Wade & Forsyth, 2000, p. 97. 

3o. Bailey & Gunn, 1996, p.46;  Craig, 1999, p. 250. 

31. 'From 30 or so tribunals in the 19505, we now have close on roo. Tribunals have been joined by 

Ombudsmen and many other regulatory bodies, which have similar judicial functions. The 

administrative justice system now handles more cases than the civil courts.' Council on Tribunals, 

Annual report 1999/2000, Part 2. De verschillen in aantallen lijken ten dele te verklaren doordat 

in het genoemde totaal van 2.000 ook de aantallen van een soort moeten zijn geteld. Zo zijn er 

blijkens het overzicht 88o Pensions Appeal Tribunals en 404 General Commissioners of Income 

Tax. 

32. Address by the Rt. Hon. the Lord Irvine of Lairg, Lord Chancellor, to the Council on Tribunal's 

'Conference 2000% on 18 May z000, opgenomen in: the Annual Report 1999/2000, Appendix A. 
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as by unifying those concerned with social security benefits, those concerned with land, 

those concerned with national health service, and so on.' 33  

De kans bestaat, dat nog ingrijpender herzieningsvoorstellen zullen worden 
geformuleerd. Op 18 mei 2000 heeft de Lord Chancellor een commissie geinstal-
leerd, onder voorzitterschap van Sir Andrew Legatt, die een brede herziening 
dient voor te bereiden. De commissie lijkt vooral tot taak te hebben de werIcwij-
zen van de tribunals te verbeteren, maar ook is de commissie gevraagd: 

'to ensure that tribunals overall constitute a coherent structure for the delivery of admin-

istrative justice. (...) 

[gelet op het tijdschema voor de commissie] there is no opportunity to consider the 

detailed organisation and workings of each of the many Tribunals, nor should that be an 

objective. This review is to be at a more strategic level, it's to look at the administrative 

justice system as a whole, its coherence, its accessibility, its organisation: 34  

Een uitgewerkt cijfermatig overzicht, waarin ook vermeld wordt welke procedu-
rele regels van toepassing zijn en welke de eventuele beroepsmogelijkheden zijn, 
is opgenomen in het jaarrapport van de Council en o.a. ook in het handboek van 
Wade & Forsyth. 35  
Het was de bedoeling van de commissie die aan de wieg stond van de Council on 
Tribunals, the Franks Committee, dat de Council procedurele regels zou vaststel-
len voor het werk van de tribunals. Zover is het niet gekomen: de Council heeft 
wel modelregels opgesteld, maar wat de vaststelling van procedureregels betreft 
bestaat alleen een plicht de Council om advies te vragen. Als het gaat om de 
inhoud van wetgeving die het werk van tribunals raalct, ontbreekt ook die plicht, 
en geldt alleen een niet juridisch bindende afspraak tussen de Council en de 
regering. Die afspraak schijnt niet echt goed te werken. 36  
De mogelijkheden van statutory appeal' zijn beschreven in Wade & Forsyth, 
2000, P. 894 e.v. Die hoger-beroepsmogelijkheden zijn zeer divers. 37  Of er hoger 
beroep is, is afhankelijk van de vraag of die mogelijkheid wettelijk is toegekend. 
Wat een aantal — in de wet gespecificeerde — tribunals betreft is in de Tribunals 

33. Wade & Forsyth, 2000, p. 905. 
34. Toespraak van de Lord Chancellor, op 18 mei 2000, op een congres van de Council on Tribunals; 

Appendix A van het Annual Report van de Council. Zie http://www.council-on-tribunals.gov.uk/ 
armualreports/oo/appa.htm. Ook de overheidsombudslieden vallen binnen het bereik van de 
opdracht aan de commissie. 

35. Zie http://www.council-on-tribunals.gov.uk/annualreports/  en Wade & Forsyth, 2000, p. 929- 
937. Gelet op de omvang van de lijst is deze niet overgenomen. Voorbeelden van tribunals, naast 
de in een van de vorige noten al genoemde voorbeelden: Agriculture Land Tribunals, Child Sup-
port Commissioners, Civil Aviation Authority, Criminal Injuries Adjudicators (schadelcwesties), 
Special Educational Needs Tribunal, Employment Tribunals, Immigration Appeal Tribunal, Men-
tal Health Review Tribunal, Health Authorities, Rent Assessment Committees, etc. 

36. Craig, 1999, p. 264: 'The Council is often not consulted adequately or not at all. Nor has the Coun-
cil always been happy with the reaction to its suggestions.' 

37. Bailey & Gunn, 1996, p. 963: 'No neat classification is possible of the vast range of functions per-
formed by administrative authorities. Neither is it possible to discern any clear pattern in the avail-
ability of rights of appeal from administrative decisions.' 
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and Inquiries Act 1992, S. ii, een recht van beroep bij het High Court toegekend 
aan een partij 'who is dissatisfied in point of law'. Indien deze bepaling niet van 
toepassing is en ook een andere expliciete wettelijke aanwijzing ontbreekt, dan is 
slechts judicial review mogelijk. Overigens is, sinds de beslissing van het Court of 
Appeal in de Northumber/and-zaak, 38  in 5952, en een wijziging van de Tribunals 
and Inquiries Act van 1958, de behoefte aan hoger beroep wegens schending van 
het recht sterk afgenomen, omdat de gewone rechter praktisch dezelfde bescher-
ming kan bieden. 39  De volgende bij bijzondere wet geschapen hoger-beroeps-
mogelijkheden komen voor van het ene tribunal op een ander tribunal: een 
appeal tribunaM van een tribunal op een minister Omar ook de omgekeerde 
rechtsgang komt voor van minister op tribunal); en van een tribunal naar een 
met gewone rechtspraak belast college. 

38. R. v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal ex p. Shaw [193211 KB. 338. 

39. Wade SL Forsyth, 2000, p. 897 e.v. Whatever rights of appeal may or may not have been provided 
by statute, therefore, it is always necessary to remember that the court has extensive powers of 
review which may cover much of the same ground' (p. 898). 

40. Overigens betekent de naam 'appeal tribunal niet zonder meer dat het betreffende tribunal een 
hoger-beroepstribunal is. Er zijn ook tribunals met de naam 'appeal tribunal, die alleen in eerste 
aanleg oordelen; in beroepen tegen besluiten van bestuursorganen. (Wade & Forsyth, 2000, 

P. 8954 
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3 HET ENGELSE RECHTSBESCHERMINGSSYSTEEM IN 

BESTUURSRECHTELIJKE ZAKEN — FORM EEL GEZIEN 

3. 1 	Twee soorten rechtsmiddelen in bestuursrechtelijke zaken (statutory 
appeal en judicial review) 

Er zijn twee hoofdvormen om bij een rechterlijke instantie op te komen tegen 
bestuursrechtelijke beslissingen van bestuur of rechter. Soms is er een wettelijk 
toegekend beroepsrecht, een appeal (statutory appeal). Dat is veelal een beroeps-
recht op een bijzondere instantie, bijvoorbeeld speciale tribunals. Maar statutory 
appeal op instanties die tot de gewone rechterlijke macht behoren, komt ook 
regelmatig voor. 4 ' 
Naast statutory appeal bestaat een algemeen middel voor bestuursrechtelijke 
zaken, het judicial review of administrative action, meestal kort aangeduid als judi-
cial review. Judicial review wordt ingesteld bij een college van de gewone rechter-
lijke macht. Judicial review vangt aan met een verzoekschrift, waarin wordt 
gevraagd om rechterlijk verlof tot toegang tot de rechter (leave to apply for the 
order). In literatuur en rechtspraak wordt benadrukt dat er een principieel verschil 
bestaat tussen appeal en review. Ingeval van appeal kan de beroepsinstantie zijn 
eigen oordeel vormen over hoe de zaak beslist zou moeten worden. Appeal strekt 
zich uit tot wat wordt genoemd de 'merits' van de zaak. 42  Dat wil echter niet zeg-
gen dat het hoger beroepscollege: 

'ought not to pay great attention to the fact that the duly constituted and elected (...) 

authority have come to an opinion on the matter, and ought not lightly to reverse their 

opinion'. 43  

Review heeft een veel beperktere streldcing, doordat het beperkt is tot aspecten 
van 'validity'. Bij review is sprake van een formelere, `uitwendige' controle van de 
beslissing die door de vorige instantie is genomen: review beperkt zich tot de gel-
digheid van het besluit en de reikwijdte van de bevoegdheid van het orgaan dat de 

41. Meestal beroep bij het magistrates' court, maar ook wel bij een county court (bijvoorbeeld m.b.t. 
bepaalde bestuursdwangaanschrijvingen; Housing Act 1985, S. 191 en 269), of zelfs bij het Crown 
Court (bijvoorbeeld in kansspelen- of vuurwapenzaken). Zie Bailey & Gunn, 1996, P.  965. 

42. Omdat statutory appeal een zaak van de wetgever is, kan het door de wetgever uiteraard ook nader 
vormgegeven worden. Het komt voor dat de gronden voor appeal zo beperkt zijn, dat de 'merits' 
niet aan de orde lcunnen worden gesteld en het beroep qua toetsingsmogelijIcheiden gelijk te stel-
len is met 'review'. Bijvoorbeeld in onteigeningszaken. Zie Bailey & Gunn, 1996, p. 967. 

43. Citaat van Lord Goddard C.J., gevonden bij Bailey & Gunn, 1996, p. 966. 
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beslissing ga.1 44  Zo luidt althans de klassieke leer. Hieronder, in par. 3.3, wordt 
nader ingegaan op de aard en intensiteit van de toetsing bij judicial review. 

3.2 	Twee hoofdsoorten acties bij de gewone rechter (public en private law 
remedies) 

Via de procedure van judicial review kunnen verschillende remedies worden 
gevraagd: de zogenaamde public law remedies (publiekrechtelijke acties). Het 
gebruik van deze remedies, die aanvankelijk gebaseerd waren op common law, is 
inmiddels in wettelijke regels opgenomen. 45  De te hanteren procedure wordt AIR 

genoemd: Application for Judicial Review. Vrij kort na de introductie van AJR is in 
de rechtspraak uitgemaakt dat judicial review in beginsel exclusief is: om bij de 
gewone rechter bestuursbesluiten aan te tasten dient van AIR gebruik gemaakt te 
worden.46  De gewone ('civiele') remedies kan men in bestuursrechtelijke geschil-
len in beginsel niet buiten de AjR-procedure om gebruiken. Voor het globale beeld 
van de rechtsbescherming in Engeland en Wales is het resultaat, dat daar welis-
waar in beginsel altijd na of in plaats van mogelijkheden van statutory appeal een 
mogelijkheid van beroep op de gewone rechter bestaat, maar daarbij bijzonder, 
'bestuursrechtelijk', procesrecht geldt. Bovendien maalct het organisatorisch 
schema duidelijk, dat deze bestuursrechtelijke beroepen in eerste aanleg worden 
behandeld door een vrij sterk in bestuursrechtelijke zaken gespecialiseerde sector 
(division) van het High Court: de Queen's Bench Division. 

44- Zie Aldous and Alder, 1993 (p. 5): 'The basis of the power of the High Court to review decisions of 
inferiour courts, public bodies and tribunals is that it can make such bodies do their duty and stop 
them from doing things which they have no power to do. The High Court cannot determine 
whether decisions are right or wrong on their merits. The procedure under Order 5315 thus not an 
avenue for appeal against decisions.' Soms wordt het onderscheid aangeduid als het verschil tus-
sen appellate and supervisory review (Emery & Smythe, 1986, p. 290). 
In nogal wat uitspraken wordt uitgeweid over het beperkte karakter van review. Dan wordt aange-
geven dat het niet de rol van de rechter is om te bepalen of de bestutusbeslissing 'goed' of 'ver-
keerd' was, en ook niet om een bestuurlijke dienst te leiden (this court cannot (...) seek to run the 
health service', Lord Woolf in R. v Hillingdon Health Authority, ex p. Goodwin 119841 I.C.R. 800, 
81rA-B). Over wat dan wel de taak van de rechter is, zijn de formuleringen vaak niet erg precies. 
Soms verwijst men dan naar wat wij zouden noemen 'rechtmatigheidstoetsing' (Lord Woolf, in de 
zojuist geciteerde zaak: All this court can do is ensure that, in performing its duty, the authority 
acts in the manner which the law requires'). Maar opvallend is, dat vaak toch een nog engere aan-
duiding wordt gegeven, in de richting van: beperkt tot controle van bevoegdheidsgrenzen ('The 
role of the court is to consider whether the chief registrar has exceeded his powers', Sir John 
Donaldson MR in R. v. Chief Registrar of Friendly Societies, ex p. New Cross Building Society [1984] 

Q.B. 227, 241H-2424 [Beide voorbeelden uit Fordham, 1997, p. 178.] 
Men mag het behandelde onderscheid overigens niet verwarren met het onderscheid tussen vol 
beroep en cassatie: ook 'appear kan beperlct zijn tot toetsing aan het recht. Zie vorige noot en 
Craig, 1999, p. 7. 

45. Supreme Court Act 1981, section 31. Voor 1981 (vanaf 1977) alleen opgenomen in de reglementen 
van het Supreme Court, in Order 53 (inmiddels ongewijzigd opgenomen in de nieuwe Civil Proce-
dure Rules 1998, volgens Wade & Forsyth. 2.000, p. 641). 

46. O'Reilly v. Mackman 119831 2 Ac. 237; Roy v. Kensington and Chelsea Family Practioner Committee 

[1992] 1 A.C. 624 
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3.3 	Nader over de public law remedies:judicial review 

Aan de rechter kan derhalve toepassing van de public law remedies worden 
gevraagd via een verzoek om judicial review. Als korte typering van judicial review 
kan het volgende worden opgemerkt. Judicial review is, zoals zojuist aangegeven, 
een in beginsel exclusief rechtsmidde1, 47  waarbij aan het High Court wordt 
gevraagd om bestuursrechtelijk handelen te beoordelen. De procedure vangt dus 
aan met een aan de rechter gericht verzoekschrift, in plaats van met een aan de 
wederpartij gerichte dagvaarding, zoals bij de gewone acties. 
Aan het High Court komt vrijheid (discretion) toe om te bepalen of dit verzoek 
wordt toegewezen. Binnen AJR worden verschillende soorten remedies onder-
scheiden, naargelang het doel van de actie; naar de aard van het gewenste dictum 
derhalve. Dat kan zijn een vernietiging (certiorari), een verbod (prohibition/injunc-
tion), een verplichting (mandamus), een vaststellen (verduidelijken) van een 
rechtspositie (declaration), dan wel het toekennen van schadevergoeding 
(damages). 

De basis voor review is de ultra vires-doctrine. Ads er geen sprake is van ultra vires, 
is de rechter niet bevoegd op te treden (althans niet in review er zou wel een 
mogelijkheid van bijzonder statutory appeal lcunnen bestaan). Dat betekent dat 
de gronden voor review in ieder geval onder de vlag van de ultra vires-doctrine 
gebracht moeten worden. Dat kan voor enige verwarring zorgen, omdat het niet 
vanzelf spreelct dat bijvoorbeeld een schending van principles of natural justice, 
zoals niet-horen, leidt tot de conclusie dat sprake is van 'excess of jurisdiction'. 
Toch is dat zo. De gedachte is, dat een besluit niet binnen de bevoegdheid gege-
ven kan zijn als het onrechtmatig is; want als bij het besluit binnen de bevoegd-
heidsgrenzen is gebleven, moet het wel rechtmatig zijn. 48  In de uitspraak in de 
zaak Hull University Visitor ex p. Page heeft het House of Lords in zoverre duide-
lijkheid geschapen, dat het vaststelde dat iedere error of law in een bestuursbeslis-
sing aangemerlct moet worden als een overschrijding van de bevoegdheden van 
het betreffende orgaan, en dus ultra vires oplevert. 49  

De nadere gronden voor review kunnen grofweg in drie categorieen worden inge-
deeld: 
— unlawfulness, dat wil zeggen `strijd met de wet' in mime zin, zodat daar ook 

handelen in strijd met bevoegdheidsgrenzen — in mime zin — onder valt (ille-
gality, inclusief improper purposes); 

47. 'Exclusier in verhouding tot de gewone (dagvaardings)acties bij de gewone rechter: in relatie met 
statutory appeal zou juist gezegd moeten worden dat appeal 'exdusief is' ten opzichte van — 
althans voorrang heeft boven — review. 

48. Wade & Forsyth, 2000, p. 38-39. Verwarring, of moeite met het aanvaarden van de ruime uitleg 
van ultra vires, is Met alleen denkbaar bij continentale juristen. Op p. 38 schrijven Wade & Forsyth 
dat de doctrine door eminente Engelse rechters wel als 'fairy tale' of 'fig-leaf is bestempeld. Zie 
over de doctrine, en de discussie daarover, ook Craig, 1999, p. 15 e.v. 

49. Re v. Hull University Visitor ex p. Page [1993], A.C. 682. Zie Bok 1999, p. 168; Craig, 1999, p. 471 
e.v. 
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— irrationality, waartoe in ieder geval evidente onredelijIcheid gerekend wordt 
(irrationality, unreasonableness, en proportionality); 

— unfairness, hetgeen in procedurele zin wordt opgevat: het gaat dan om gebre-
ken in het besluitvormingsproces (principles of natural justice: bias en fair 
hearing). 

Voor een beroepsrecht is vereist dat de appellant: 
— voldoende belang heeft; 
— geen geschikte andere rechtsgang kan gebruiken; 
— de procedure binnen een korte termijn aanhangig maakt, dat wil zeggen in 

het algemeen ten laatste binnen drie maanden. 'Promptly and in any event wit-
hin 3 months', luidt de hoofdregel, maar onder omstandigheden kan het hante-
ren van een langere termijn gepardonneerd worden. 5 ° 

Over die beroepstermijn nog een enkele opmerking. De driemaandentermijn 
staat niet in de Supreme Court Act 1981, maar nog wel in de 'voorloper' van de 
wettelijke regeling, RSC Order 53. De Engelse rechter is overigens ruimer in het 
pardonneren van termijnoverschrijdingen dan de Nederlandse bestuursrechter. 
Als bijvoorbeeld tijd verloren is gegaan met het verkrijgen van rechtsbijstand, of 
met een poging tot alternatieve geschilbeslechting, is dat wel beschouwd als een 
'goede reden' voor termijnoverschrijding. 5 ' 

Wat betekent het bovenstaande voor de aard van de toetsing bij judicial review? In 
par. 3.1 werd al opgemerkt dat het beroep zich niet mag richten op de 'merits' van 
de zaak. 52  Deze begrenzing brengt niet alleen mee dat de rechter niet zijn eigen 
visie op de kwesties die aan het bestuur zijn toevertrouwd, in de plaats mag stel-
len van die van het bestuur — dat zou voor Nederlandse juristen zeker niet verras-
send zijn — maar ook dat de rechter zich geen oordeel vormt over lcwesties die als 
feitelijk worden beschouwd. 11  
Dit betekent overigens niet dat in judicial review geen enkel onderzoek naar de 
feiten mogelijk is. Feitelijk onderzoek is in ieder geval wel mogelijk waar de fei-
ten beslissend zijn voor bevoegdheidskwesties. Wade SE. Forsyth schrijven daar-
over het volgende: 

164 

'Judges still regard the procedure of judicial review unsuitable for questions of fact. Lord 

Diplock has argued, though not very convincingly, that facts can seldom be a matter of 

relevant dispute in an application for judicial review; but at the same time he held that 

so. Dit overzicht van judicial review is grotendeels ontleend aan Fordham, 1997, p. 6 e.v. 
51. Wade & Forsyth, 2000, p. 647-648. 
52. Brind [1991] Ac. 696; TSW (1992) [1996] JR 185. Zie ook de noot dal het slot van par. 3.1, hierbo-

ven. 
53. In R. V. Secretary of State for Education and Employment and the North East London Education 

Authority, ex p. M [1996] ELR 162, zo5C-E, drukte Simon Brown U zich als volgt uit (als geciteerd 
door Fordham, 1997, p. 184): 
It has been said time without number that in excercising its supervisory jurisdiction this court is 

not concerned with the substantive merits of an administrative decision and will not entertain an 
appeal on the facts.' 



cross-examination on affidavits should be allowed whenever the justice of the case so 

requires. Questions of fact may easily be crucial, for example where the case turns on 

jurisdictional fact or (as Lord Diplock recognised) procedural error or violation of natu-

ral justice.' 

Wat de beroepsgronden en de intensiteit van de toetsing betreft lijkt intussen een 
situatie bereikt waarin weliswaar nog altijd wordt vastgehouden aan de ultra vires-
doctrine, en nog steeds regelmatig wordt opgemerkt dat review zich niet mag uit-
strekken tot de 'merits' van de zaak, maar de verschillende toetsingsgronden een 
veel intensievere toetsing toelaten dan men verwacht, als wordt gezegd dat de 
toetsing is gericht op de vraag of bevoegdheidsgrenzen zijn overschreden. Soms 
vindt men in de Engelse literatuur ook wel de onderkenning dat eigenlijk sprake 
is van twee niveaus van toetsing: enerzijds het niveau van de bevoegdheidsgren-
zen, en anderzijds de toetsing ingeval een orgaan weliswaar binnen die grenzen 
is gebleven, maar toch onrechtmatig heeft beslist, doordat de beslissing unreaso-
nable, irrational of disproportionate was. 55  Doordat in de rechtspraak is vastgesteld 
dat iedere error of law, via de formele sluis van de ultra vires-doctrine door de rech-
ter onderzocht kan worden, 56  en doordat verschillende toetsingsgronden, zoals de 
test op unreasonableness, zich hebben ontwikkeld — waardoor marginale controle 
van het toepassen van discretionaire bevoegdheden mogelijk is geworden — 57  
lijken de toetsing in appeal en die in judicial review in elk geval naar elkaar toege-
groeid te zijn. Net  als in Nederland, is het moeilijk om erachter te komen hoe 
intensief de toetsing van discretionaire bevoegdheden is. Het is opvallend dat het 
criterium van de unreasonableness voor het eerst werd gehanteerd in dezelfde 
periode als waarin de Nederlandse Hoge Raad de befaamde `willekeurformule' 
(het criterium dat het bestuursorgaan 'in redelijkheid niet heeft kunnen komen 
tot' het bestreden besluit) ontwikkelde. Want het Wednesbury-arrest is van 1948, 
en het Doetinchemse woonruimtevorderingsarrest van begin 1949. 58  De redene-
ring in `Wednesbury' vertoont veel overeenkomst met die in `DoetincherrY, en 
met hetgeen in die periode in de Nederlandse literatuur werd geschreven. Vol-
gens Wednesbury 'a decision may be attacked if it is so unreasonable that no 
reasonable public body could have made it'. 59  Maar de ontwilckeling is in Enge-
land in dezelfde richting gegaan als in Nederland: de mate van onredelijkheid die 
moet komen vast te staan, is veel minder extreem dan in de traditionele Wednes-
bury-test.' De Engelse rechter heeft die test nog niet zo ver willen uitstreldcen, 
dat gesproken mag worden van een `evenredigheidscontrole', een toets met 
behulp van het proportionality-criterium. Maar bij verschillende gelegenheden 

54. Wade & Forsyth, 2000, P. 643. 
55. Craig, 1999, p. 535. 
56. Zie hierboven, waar de zaak Re v. Hull University Visitor ex p. Page [1993], A.C. 682, werd bespro-

ken. 
57. Zie bijv. Craig, 1999, hfdst. 18 (p. 579 e.v.). 
58. Associated Provincial Picture House Ltd. v. Wed nesbury Corporation [1948] i KB 223; HR 25 februari 

1949, ARB 1949, p. 778; NJ 1949, 558. 
59. Craig, 1999, p. 537. 
Go. Craig, 1999, p. 584-585. Jeffrey Jowell and Antony Lester, 'Beyond Wednesbury: substantive princi-

ples of administrative law', in: Public Law, p. 368-382. 
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ENGELAND 84 Wales: remedies 

ordinary remedies 	 public law remedies 

veer AJR 	 AJR 
- injunction 	 - certiorari 	 - certiorari 

- damages 	 - prohibition 	 - prohibition 

- declaration 	 - mandamus 	- mandamus 

- declaration 

- damages 

(als accesoire vordering) 

hebben verschillende leden van het House of Lords zich op het standpunt gesteld 
dat proportionality in de toekomst toch wel in het Engelse recht als maatstaf 
erkend zou lcunnen worden. 6 ' 

De verschillende 'remedies' via AJR 

In de vorige subparagraaf werden de verschillende remedies binnen AIR al aange-
duid. 62  AIR is indertijd (1977-1981) ingevoerd om aan een aantal tekortkomingen 
tegemoet te komen. Twee hoofdproblemen die men wilde aanpakken waren (a) 
de processuele mogelijkheden van de klassieke public remedies schoten tekort; 
en (b) het stelsel was it formalistisch: keuzen voor een verkeerde remedy konden 
niet worden opgevangen. De nieuwe AjR-procedure hield in dat via een verzoek 
aan de rechter in beginsel alle remedies toegankelijk zouden worden. De ontwer-
pers hadden uitdrukkelijk niet bedoeld de AjR-procedure exclusief te maken: 
anders zou het zojuist onder (b) genoemde probleem niet worden ondervangen. 
Zoals gezegd werd in de jurisprudentie anders beslist: weliswaar zijn de moge-
lijkheden van de ordinary remedies nu in beginsel ook beschikbaar voor judicial 

review, maar zij kunnen niet buiten een AIR-verzoek om worden ingesteld. De 

achtergrond van de betreffende jurisprudentie wordt gevormd door de behoefte 
aan bijzondere procesrechtelijke eisen voor bestuursrechtelijke geschillen. Daar-

hij lijIct de wens om korte beroepstermijnen te handhaven voorop te staan; naast 
de wens om beroep in bestuursrechtelijke zaken verplicht vooraf te doen gaan 

61. Stminlc, 1995, p. gir; Craig, 1999, p.585. 
62. Zie ook het schema 'Engeland & Wales: remedies'. 
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door een verzoek om te mogen procederen: ook deze eis van de AJR-procedure 
wordt — door zowel rechters als het bestuur — gezien als noodzakelijk ter bescher-
ming van de slagvaardigheid van bestuursorganen. 63  Op de afbakening tussen 
AJR en de ordinary remedies buiten de AJR-procedure om wordt hieronder nader 
ingegaan (zie par. 4.2). 

3-5 	Rechtsmiddelen (hoger beroep en cassatie) 

Algemene uitgangspunten voor het systeem van rechtsmiddelen bij de gewone 
rechterlijke macht 64  (straf- en civiel recht inbegrepen) zijn: 
a) dat er een mogelijkheid van beroep zou moeten zijn die zich uitstrelct tot de 

'facts or merits', en daarna een of meer mogelijkheden van een tot rechtsvra-
gen beperlct hoger beroep (cassatie); en 

b) dat men recht heeft op de eerste mogelijkheid van beroep, maar dat verdere 
beroepsmogelijkheden afhankelijk gesteld zijn van rechterlijk verlof. 65  

Beslissingen van Magistrates Courts in civiele of bestuursrechtelijke zaken icun-
nen in het algemeen in hoger beroep worden voorgelegd aan het High Court. Ads 
de eerste rechter een County Court was, is het Court of Appeal de hoger-beroeps-
rechter. In bepaalde zaken, met name waar het gaat om zaken met een gering 
financieel belang, kan dat hoger beroep alleen worden ingesteld na verlof van het-
zij de county-courtrechter, hetzij het Court of Appeal. Voor zaken waarin het 
High Court de rechter van eerste aanleg was, geldt in grote trelcken hetzelfde: 
recht op hoger beroep is regel, maar soms moet eerst verlof worden verkregen. 
De verlofprocedure werkt als volgt: het verzoek moet worden ingediend bij een 
rechter van het gerecht dat de aan te vallen uitspraak deed, bijvoorbeeld het High 
Court. Ads het verlof geweigerd wordt, kan aan het Court of Appeal verlof 
gevraagd worden. 66  Weigert ook het Court of Appeal, dan eindigen de mogelijk-
heden daar: een weigering van verlof door het Court of Appeal kan niet bij het 
House of Lords worden aangevochten. 67  
In beginsel zijn alle uitspraken (in een hoofdzaak) van het Court of Appeal vat-
baar voor cassatieberoep op het House of Lords, maar er geldt een verlofstelsel. 
Verlof moet bij het Court of Appeal worden gevraagd. Aileen als daar een weige-
ring op volgt mag het House of Lords om verlof gevraagd worden. Veel voorko-
mende weigeringsgronden voor verlof zijn: dat het geschilpunt van feitelijke aard 
is en geen rechtsvraag; dat het belang te gering is of het procesbelang verloren is 
gegaan; en dat het Court of Appeal niet verdeeld was, maar een unaniem oordeel 

63. Craig, 1999, p. 799. Overigens is ook wel gepleit voor afschaffing van het systeem van vooraf-
gaande rechterlijke toestemming. Zie het rapport Justice / All Souls Review (1988), p. 157. 

64. De hogenberoepsmogelijlcheden van beslissingen van tribunals lcwamen hierboven aan de orde, 
onder par. 2.2.4. 

65. Bailey & Gunn, 1996, p. 918. 
66. Vermeld zijn de hoofdregels. Voor meer details zie R. s.c. Ord. 59, r.14, en Bailey & Gunn, 1996, p. 

947- 
67. Een dergelijke weigering wordt met beschouwd als een 'judgment or order'. Zie Bailey & Gunn, 

1996, p. 961. 
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heeft gegeven. 68  Het verzoek om verlof wordt behandeld door een van de twee 
kamers van het appeal committee van het House of Lords. Als de leden van de 
kamer het er alle drie over eens zijn dat het verzoek om verlof moet worden afge-
wezen, gebeurt dat zonder horen. De afwijzing wordt in beginsel niet gemoti-
veerd, ook niet als een afwijzing plaatsvindt nadat partijen wel zijn gehoord. 69  
Vermelding verdient nog dat sprongcassatie (leap-frog appeal) mogelijk is, waarbij 
het Court of Appeal wordt overgeslagen. Dit spaart natuurlijk tijd en kosten en is 
vooral een uitkomst waar het Court of Appeal gebonden zou zijn aan eerdere 
jurisprudentie.'' 

3. 6 	Bestuursrechtelijk equivalent van het Parket bij de Hoge Raad? 

Len bestuursrechtelijk equivalent van het Nederlandse Parket bij de Hoge Raad 
bestaat niet bij de gewone rechterlijke macht. Wij lcwamen overigens wel een 
pleidooi tegen om een instituut in het leven te roepen dat in bestuursrechtelijke 
zaken het algemeen belang kan vertegenwoordigen. Dat voorstel lijkt echter inge-
geven door de wens het individuele geval beter tot zijn recht te laten komen, en 
dus niet primair vanuit een rechtseenheidsbelang of efficiencybelang. Woolf, 
Jowell & Le Sueur stellen vast dat de procedure van judicial review thans zo is 
vormgegeven dat belangrijke informatie (bijvoorbeeld over toepassing van beleid) 
veelal buiten het geschil blijft en feitelijk onderzoek in veel gevallen niet mogelijk 
is. Dat doet afbreuk aan de mogelijlcheden tot adequate bescherming van de bur-
ger tegen onrechtmatige bestuursbesluiten. Woolf, Jowell & Le Sueur noemen in 
dat verband het instellen van een 'Advocate-General' of een 'Director of Civil Pro-
ceedings', als mogelijke oplossing. Deze functionaris zou dan 'evidence of the 
public interest' aan de rechter kunnen presenterenT 
Wat strafzaken betreft berust een aantal taken, dat in Nederland behoort tot de 
taken van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, bij de Attorney-General. Daar-
onder is bijvoorbeeld een equivalent van het cassatieberoep in het belang der wet: 
de Attorney-General References. De Attorney-General kan een rechtsvraag voorleg-
gen aan het Court of Appeal, ingeval een verdachte is vrijgesproken. Het Court of 
Appeal beoordeelt de kwestie en kan de vraag vervolgens voorleggen aan het 
House of Lords. De reference heeft geen gevolgen voor de verdachte, en diens 
identiteit wordt geheimgehouden. 72  

68. Bailey & Gunn, 1996, p. 961. 
69. Bailey & Gunn, 1996, p. 962. 
70. Deze mogelijlcheid van sprongcassatie is geintroduceerd door de Administration of Justice Act 

1969. Zie Bailey & Gunn, 1996, p. 547 en 960. 
71. Woolf, Jowell & Le Sueur, 1999, p. 579. Ms bronnen voor het idee om een Advocate-General in te 

stellen noemen zij: JAG. Griffith, 'Judicial Decision-Making in Public Law' 1985J R L 564; Woolf, 
Protection of the Public — A New Challenge (1990), p. 109-113; Sir Jack Jacob, 'Safeguarding the 
Public Interest in English Civil Proceedings' (1982) 1 C.J.Q. 312, esp. p. 316-319. 

72. Bailey & Gunn, 1996, p. 939-940. Een meer algemene beschrijving van positie en verantwoorde-
lijkheden van de Attorney-General en de Solicitor-General geven Bailey & Gunn op p. 19-20. 
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3.7 Betekenis van het EVRM en het Eu-recht 

Voor de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998 73  had het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EvRm) 
slechts een indirecte invloed in het United Kingdom. Toetsing van wetten in for-
mele zin aan het verdrag was de rechter niet toegestaan. Waar sprake was van wet-
geving die zich niet verdroeg met het verdrag, ging de wet boven het verdrag. Als 
bestuursbesluiten in strijd kwamen met het verdrag, kon de rechter niet verder 
gaan dan het betreffende besluit om die reden `unreasonable' te achten. Sinds de 
inwerkingtreding van de Human Rights Act moet het oordeel in een dergelijk 
geval luiden dat de bestuursbeslissing `illegal' is. Wat wetgeving betreft: de rechter 
dient deze `where possible' een uitleg te geven die in overeenstemming is met het 
verdrag. Indien sprake is van een duidelijk conflict tussen wetgeving en het ver-
drag, moet de rechter zich echter beperken tot de vaststelling dat dit het geval is 
(door het doen van een 'declaration of incompatibility'). Daarna is het dan aan de 
wetgever om te bepalen of de wetgeving in overeenstemming met het verdrag 
dient te worden gebracht. 74  Over de status van de declaration of incompatibility 
schrijven Wade & Forsyth: 

'it does not affect the validity, continuing operation or enforcement of the offending 

legislation; it is not binding on the parties; and before it is made the Crown must be 

notified, whereupon a minister or his nominee may be joined as a party.' 

Een onvoorwaardelijke plicht om de wetgeving in overeenstemming met het ver-
drag te brengen ziet men in Engeland dus niet. Complicaties levert een en ander .  
zeker op. De kans dat de juridische strijd zich zal moeten oplossen in een schade-
vergoeding is groot; of de strijdigheid met het verdrag nu wordt opgeheven of 
niet. Het meest principiele bezwaar dat Wade & Forsyth signaleren is dat het vast-
stellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in het Engelse systeem in feite 
niet door de onafhankelijke rechter geschiedt, maar door minister en wetgever. 
'The ultimate conclusion may be', zo concluderen zij, `that fundamental rights 
and Parliamentary sovereignty are, in fact, irreconcilable.' 75  

Fen sterk afhoudende benadering komt ook naar voren in de manier waarop 
Craig bespreekt hoe in Engeland gereageerd zou moeten worden op uitspraken 
van het Europese Hof, waarin jurisprudentie onrechtmatig is verklaard. 
In de Osman-zaak is Engeland door het Europese Hof veroordeeld wegens schen-
ding van artikel 6 EVRM • 76  De zaak betrof een leraar die twee mensen had gedood 
en twee andere verwond. De klacht hield in dat de politie voorafgaand aan de 
schietpartij nalatig was geweest: de politie had — gelet op de bij de politie bekende 
voorgeschiedenis — bescherming moeten bieden. Maar het House of Lords had in 
de Hill-zaak uitgemaakt, dat de politie in het licht van een onrechtmatige daads- 

73. In werking getreden op 2 olctober 2000. Zie over de wet o.a. Wade & Forsyth, 2000, p. 186 e.v. 
74. Woolf, Jowell & Le Sueur, 1999, p. II e.v. 
75. Wade & Forsyth, 2000, p. 191. 
76. Osman v. United Kingdom (1998) 5 B.H.R.C. 293. 
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actie geen zorgplicht (duty of care) heeft, in verband met de voor politietaken 
noodzakelijke beleidsruimte (for reasons of policy)r In de Osman-zaak weigerde 
het Court of Appeal daarom de 'merits' van de zaak te onderzoeken. Het Euro-
pese Hof bepaalde dat de wijze waarop het Court of Appeal de politie immuniteit 
tegen schadeaanspraken had verleend, een onevenredige beperking van het recht 
op toegang tot de rechter opleverde. 
Craig geeft aan dat rechtspraak en literatuur in Engeland erg kritisch op de 
Osman-uitspraak hebben gereageerd. Dat zou reden zijn te verwachten dat de 
rechter ervoor zal kiezen 'Osman' niet te volgen. Maar, die conclusie zou voor-
barig kunnen zijn, aldus Craig, omdat dat tot nieuwe veroordelingen bij het Euro-
pese Hof zou kunnen leiden. 78  

Volgens Craig staat wel vast dat de regering de internationale verplichting heeft 
om de jurisprudentie van het Europese Hof na te leven. En als wetgeving ter 
implementatie van het Osman-arrest zou worden aangenomen, zou de rechter 
ook verplicht zijn die te respecteren. Maar zolang dat niet is gebeurd, hoeft de 
rechter zijn jurisprudentie niet aan te passen: ook na inwerkingtreding van de 
Human Rights Act 1998 niet. Want weliswaar moet op basis van die wet de recht-
spraak van het Hof in de beschouwingen van de rechter betroldcen worden, maar 
bindend is de jurisprudentie van het Europese Hof niet. 79  

Wat de positie van de tribunals betreft maakt men zich in Engeland wel enige s° 
zorgen over de verenigbaarheid met artikel 6 EVRM, met name waar het gaat om 
het vereiste van onafhankelijke rechtspraak. Daarbij moet bedacht worden dat in 
sommige gevallen een minister de beslissing van een tribunal terzijde kan stel- 

Problematisch is de situatie vooral voorzover de kans bestaat dat een tribu- 
nal niet aan de criteria van artikel 6 EVRM voldoet, en het daarop volgende rechts- 
middel slechts een tot juridische vragen beperkte toetsing mogelijk maakt.' 
Maar het mogelijke gebrek aan onafhankelijlcheid is niet het enige punt waar 
spanning met de fair-trialeisen van artikel 6 EVRM zou kunnen ontstaan. In 
beginsel moet de procedure bij tribunals voldoen aan de common-laweisen, dat 
wil zeggen de jurisprudentiele eisen die ook aan gewone rechtspraak worden 
gesteld. Maar bijzondere wettelijke voorschriften, of beperkingen op basis van de 

7. Hill v. Chief Constable of West Yorkshire [1989] Ac. 53. 
78. Craig, 1999, p. 869 R.V. 

79. Craig, 1999, p. 871. 
80. Maar misschien toch wel te weinig. Zo schriiven Wade & Forsyth (2000, p. 906): 'Since the 

coming into force of the Human Rights Act 1998 it is necessary to ensure that there is compliance 
with Article 6(,), but fundamental changes to tribunal procedure are not anticipated.' In een voet-
noot wordt dan alleen opgemerkt dat herziening nodig is van benoerning en ambtstermijn van 
leden van tribunals. 

81. Social Security Act 1998, S. 10 (9 (Craig, 1999, p.258). 
82. Vgl. EHRM 17 december 1996 (Terra WORHIgR/9, HI 1997, 43. En EHRM 23 gin( 1981 (Le Compte, 

Van Leuven and De Meyere v. Belgie ), Series A no. 43; EHRM 26 april 1995 (Fischer v. Austria), Series 
A no. 312; EFIRM 20 november 1995 (British-American Tobacco Company Ltd v. Nederland), Series 
A no. 331; EHRM 22 november 1995 (Bryan v. the United Kingdom), Series A no. 335-A. 
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Tribunals and Inquiries Act 1992, kunnen afdoen aan die eisen. Bijvoorbeeld 
waar het gaat om de motiveringsplicht. 83  
De invloed van het EG-recht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie 
is rechtstreekser dan die van het EVRM en het Europese Hof voor de rechten van 
de mens. De basis daarvoor ligt — vanuit Engels gezichtspunt 84  — in de 'European 
Communities Act 1972', aangevuld met de 'European Communities (Amendment) 
Act 1993 en de European Union (Finance) Act 1995. De European Communities 
Act bepaalt dat 'all rights, powers, liabilities, obligations and restrictions deriving 
from the Treaties are without further enactment to be given legal effect' •85 
Wel moet gezegd worden dat het de Engelsen, getrouwd als ze zijn met de leer 
van de Sovereignty of Parliament, moeite heeft gekost te aanvaarden dat EG-recht 
voor gaat boven nationale wetgeving. Maar het is nu wel zo ver: volgens Craig is 
het duidelijk dat de Engelse rechterlijke colleges inmiddels bereid zijn nationaal 
recht buiten toepassing te laten bij conflict met EG-recht. 86  De doorbraak kwam 
na het Factortame-arrest van het Hof van Justitie. 87  In de vervolgzaak voor de 
nationale rechter, Factortame (No. 2), legde het House of Lords zich neer bij het 
arrest. Tekenend is dat Lord Bridge in zijn overwegingen aangeeft dat de leer van 
de voorrang van EG-recht boven nationaal recht al lang gevestigd was voordat 
Engeland tot de EG toetrad. 88  
'If, therefore, "blame" was to be cast for a loss of sovereignty then this should be 
laid at the feet of Parliament and not the courts', concludeert Craig. 89  

4 	VERHOUDING TUSSEN DE VERSCHILLENDE TAKKEN VAN 

RECHTSPRAAK 

4. 7 	Judicial review naast of in plaats van statutory appeal? (albakening van 
processuele middelen binnen de bestuursrechtspraak) 

Hoe zijn de verhoudingen tussen algemene en bijzondere bestuursrechtelijke 
rechtsmiddelen? In het algemeen wordt een alternatieve bijzondere rechtsgang 
niet als exclusief aangemerkt, in de zin dat het High Court door het bestaan van 
de bijzondere rechtsgang niet bevoegd zou zijn om in te gaan op het verzoek om 
judicial review. 90  Uitzonderingen zouden zich kunnen voordoen, als de wet die 
de bijzondere rechtsgang regelt deze kennelijk als exclusief heeft bedoeld. Daar 
staat tegenover, dat als een bijzondere rechtsgang (nog) ongebruilct is gebleven, 

83. Craig, 1999, p. 259-260, onder verwijzing naar de Tribunals and Inquiries Act 1998, S. I0(2), (3) 
en (7), en s. 14. 

84. Vanuit Eo-perspectief stond al langer vast dat Eo-recht voorrang heeft boven nationaal recht, via de 
bekende arresten inzake Costa v. Enel (1964) en Van Gend cZ Loos (1963). 

85. Geparafraseerd door Wade & Forsyth, 2000, p. 200. 

86. Craig, 1999, p. 301, onder verwijzing naar Equal Opportunities Commission v. Secretary of State for 
Employment [1994] I W.L.R. 409. 

87. HVJ EG [1990] E.C.R. 1-2433 (HVJ EG 19 jU/111990, NJ 1992, 761). 
88. Factortame (No. 2) [1991] I A.C. 603 (HVJ 25 it1111991, NJ 1994, 43). 
89. Craig, 1999, p. 301. 
90. Wade & Forsyth, 2000, p. 927: 'a decision which is open to appeal may nevertheless be quashed 

on certiorari'. 
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dat wel wordt gezien als een zeer sterke reden om het verzoek om toelating af te 
wijzen. 9' Dit zou zelfs een van de meest voorkomende gronden voor afwijzing 
van een verzoek om toelating tot review zijn. 92  Bij de beslissing omtrent toelating 
zal wel een rol spelen of de bijzondere rechtsgang als een effectief alternatief 
middel beschouwd mag worden. Volgens Lord Denning zou review open moeten 
staan als het bijzondere beroep 'nowhere near so convenient, beneficial and effec-
tual' zou zijn. 93  
Waar het gaat om klachtenprocedures en ombudsmen, lijkt gebruik daarvan voor-
dat judicial review wordt gevraagd, geen strikt vereiste. Wel wordt het gebruik van 
dergelijke procedures sterk aangemoedigd in het Woolf Report. Het rapport zegt 
er het volgende over: 

'Judicial review ought to be conserved as a remedy of last resort. Before an application is 

made to initiate proceedings for judicial review, the proposed applicant should have 

taken advantage of any system of dispute resolution available, unless it would be 

unreasonable to do so, for example because the complaints procedure is too slow.' 94  

+2 	Private law remedies naast of in pleats van judicial review? (ajbakening 
van processuele middelen binnen de rechtspraak van de gewone rechter) 

Kort na de introductie van de AIR-procedure is in de bekende zaak O'Reilly v. 
Mackman uitgemaakt dat voor bestuursrechtelijke zaken de gewone remedies 
niet buiten de AIR-procedure om konden worden benut. 95  De uitspraak kreeg veel 
kritiek in de literatuur. Niet alleen omdat daarmee sterk afbreuk werd gedaan aan 
de bedoeling van de AjR-procedure om te deformaliseren, maar ook omdat men 
met deze uitspraak — via het procesrecht — de noodzaak van een scheiding tussen 
materieel bestuursrecht en privaatrecht binnenhaalde. 96  De Engelse traditie ver-
zet zich daartegen. Ook na O'Reilly bleven dan ook tekenen komen dat men deze 
consequentie eigenlijk niet wilde aanvaarden. Ter illustratie een citaat van Lord 
Wilberforce, uit de zaak Davy v. Spelthorne: 

'The expressions "private law" and "public law" have recently been imported into the 

law of England from countries which, unlike our own, have separate systems concerning 

public and private law. In this country they must be used with caution, for, typically, Eng-

lish law fastens, not upon principles but upon remedies. (...) Before the expression 

"public law" can be used to deny a subject a right of action in the court of his choice it 

must be related to a positive prescription of law, by statute or by statutory rules. We have 

not yet reached the point at which mere characterisation of a claim as a claim in public 

91. Leech v. Deputy Governor of Parkhurst Prison 119881 Lc. 533 per Lord Oliver at 58oC-D & 58113-E. 
Zie Fordham, 1997, p. 413 e.v. Zie ook Craig, 1999, p. 807, onder verwijzing naar met name de 
Preston-zaak (R. v. Inland Revenu Commissioners, ex p. Preston [1985] a.c. 835, 852, 862). 

92. Woolf, Jewell & Le Sueur, 1999, p. 565-566. 
93. In de Paddington Valuation-case, [1966]1 Q.B. 380, goo. 
94. Rapport Access to Justice (eindrapport, 1996, p.251). 
95. O'Reilly v. Mackman 1198312 a.c. 237. 
96. Verheij, 199o. Wade & Forsyth, 2000, p. 349 e.v. 
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law is sufficient to exclude it from consideration by the ordinary courts: to permit this 

would be to create a dual system of law with the rigidity and procedural hardship for 

plaintiffs which it was the purpose of the recent reforms to remove.'" 

Niettemin is na O'Reilly een uitgebreide reeks van uitspraken gevolgd, waarin 
kennelijk met de afbakening is geworsteld, en de lijn van O'Reilly in grote trekken 
is vastgehouden. De exclusiviteit werd ook in de omgekeerde richting bevestigd: 
een naar zijn aard private zaak kan niet via AJR aanhangig worden gemaakt. 98  Ver-
der is weliswaar in een aantal zaken uitgemaalct dat een partij die een zaak buiten 
de AJR-procedure om aanhangig had gemaakt, ontvangen kon worden in zijn 
beroep op een civiel recht, maar ook dan bleef de rechter zeer terughoudend: dik-
wijls is het oordeel in de civiele zaak in hoge mate afhankelijk van beantwoording 
van een `publielcrechtelijke voorvraag', welk antwoord eigenlijk via de bestuurs-
rechtelijke weg verkregen had moeten worden. In beginsel weigerde de rechter 
om in de via een gewone remedy aanhangig gemaakte zaak die voorvraag zelf te 
beantwoorden. 99  
Inmiddels lijkt de jurisprudentie iets soepeler geworden. De zaak Roy wordt als 
een doorbraak gezien. 1" Het betrof een dokter die was aangesteld bij een health 
committee. Zijn beloning werd verlaagd, omdat hij te weinig tijd aan de alge-
mene pralctijk zou hebben besteed. Roy dagvaardde, en werd in deze keuze 
beloond. Beslissend is waarschijnlijk geweest dat de vordering van dokter Roy 
gezien kan worden als een recht op betaling van honorarium dat voortvloeide uit 
de aanstelling: als Roy die aanstelling nog niet gehad zou hebben, had een aan-
knopingspunt voor een actie buiten AJR om ontbroken.'°' De hoofdregel, dat 
publielcrechtelijke zaken niet via de weg van de gewone remedies aanhangig kun-
nen worden gemaakt, blijft staan voor gevallen waarin de aanlegger nog geen pri-
vate law right bezit.' 
Moet het exclusivity principle overeind blijven? Met die vraag is men in Engeland 
de laatste jaren nogal aan het worstelen geweest. De Law Commission heeft in een 
Consultation Paper drie mogelijke oplossingen op een rijtje gezet: (a) het principle 
zou afgeschaft kunnen worden, met als consequentie dat er niet langer aparte 
procedureregels voor publiekrechtelijke zaken zouden zijn; (b) het zou uitge- 

97. Davy v. Spelthorne BC [1984] A.C. 262. Het citaat is overgenomen uit Wade & Forsyth, 2000, 

p. 66i. 
98. R v. East Berkshire Health Authority, ex p. Walsh [1985] Q.B. 152. 

99. Zoals in de zaak Davy v. Spelthonie BC [1984] A.C. 262. 

MO. Roy v. Kensington and Chelsea Family Practioner Committee [1992] I A.C. 624. 

tot. Aldus het Court of Appeal, instemmend aangehaald door Lord Lowry in de zaak Roy. Craig is Icri-
tisch over het standpunt dat het hier ging om 'private rights': 
'If statutory payments to individuals, which payments are themselves subject to plethora of evalua-
tive criteria, are always to be treated as private law rights, then the number of instances in which 
litigants will be able to choose to bring their actions outside of section 31 will be broad indeed' 
(Craig, 1999, p. 766). 

102. De uitzondering in Roy 'does not apply in a civil case when an individual seeks to establish private 
law rights which cannot be determined without an examination of the validity of a public law deci-
siori. Wade 8c Forsyth, 2000, p. 663, onder verwijzing naar Boddington v. British Transport Police 
[1999] 2 A.C. 143, en Pawlawski v. Dunnington [1999] II Admin. L.R. 565. 
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strekt kunnen worden tot alle zaken tegen de overheid, waardoor de thans 
bestaande uitzonderingen zouden komen te venrallen; en (c) het principle zou 
helderder afgebakend moeten worden.w 3  Optie (b) werd verworpen, omdat het 
onaantrekkelijk wordt geacht om van een aanlegger altijd te vergen dat deze bin-
nen de korte beroepstermijn ageert, en altijd eerst verlof moet vragen. Keuze (c), 
die ook de voorkeur van de Law Commission had, lijkt het te hebben gewonnen. 
Interessant zijn de overwegingen om alternatief (a), het simpelweg afschaffen 
van het exclusivity principle, af te wijzen. De gewone dagvaardingsprocedures 
worden te log — en daarom ongeschikt — gevonden. Om via die weg de grote hoe-
veelheid zaken af te doen, zou zowel voor de bestuursorganen als voor de rechter-
lijke colleges een te grote last vormen. Belangrijker is nog de constatering dat 
zolang men blijft vinden dat overheidshandelen de speciale bescherming van 
korte termijnen en de procedure van voorafgaand verlof nodig heeft, men er ook 
niet onderuit komt om twee verschillende procedurele regimes te houden. Het 
blijft dan nodig dat uitgemaakt wordt wanneer die bijzondere bescherming nodig 
is en in hoeverre die bescherming moet worden opgeofferd als private rights in het 
geding zijn.'" 

5 

5. 1  

Bij de tribunals is de specialisatiegraad hoog: in beginsel bestrijken tribunals 
slechts een beperkt tot zeer beperkt materieelrechtelijk deelterrein. Binnen het 
High Court is er de Queen's Bench Division, die voornamelijk bestuursrechte-
lijke verzoeken om review beoordeelt. Zoals hierboven al vermeld werd, is er een 
voornemen om het bestuursrechtelijk deel van de taken van de Queen's Bench 
Division te 'erkennerf, door de Crown Office List om te dopen tot 'The Admin-
istrative Court.m 5  Verdere specialisatie binnen het terrein van het bestuursrecht 
komt echter, voorzover ons bekend, niet voor. Op het niveau van het Court of 
Appeal bestaat nog een indeling in een Criminal en een Civil Division, bij het 
House of Lords ontbreekt ook een dergelijke verdeling. 

5.2 	Toegankelijkheid 

5.2.1 	Toegankelificheid van tribunals 

Uit de literatuur maken wij op dat er voor bestuursorganen geen algemene plicht 
bestaat tot het vermelden van rechtsmiddelen, maar dat overheden in veel geval-
len wel een dergelijke vermelding doen. Soms ligt de bevoegdheid van een tribu-
nal op een terrein van geschillen tussen burgers onderling (in ontslag- en huur- 

103. Law Commission Consultation Paper No. 126, Administrative Law and Statutory Appeals (1993), 
p. 18-19, 20a1S aangehaald bij Craig, 1999, p. 797. 

104. Craig, 1999, J. 798. 
105. Advies van Sir Jeffrey Bowman, hierboven besproken in par. 2.1 (High Court). 
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zaken bijvoorbeeld). Bailey 8r. Gunn concluderen: 'Some tribunals must, 
therefore, give special consideration to how they can make the public aware of 
their jurisdiction'.'° 6  Tribunals werken doorgaans met voorgestructureerde for-
mulieren, waarmee klachten aanhangig kunnen worden gemaakt. 

5.2.2 	Judicial review: formalistisch en juridisch-technisch? 

De introductie van AJR in 1977-1981 had de bedoeling om een groot aantal juri-
disch-technische obstakels voor acties tegen de overheid weg te nemen. Niette-
min blijven er kansen om juridische fouten te maken. Allereerst natuurlijk door 
te zondigen tegen het exclusivity principle. Het indienen van een AJR-verzoek, waar 
een dagvaarding nodig was, kan worden hersteld, tenzij dit in een laat stadium 
van de procedure wordt gevraagd. De procesregels bieden de expliciete mogelijk-
heid dat een dergelijk verzoek wordt geconverteerd in een dagvaardingsproce-
dure, als het gaat om een verzoek om declaration, injunction of damages.m7  De 
omgekeerde fout: als ten onrechte is verzuimd om van de verzoekprocedure van 
AJR gebruik te maken is problematischer. Conversie is dan niet mogelijk.m 8  
Partijen nemen soms het zekere voor het onzekere, door verschillende acties 
tegelijk te starten. De rechterlijke colleges reageren daarop, door waar mogelijk 
deze zaken gevoegd te behandelen. Daarvoor worden soms combikamers 
gebruikt (dual listing, `samenvoeging van rollerY).'° 9  Ook overigens worden soms 
creatieve oplossingen voor verkeerd aanhangig gemaakte zaken gezocht. Bijvoor-
beeld doordat een Court of Appeal ten behoeve van de individuele zaak zichzelf 
beschouwt als onderdeel van het High Court. 

5.2.3 	Kosten 

Om een civiele procedure te voeren is veelal bij stand van een sollicitor nodig, hoe-
wel procesvertegenwoordiging in het algemeen niet verplicht is.' Alleen bij het 
beroep bij het House of Lords moet de zaak naar voren worden gebracht by coun-
sel." In de meeste gevallen bestaat geen recht op toevoeging van een advocaat op 
basis van de Legal Aid Act 1988. De kosten vormen een aanzienlijke drempel. Als 
wel recht op toewijzing van een advocaat bestaat, dan is toewijzing mogelijk voor 
procedures bij de meeste colleges van de gewone rechterlijke macht (magistrates' 
courts uitgezonderd). Slechts voor enkele tribunals kan een advocaat worden toe-
gevoegd. Soms kan ten behoeve van een procedure bij een tribunal wel enige 
rechtsbijstand, in de vorm van advies, worden vergoed." 

to6. Bailey & Gunn, 1996, p. 639. 
107. RS.C. Order 53 Y. 9(5) en Order 28 T. 8. Zie Fordham, 1997, p. 248. 
Io8. Vgl. de O'Reilly-zaak, en Lord Fraser in 'Davy v. Spelthorrie Borough Council': 'The court has no 

power to order the proceedings for damages to continue as if they had been made under Order 53. 
The converse power under Order 53 r. 9 operates in one way only.' 

109. Zie voor een overzicht van gevallen: Fordham, 1997, p. 6o e.v. 
no. Zie Bailey & Gunn, 1996, p. 488, onder F, p. 593-594 en 600. 
iii. Bailey & Gunn, p. Ioo, onder verwijzing naar de procesregels Supreme Court Practice 1995, Vol. 2, 

Part 16, Directions as to Procedure, January 1992. 
112. Bailey & Gunn, 1996, p. 569. 
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6 	EN KELE EVALUERENDE OPMERKINGEN 

Net Engelse recht is niet bepaald het eerste waar men aan denkt als men zoekt 
naar een voorbeeld om een systeem van de organisatie van rechtsbescherming in 
bestuursrechtelijke geschillen te verbeteren. 

Wat zijn de aantrekkelijke kanten? Op het eerste gezicht is dat bijvoorbeeld de 
omstandigheid dat rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken geintegreerd is in de 
gewone rechterlijke macht. Van een dergelijk systeem kan men niet verwachten 
dat elke rechter evenveel verstand heeft van alle voorkomende rechtsgebieden. 
Een zekere specialisatie binnen de organisatie is nodig. Toch brengt integratie 
mee dat de rechtspraktijk van de rechtsgebieden zich niet in volstrekt gescheiden 
werelden afspeelt; dat communicatie over jurisprudentiele regels — met betrek-
king tot procedures en inhoudelijke Icwesties — vanzelfsprekender is; en dat een 
zekere eenheid van cultuur van de organisatie — zowel naar interne als externe 
contacten — op natuurlijke wijze kan ontstaan; en dat een rechtscollege aan de top 
zich verantwoordelijk voelt voor de rechtspleging als geheel. 

By nader inzien moet het beeld van geintegreerde rechtspraak sterk genuanceerd 
worden, in verband met de hoeveelheid bijzondere rechtsgangen, die grote aan-
tallen zaken verwerken en ervoor zorgen dat bestuursrechtelijke geschillen 
slechts in beperkte mate en vorm doordringen in het circuit van de gewone rech-
terlijke macht. Voor de buitenstaander lijkt het soms, of de aandacht van rechts-
praktijk en literatuur meer uitgaat naar welke oordelen buiten het bereik van de 
gewone rechter behoren te blijven dan naar de vraag hoe (met respect voor daad-
kracht en beleidsruimte voor het bestuur) een adequate bescherming geboden 
kan worden. De enorme versplintering van de rechtspleging in bestuursrechte-
lijke zaken, over allerlei bijzondere colleges, brengt mee dat niemand een goed 
overzicht lijkt te hebben over hetgeen zich daar afspeelt. Dat geldt voor de 
bestuursrechtelijke literatuur, voor de centrale overheid, en zelfs voor een college 
als de Council on Tribunals."3  
De nadelen van deze versplintering werken door op de inhoud van het bestuurs-
recht in Engeland. Het 'algemeen deer van het bestuursrecht is weinig ontwik-
keld. Materieelrechtelijke lcwesties vallen grotendeels onder tribunals, die worden 
geregeerd door bijzonder materieel en procedureel recht. Beoefenaren van alge-
meen bestuursrecht hebben weinig oog voor die bijzondere delen. Weliswaar val-
len de tribunals onder de common law, voorzover er geen bijzondere uitzonderin-
gen zijn gemaalct, man de op die manier algemeen geldende jurisprudentie is 
voornamelijk beperlct tot procedurele behoorlijkheid en andere de procedure 
betreffende lcwesties (belangvereisten; onderscheid tussen 'law' en 'fact'; e.d.). 
Bovendien zijn op deze manier allerlei leerstulcken', die in Nederland in de Alge-
mene wet bestuursrecht zijn geregeld, nog buiten het terrein van de algemene 

113. Zoals in par. 2.2.4 al aan de orde kwam, is er in Engeland zelf veel kritiek op het grote aantal tribu-
nals. Wellicht zal de daar genoemde commissie Legatt met voorstellen komen die gericht zijn op 
verbetering van de structuur en organisatie van het geheel van de tribunals. 
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regels gebleven. Dat geldt uiteraard voor meer materieelrechtelijke kwesties, 
zoals subsidiering of toezicht op en door bestuursorganen, maar het geldt zelfs 
voor een aantal meer procedurele kwesties, zoals: wie wanneer gehoord dient te 
worden; beslis- en beroepstermijnen; inzet van getuigen en deskundigen, enz. 
De gewone rechter houdt overigens wel enige zeggenschap in zaken waar tribu-
nals optreden. Dat is het geval waar de gewone rechter optreedt als de door de bij-
zondere wet aangewezen appelrechter (statutory appeal); maar ook waar de 
gewone rechter optreedt op basis van zijn algemene bevoegdheid van judicial 
review. Want weliswaar geldt bij de application for judicial review een systeem 
waarbij verlof gevraagd moet worden voordat een bestuursrechtelijke zaak kan 
worden voorgelegd, en ligt het voor de hand dit verlof te weigeren indien een 
behoorlijke bijzondere rechtsgang is voorafgegaan (of had kunnen worden 
benut), maar, anders dan in Nederland, treedt de gewone rechter niet 'automa-
tisch terug voor de bijzondere rechter; ook niet als de bijzondere rechtsgang op 
zichzelf met voldoende waarborgen is omkleed. 
Mede dankzij de bemoeienis van de gewone rechter met het werk van de tribu-
nals bestaat wel een zekere mate van rechtseenheid tussen de rechtsgebieden. De 
gewone Ccivielrechtelijkel jurisprudentie is voor een groot deel ook van toepas-
sing op bestuursrechtelijke zaken; en wel op twee manieren: rechtstreeks, waar de 
gewone rechter bestuursrechtelijke zaken beoordeelt, en indirect, doordat de 
gewone rechter de bijzondere rechtspraak van tribunals en vergelijkbare colleges 
controleert. De bijzondere colleges zullen de jurisprudentielijnen van de gewone 
rechter moeten overnemen. De algemeen geldende jurispru.dentie is dan wel 
voornamelijk beperkt tot procedurele kwesties. 
Daarmee zijn nadelen genoemd die het gevolg zijn van het grote aantal bijzon-
dere rechters. Een volgende vraag is, of er ook nadelen kleven aan de omstandig-
heid dat de `algemene' rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken is geintegreerd 
binnen de gewone rechtspraak? Men zou kunnen zeggen dat het bestuursrecht 
het in Engeland lange tijd moeilijk heeft gehad om als volwaardige rechtstak 
erkend te raken, en dat de integratie in de weg heeft gestaan aan de ontwikkeling 
van mechanismen om in bestuursrechtelijke zaken tot adequate toetsing over te 
gaan. Zo lijkt de Engelse rechter nog steeds een grotere afstand te houden tot de 
inhoud van bestuurlijk handelen dan wij gewend zijn (uiterst marginale toetsing; 
tot rechtslcwesties beperkte toetsing; en het — waar mogelijk — in stand houden 
van immuniteiten" 4). Daarnaast is de aanpak van behandeling — ook bij de tribu-
nals — sterk beinvloed door het (adversary, op tegenspraak gerichte) model van de 
gewone rechtspraak. Het is slechts aarzelend als in de literatuur voordelen naar 
voren worden gebracht van enige inquisitoir aandoende elementen (actieve rech-
ter; `ongelijkheidscompensatiel. Craig schrijft: 

114. Volgens Wade & Forsyth is het een misverstand dat bestuurshandelingen van ministers en ambte-
naren onder de immuniteit van de Kroon vielen. Maar er was nog in 1993 een uitspraak van het 
House of Lords nodig om dat misverstand weg te nemen (Wade & Forsyth, 2000, p. 818). Er 
bestaan nog steeds immuniteiten. De bekendste is die van de Post Office. De Post Office Act 'pro-
vides that neither the Post Office nor any of its officers, servants, agents or subcontractors shall be lia-
ble in tort for what happens to anything in the post. Wade & Forsyth, 2000, p. 164. 
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Als men inderdaad kan spreken van een 'achterstand' in de ontwilckeling van 
geschilbeslechting in bestuursrechtelijke zaken, dan is het uiteraard nog de vraag 
of de integratie aangewezen kan worden als de oorzaak. In dat verband kan erop 
gewezen worden dat het in Nederland de civiele rechter is geweest die de eerste, 
belangrijke stappen heeft gezet bij de ontwikkeling van op controle van de over-
heid toegesneden toetsingsmechanismen, toen adequate algemene bestuursrech-
telijke voorzieningen ontbraken. 

7 

'We are in this country strongly wedded to the adversary system. It is this ritualistic com-

bat which forms the basis for adjudication in the superior courts, and it is very much the 

norm for the tribunal system. The Council on Tribunals has generally adopted the same 

view and has, on occasion, come out against an inquisitorial procedure when this has 

been brought to its attention.” 15  

institutioneel kader 

178 

SA M EN VATT IN C 

De rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in Engeland en Wales is organisato-
risch ondergebracht bij de gewone rechter. Wel bestaan daarnaast vele bijzondere 
bestuursrechtelijke rechterlijke colleges, tribunals, die lcwantitatief (gemeten naar 
het aantal zaken dat zij afdoen) van grote betekenis zijn. Binnen de organisatie 
van de gewone rechter is — althans op het niveau van het High Court — sprake van 
een zekere specialisatie. Het ziet ernaar uit dat men voor deze 'sector' binnen het 
High Court binnen afzienbare tijd zelfs de naam 'Administrative Court' zal gaan 
gebruiken." 
In een poging tot 'deformalisering' is ruim twintig jaar geleden voor bestuurs-
rechtelijke zaken de procedure van application for judicial review (Aja) ingevoerd. 
Tegen de bedoeling van de wetgever in is deze procedure in de rechtspraak al 
spoedig aangemerkt als exdusief; in de zin dat AIR in bestuursrechtelijke zaken 
gevolgd moet worden, en in civielrechtelijke zaken niet gevolgd mag worden. Wel-
iswaar is dat uitgangspunt van exdusiviteit de laatste jaren enigszins versoepeld, 
maar het gevolg blijft toch, dat het ook in Engeland en Wales — ondanks de geinte-
greerde organisatie — nodig is om te bepalen of een geschil bestuursrechtelijk dan 
wel civielrechtelijk van aard is, alvorens een zaak aanhangig wordt gemaalct." 7  
Zojuist werd als aanduiding van bijzondere (onafhankelijke) bestuursrechtelijke 
rechterlijke colleges de term 'tribunals' gehanteerd. Dat is een verzamelnaam: 
soms hebben dergelijke colleges een andere naam, en soms zijn instanties met 
de naam 'tribunal' niet aan te merken als (onafhankelijke) rechterlijke instantie. 
Ook kan het voorkomen dat tribunals (mede) andere dan rechterlijke taken heb-
ben." Daarnaast is het zo dat in Engeland en Wales verschillende andere instan- 

115. Craig, 1999, p. 260. Wade FL Forsyth zijn heel stellig (2.000, p. 906): 'It is fundamental that the 
procedure before a tribunal, like that in a court of law, should be adversary and not inquisitorial.' 

116. Zie par. 2.1, cmder High Court. 
117. Zie par. 4.2. 
118. Zie pat 2.2.1. 



ties actief zijn, die niet als rechterlijke instantie aangemerIct lcunnen worden, 
maar een belangrijke rechtsbeschermingsfunctie vervullen, zoals de verschil-
lende ombudsmaninstituties." 9  

Rechtseenheid 

Wat de rechtseenheid betreft kan worden opgemerkt dat Engeland een (geInte-
greerde) hoogste rechterlijke instantie kent, het House of Lords. Om het aantal 
zaken dat tot deze rechter doordringt te beperken, zijn in verschillende stadia van 
de voorafgaande procedures momenten ingebouwd waarop verlof verkregen 
dient te worden, alvorens verder geprocedeerd kan worden. In bestuursrechte-
lijke zaken geldt dit (afgezien van gevallen waarin de wet een bijzonder beroeps-
recht toekent) al voor de eerste instantie: AJR is een verlof-procedure. Daarnaast 
geldt een beperking tot rechtsvragen. 
Wat de gevallen betreft waarin een bijzonder wettelijk beroepsrecht is toegekend: 
in een aantal gevallen leidt de bijzondere beroepsgang tot een beroep op de 
gewone rechter, het High Court. Voor een aantal tribunals bestaat zelfs een enigs-
zins algemeen geformuleerde wettelijke mogelijkheid van hoger beroep op het 
High Court, voor een partij 'who is dissatisfied in point of law'!" Maar ook als 
geen wettelijke mogelijkheid van hoger beroep op de gewone rechter is gegeven, 
kan de gewone rechter naast of na een bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgang 
worden benaderd met een verzoek om judicial review (mit): dit hangt samen met 
wat men ziet als de ongeschreven constitutionele opdracht aan de rechter, name-
lijk om te controleren of het bestuur handelt overeenkomstig the will of Parlia-
ment. De mogelijkheid om naast of in plaats van een bijzondere wettelijke 
bestuursrechtelijke voorziening judicial review te vragen, bestaat in ieder geval in 
theorie: in de praktijk zal in een dergelijk geval lang niet altijd verlof worden ver-
leend.' 

Bestuursrechtelijk equivalent van het parket bij de Hoge Raad? 

Het derde aandachtspunt van dit onderzoek betreft de vraag of in de onderzochte 
landen een bestuursrechtelijk equivalent bestaat van het Nederlandse Parket bij 
de Hoge Raad. Wat dit punt betreft kunnen wij kort zijn, nu een afzonderlijke 
(hoogste) bestuursrechter ontbreekt: er is geen bestuursrechtelijke tegenhanger 
van een dergelijk instituut.'" 

119. Zie par. 2.2.3. 

120. Tribunals and Inquiries Act 1992, S. II. Zie boven, par. 2.2.4. 
121. Zie par. 4.1. 
122. Zie verder boven, par. 3.6, waar een gedachte om een instantie als een 'Advocate-General in het 

leven te roepen voor bestuursrechtelijke zaken wordt besproken. Het betreffende voorstel lijkt ech-
ter niet te zijn gedaan vanwege een behoefte aan adviezen, vergelijkbaar met de condusies van de 
Nederlandse procureur-generaal of advocaten-generaal bij de Hoge Raad. 
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BIJLAGE - WERKLAST RECHTERLIJKE COLLEGES 

Workload of the courts: Proceedings commenced 

Comparative Tables123  

1938 	1963 	1977 	1982 	1989 	1995 

1. APPELLATE COURTS 
Judicial Committee of the Privy council 	107 	46 	48 	62 	55 	82 
House of Lords 
From Courts in England & Wales 	 32 	21 	58 	65 	51 	56 
From Elsewhere 	 11 	18 	6 	6 	12 	16 
Court of Appeal 
Civil Division 	 574 	711 	1.359 	1.627 	1.622 	1.853 
Criminal Division 	 - 	2.065 	6.399 	6.674 	7.076 	8.187 
High Court 	 263 	484 	1.029 	1.482 	2.535 	4.674 

2. CROWN COURT (DISPOSALS) 

Committals for trial 	 - 	- 	53.118 	66.184 	101.232 	88.985 
Committals for sentence 	 - 	- 	12.846 	14.544 	8.267 	5.557 
Appeals 	 - 	- 	15.497 	20.775 	16.860 	26.062 

3. HIGH COURT 

Chancery Division 
Queen's Bench 

4. FAMILY MATTERS 

(High Court, County Court and Family 
Proceedings Courts) 
Probate (grants issued) 	 149.752 	- 	251.703 	279.127 	231.883 	248.947 
Wardship 	 - 	- 	1.491 	2.301 	4.327 
Adoption (orders made) 	 - 	- 	10.724 	9.102 	7.516 	5.317 
Public Law Applications (Children) 	 - 	- 	- 	- 	- 	17.136 
Private Law Applications (Children) 	 - 	- 	- 	- 	- 	102.000 
Dissolution of marriage 	 9.970 	36.385 	170.149 	173.452 	184.610 	173.966 
Nullity 	 263 	919 	1.095 	921 	478 	881 
Judicial separation 	 71 	206 	1.980 	7.480 	2.741 	3.349 

5. COUNTY COURTS 

Plaints entered 
Judgements on hearing 

6. MAGISTRATES' COURTS 

Indictable offences 
Summary offences (excluding motoring) 
Motoring offences 

	

9.826 	16.137 	14.651 	17.119 	30.813 	42.251 

	

83.641 	123.998 	176.128 	164.396 	288.287 	153.624 

	

1.262.402 1.543.324 	1.673.966 	2.048.568 	2.615.508 	2.445.248 
30.821 	34.746 	141.950 	168.682 	179.006 	112.647 

- - 	470.000 	539.000 
- - 	458.000 	469.000 
- - 	1.165.000 	1.214.000 

449.000 
568.000 
847.000 

Bron: S.H. Bailey en M.J. Gunn, Smith and Bailey on the English legal system. London 1996, pagina 4 

497.000 
587.000 
863.000 

123. Gebaseerd op Judicial Statistics 1995 (Cm. 3290, 1996) en eerdere uitgaven, en (voor magistrates' 
courts) Criminal Statistics: England and Wales 1994 (Cm. 3010, 1995). Magistrates' courts-cijfers 
zijn van 1994. 
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HOOFDSTUK 6 

Het auditoraat bij de Belgische Raad van State' 

1 	INLEIDING 

Dit hoofdstuk heeft een andere opzet dan de voorgaande landenstudies. De lan-
denstudies zijn beperkt tot Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland 
Wales.Van Belgie is niet een volledige landenstudie gemaakt: het onderzoek heeft 
zich beperkt tot de vraag naar een mogelijke equivalent van het Parket bij de 
Hoge Raad in Nederland. De Belgische Raad van State kent een zogenaamd audi-
toraat, dat adviezen geeft in door de Raad van State te beslissen zaken. De vraag 
in hoeverre het auditoraat een equivalent van het Parket bij de Hoge Raad in 
Nederland genoemd mag worden, verlangt bespreking van niet alleen de aard van 
de adviezen die het auditoraat uitbrengt, maar ook de positie van het auditoraat 
binnen de Raad van State. 

2 	PLAATS VAN HET AUDITORAAT IN DE ORGANISATIE VAN DE RAAD 

VAN STATE 

De Belgische Raad van State kent twee afdelingen, waarvan de ene is belast met 
advisering over wetgeving (afdeling wetgeving), en de andere, de afdeling admini-
stratie, fungeert als rechtscollege dat in bestuursrechtelijke geschillen uitspraak 
doet. Staatsraden worden door de Eerste Voorzitter van de Raad aangewezen om 
in een van beide afdelingen zitting te hebben. Sinds een wetswijziging van 1996 
geldt de aanwijzing niet meer voor een periode van drie jaar, maar voor onbe-
paalde tijd, en is de verplichting dat een derde van de leden van de afdeling wetge-
ving jaarlijks vervangen diende te worden geschrapt. Het zal zich dan ook nog 
minder dan voorheen voordoen dat een staatsraad over een ontwerp van een 
besluit heeft geadviseerd in de afdeling wetgeving, en daarna in de afdeling admi-
nistratie over de rechtmatigheid van datzelfde besluit zou moeten oordelen. 
Indien die situatie desondanks dreigt, dient artikel 29, tweede lid van de R.v.S.- 
wet te worden toegepast. Dat artikel bepaalt, dat leden van de afdeling administra-
tie geen kennis nemen van aanvragen tot nietigverldaring van besluiten over de 
tekst waarvan zij advies hebben uitgebracht als lid van de afdeling wetgeving. 2  

1. De auteur dankt Prof. Ludo Veny, mevrouw Diane Mareen, auditeur bij de Raad van State, en de 
heer Frederik Vandendriessche, advocaat — alle drie (mede) verbonden aan de vakgroep Publiek-
recht en Belastingrecht van de Universiteit Gent — voor hun waardevolle opmerkingen en advie-
zen naar aanleiding van een concept van deze tekst. 

2. Zie Van Damme, 1998, P. 11-12. 
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De rechtspositie van de staatsraden is bij organieke wet afgestemd op die van de 
leden van de rechterlijke macht. Bij wet van 3 juli 1971 is die regeling uitgestrekt 
tot de leden van het auditoraat en van het codrdinatiebureau. 3  De Raad van State 
bestaat uit vier onderdelen: 
— de 'zeta', dat wil zeggen: de staatsraden; 4  
— het auditoraat 5  
— het coordinatiebureau; 6  en 
— de griffie. 7  

De taak van het auditoraat is niet beperkt tot het terrein van de afdeling admini-
stratie. Het heeft ook een rol bij het tot stand brengen van de wetgevingsadviezen 
van de afdeling wetgeving. Het auditoraat onderzoekt de ontwerpwetteksten die 
aan de Raad worden voorgelegd en brengt daar verslag van uit aan de kamer die 
het advies voorbereidt. 
De voornaamste taak van het auditoraat is echter de betrokkenheid bij de activitei-
ten van de afdeling administratie. Ook aan de kamer van de afdeling administra-
tie wordt schriftelijk verslag uitgebracht van het vooronderzoek en wordt ter 
terechtzitting advies uitgebracht nadat partijen bun visie op de zaak hebben gege-
ven. Net  als het coordinatiebureau houdt het auditoraat een documentatie bij, dit-
maal betreffende de stand van de rechtspraak. De documentatie is primair 
bedoeld ten behoeve van de Raad van State zelf, maar het is de bedoeling dat een 
deel van de betreffende informatie ook openbaar wordt gemaakt. 8  

Het coeirdinatiebureau heeft o.m. tot taak de stand van de wetgeving bij te houden 
en de documentatie van het bureau ter beschilddng te houden van de twee afde-
lingen van de Raad van State, 9  en heeft sinds 1999 ook een publieksgerichte 
functie, doordat het bureau de documentatie betreffende de stand van de wetge- 

3. Mast e.a., 1999, p. 777-778. 
4. Bestaande uit 42 leden (een eerste voorzitter en een voorzitter, twaalf kamervoorzitters en achten-

twintig staatsraden); zie art. 69 R.v.s.-wet (geraadpleegde versie van de R.v.s.-wet: zoals laatstelijk 
gewijzigd bij wet van 2 april 2001). Twaalf van de 42 staatsraden zijn aangewezen voor de afdeling 
wetgeving (art. 79 Mts.-wet). Aparte vermelding verdient nog de figuur van de 'assessored, of 'bij-
zitters'. Aan de Raad van State zijn ten behoeve van de afdeling wetgeving voor bepaalde tijd (vijf 
jaar) juridisch deskundigen toegevoegd (meestal hoogleraren), die intensief meevergaderen over 
uit te brengen adviezen. Zie Mast e.a., 1999, p.779, en Van Damme, p. 12 e.v. De kamers van de 
afdeling wetgeving (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) bestaan elk uit drie staatsraden en 
twee assessoren (Van Damme, 1998, p. 9). Volgens art. 79 es. R.v.s.-wet lcunnen ten hoogste lien 
assessoren worden benoemd. 

5. Bestaande uit 70 leden (een auditeur-generaal, een adjunct-auditeur-generaal, twaalf eerste-audi-
teursafdelingshoofden, zesenvijftig eerste-auditeurs en adjunct-auditeurs); art. 69 av.s.•wet. Ter-
zijde, ter illustratie: een eerste auditeur ontvangt dezelfde wedde als een staatsraad (Baert, 1998, 
p. 18). 

6. Bestaande uit veertien leden (twee eerste-referendarissenafdelingshoofden, twaalf eerste-referen-
darissen, referendarissen en adjunct-referendarissen). 

7. Mast e.a., 1999, p.778 (nr. 799); Baert, 1998, p.15. 
8. Wijziging R.v.s.-wet van 25 mei 1999; Mast, 1999, p.782. 
9. Mast, 1999, p. 783. 
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ving ter beschikking van het publiek dient te stellen.'° Verder heeft het bureau 
een taak op het terrein van de wetgevingskwaliteitszorg: het voorbereiden van 
coordinatie en vereenvoudiging van de wetgeving en zorgen voor het uitwerken 
en verspreiden van de beginselen van de wetgevingstechniek. Activiteiten der-
halve, die wij in Nederland zouden beschouwen als liggend op het vlak van de 
wetgevingstechniek (zoals behandeld in de aanwijzingen voor de regelgeving). 

3 NADER OVER HET AUDITORAAT 

3. 1 	Werkzaamheden van het auditoraat ten behoeve van de afdeling 
administratie 

De Belgische Raad van State spreekt in annulatieberoepen recht in eerste en 
enige aanleg — uitzonderingen daargelaten. Van tijd tot tijd worden wel plannen 
geopperd om over te gaan tot het oprichten van rechtbanken van eerste aanleg," 
maar die zijn nog weinig concreet. In ieder geval bestaat nog geen zicht op reali-
satie van dergelijke plannen. Het werk van het auditoraat zou tegenwicht moeten 
bieden aan de omstandigheid dat slechts in een instantie wordt rechtgesproken, 
doordat het gezien wordt als een zelfstandig onderzoek, naast de beoordeling 
door de staatsraden. Er wordt gesproken van een 'dubber of `tweevoudig' onder-
zoek,' of 'double examert . 9  De zelfstandigheid van het onderzoek door het audito-
raat komt ook daarin tot uitdruldcing, dat een auditeur rechtstreeks een briefwis-
seling kan voeren 'met alle overheden en zowel aan deze als aan partijen alle 
dienstige gegevens en documenten kan vragerY, partijen en andere personen 
horen, een descente plegen en deslcundigen aanstellen.i 4  
Het auditoraat verricht het onderzoek, voorafgaand aan de zitting. Daarna stelt de 
auditeur een schriftelijk verslag op, dat aan de verzoeker wordt betekend, die bin-
nen dertig dagen kan reageren door het indienen van een laatste memorie met 
opmerkingen. De Raad van State daarover: 

'Omdat dat "verslag" een essentieel element in de procesorde geworden is, werd door 

het koninklijk besluit van 15 juli 1956 aan elke partij de gelegenheid gegeven om, door 

het inzenden van een laatste memorie, haar standpunt te doen kennen zowel ten aan-

zien van de voorstelling die de auditeur geeft van de toedracht van de zaak in feite en in 

rechte, als ten aanzien van de oplossing van de opgeworpen rechtsvragen welke de 

auditeur aan de bevoegde kamer voorlegt. De laatste memories zijn derhalve bijzonder 

belangrijk voor de bevoegde kamer; ze doen de laatste stand kennen van de stellingen 

en argumenten van de strijdende partijen: wat die partijen toegeven, wat ze staande 

ro. Wijziging R.v.S.-wet Nrall 25 mei 1999; Mast, 1999, p. 784. 
ri. Zie P. van Orshoven, `Ontwikkelingen in de beslechting van bestuursrechtelijke geschillen in Bel-

gie', Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland', W.E.J. Tjeenk 
Willink, Zwolle 1990. 

12. Baert, 1998, resp. p. 15 en 19. 
13. Tapie spreekt van Tirremplacable merite du double examen'; a.w., p. 94. 
14. Baert, 1998, p. 20, onder verwijzing naar de artikelen 12 en 16 tot en met 20 van het procesregle-

ment. 
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Na de schriftelijke voorbereiding volgt in het algemeen een openbare terechtzit-
ting. Daar treedt een van de staatsraden die lid is van de kamer op als verslagge-
ver (rapporteur). Dan is het woord aan partijen, waarna de auditeur — mondeling — 
zijn advies over de zaak geeft. th  Dat advies is 'in hoofdzaak gericht tot de Raad, 
aan wie de auditeur zegt wat hij zou doen indien hij tot taak had recht te spre-
kelt'? 
Het advies wordt volgens Mast c.s. verleend 'op het einde der debatten tijdens een 
openbare terechtzitting'; 18  Baert gebruikt vergelijkbare bewoordingen, 19  maar 
voegt eraan toe: 

Het arrest Vermeulen betrof een burgerlijke zaak voor het Hof van Cassatie, maar 
terecht meldt Baert als conclusie dat de leer die uit het arrest blijkt ook van toe-
passing is op de Raad van State: `de partijen moeten kunnen reageren op het 
advies van de auditeur indien er nieuwe elementen of overwegingen in gegeven 
worden die niet in het verslag voorkwamen of die niet vooraf ter kennis van de 
partijen zijn gebrachf.' Deze eis is overigens geen aanleiding geweest de proces-
regels te wijzigen. 
In een interessant arrest van de Raad van State, dat dateert van vOor het arrest 
Vermeulen, was nog beargumenteerd dat geen rechtsschending plaatsvindt door-
dat partijen niet in de gelegenheid worden gesteld te reageren op het advies van 
de auditeur; ook niet als het advies afwijkt van het verslag. De Raad van State 
overwoog onder meer: 

15. 	R.V.S. 6 april 1982, Arrest or. 22.183, Rechtskundig Weekblad (hiema: rt.w.) 1982-1983, p. 637 e.v., 

Baert, 1998, p. 16. 
17. Baert, 1998, p. 19, onder verwijzing naar R.v.St., Collart, or. 38789, 19 februari 1992. 
18. Mast, 1999, p. 782. 
19. Baert, 1998, p.19. 
20. Baert, 1998, p. 20. Vgl. ook reeds het arrest Borgers tegen Belgie, EHRM 30 olctober 1991, Series 

A., Vol. 214, NJ 1992, 73 m.nt. m en m.nt. rhww. Een vergelijkbaar arrest van het EHRM is het 
arrest van dezelfde datum, inzake Lobo Machado v. Portugal. Ook Nederland is overigens inmid-
dels ten minste tweemaal veroordeeld wegens schending van artikel C EVRM, doordat een partij 
niet in de gelegenheid was gesteld te reageren op een conclusie van het OM. Zie EHRM 27 maart 
1998 (We tegen Nederland), NJ 1999, III m.nt. D.A., met nadere verwijzingen in de noot. Zie over 
de onderhavige problematiek overigens ook reeds hierboven, in het landenhoofdstuk over Frank. 
rijk, par. 6. 

21. Baert, 1998, p. 20, 1100t 24. 
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houden. Die memories doen zich alzo in werkelijkheid voor als oneigenlijke akten van 

beroep tegen de oneigenlijke beslissing die het "verslag" van de auditeur is."' 

'De auditeur kreeg ter zitting het laatste woord, zodat het de partijen niet meer toegela-

ten was om op het advies te repliceren; die zienswijze is echter achterhaald na het arrest 

Vermeulen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van zo februari 1996. 2' 

'dat in dit verslag, dat verzoeker het "proceduraal betekend advies" noemt, de auditeur 

net verplicht is stelling te nemen over de eindoplossing die aan het geschil dient te wor- 



den gegeven, ook al gebeurt dit in de praktijk wel en is zulks zelfs bevorderlijk voor het 
goede verloop van de rechtsstrijd; dat het standpunt dat wordt ingenomen in het audi-

toraatsverslag derhalve slechts een voorlopig karakter heeft en geen bepaling de audi-
teur die het verslag heeft ondertekend of een ander lid van het auditoraat, verbiedt in 

zijn advies (...) een ander standpunt in te nemen; 
Overwegende dat het auditoraat geen partij is in de zaken die bij de afdeling administra-
tie van de Raad van State aanhangig gemaakt worden; dat de mogelijkheid van repliek 
die de procedureregeling na de neerlegging van het verslag aan de partijen verleent (...) 

niet gelijk te stellen is met het recht het standpunt van een andere partij (...) te betwis-

ten; dat dit recht derhalve ook niet geschonden is.'" 

In zijn noot bij het arrest steunt Lambrechts de strekking van de regel die zegt dat 
partijen niet meer kunnen reageren op het mondeling advies van het auditoraat. 
Hij schrijft: 

'Indien het auditoraat zijn opvatting die werd verwoord in het verslag, wijzigt aan de 

hand van de laatste memories van de gedingvoerende partijen, zal er geen verrassings-

effect zijn omdat de gedingvoerende partijen gewapend zijn met elkaars laatste memo-
ries. Wanneer het auditoraat meent dat het eigen verslag fundamenteel moet worden 
gewijzigd, belet niets dat uit eigen beweging een aanvullend verslag wordt opgesteld. De 

praktijk biedt hiervan voorbeelden. 
De voorzitter en/of staatsraad-rapporteur kunnen soms aanvoelen dat nieuwe proble-
men een nieuwe wending aan het geding kunnen geven, zodat elkeen wordt uitgenodigd 
om hierover een standpunt in te nemen waarbij de zaak al dan niet ter voortzetting zal 
worden verdaagd, ongeacht de mogelijkheid dat het auditoraat na tussenarrest of bij 

bevel kan worden belast met een aanvullend onderzoek. 
Mocht echter ter zitting het auditoraat plots met een volstrekt nieuw rechtselement naar 

voren komen, dan zou het zeker deontologisch verantwoord zijn de Raad van State en 
de raadslieden vooraf op de hoogte te brengen om elk gevoel van onbehagen bij wie dan 

ook weg te werken.' 

De pralctijk lijkt zich ook ná het arrest Vermeulen te bewegen in de lijn als door 
Lambrechts geschetst: het auditoraat krijgt nog steeds het laatste woord, maar de 
kamervoorzitter kan partijen in de gelegenheid stellen nog een enkele opmerking 
te maken, indien het advies van het auditoraat nieuwe gezichtspunten zou bevat-
ten die partijen nog niet hebben lcunnen bespreken. 
Er is overigens wel een belangrijk verschil tussen de aanpak bij de Raad van State 
en het Hof van Cassatie in Belgie, doordat de advisering door het auditoraat min-
der vermengd is met de oordeelsvorming door de rechters dan bij het Hof van 
Cassatie. Bij het Hof van Cassatie nam de advocaat-generaal — althans tot aan het 
arrest Borgers — deel aan de beraadslagingen in raadkamer; het auditoraat beraad-
slaagt niet mee. Maar ook voorafgaand aan de zitting is er bij de Raad van State 
geen overleg tussen de auditeur en de staatsraad-rapporteur. Bij het Hof van Cas-
satie is dit anders. Leroy schrijft daarover: 

22. RV.S. 30 juni 1987, Arrest 11T. 28.317, RW. 1987-1988, p. 1314-1315 m.nt. Lambrec.hts. 
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'Au Conseil d'Etat, aucune concertation n'est organisee entre le siege et l'auditorat, con-

trairement a ce qui se fait A la Cour de cassation oCi l'usage est que l'avocat general et le 

conseiller rapporteur discutent de la solution jusqu'a se mettre d'accord; tout au plus le 

conseiller rapporteur a-t-il souvent communique son projet d'arret a l'auditeur.' 23  

3.2 	Positie leden van het auditoraat 

De leden van het auditoraat hebben een onafhankelijke positie als magistraat, in 
de zin dat hun rechtspositie bij wet is geregeld, en ook overigens met dezelfde 
waarborgen is omgeven als die van rechters. Zij kunnen geen opdrachten of 
richtlijnen van ministers krijgen. Onafhankelijk zijn de leden van het auditoraat 
ook van de staatsraden, en zelfs binnen het auditoraat is het zo, dat de auditeurs 
niet ondergeschikt zijn aan de auditeur-generaal, behalve wat de tucht en de 
materiele organisatie van bun werkzaamheden betreft. 24  Het is dus zeker niet zo, 
dat de auditeur te beschouwen is als een 'schriffiurist', die zou moeten werken op 
aanwijzingen van een staatsraad, bijvoorbeeld de staatsraadvers1aggever. 25  
De benoeming van leden van het auditoraat geschiedt door de Koning, maar ver-
loopt via een bijzondere procedure: de aspirant-leden leggen een door de Raad 
georganiseerd vergelijkend examen af, en de benoeming geschiedt op basis van 
een lijst waarop bun rangschildcing bij dat examen is vermeld. 'Indien een plaats 
vacant is, worden de geslaagden van het examen in volgorde van de uitslag 
benoemd tot adjunct-auditeue, aldus Baert. 26  
De positie van de leden van het auditoraat is ook bijzonder, doordat de staats-
raden voor ten minste de helft worden benoemd uit de leden van het auditoraat 
en het coordinatiebureau. 27  
In de procedure zelf moet de auditeur gezien worden als magistraat die onlosma-
kelijk deel uitmaakt van de geschilbeslechtende instantie, de Raad van State, en 
niet als partij. Dit gezichtspunt komt onder meer tot uitdrukking in de opbouw 
van het geding, die er niet in voorziet dat partijen gelegenheid wordt geboden te 
reageren op het mondeling advies van de auditeur ter terechtzitting. 28  Het komt 
ook tot uitdrukking in de omstandigheid dat leden van het auditoraat kunnen 
worden gewraakt indien het verslag en het advies niet objectief en onpartijdig 
zijn.29  En ten slotte blijkt het uit de zelfstandige procedurele bevoegdheden van 
het auditoraat: het auditoraat beslist over de toepassing van de artikelen 93 en 94 

R.v.S.-wet, die een vereenvoudigde afdoening van zaken mogelijk maken ingeval 
van kennelijke niet-bevoegdheid van de Raad van State, of ingeval de vordering 

23. Leroy, 2000, p. 515. 
24. Mast, 1999, p. 781; Tapie, p. 93; Baert, 1998, p. 21 (Baert geeft de MeeSE gedetailleerde informatie). 
25. Baert, 1998, p. 24. 
26. Baert, 1998, p. 18. 
27. Mast, 1999, p.779, onder verwijzing naar art. 70, § 2, av.s.-wet. 
28. Zie boven, bij de opmerkingen naar aanleiding van het arrest Vermeulen van het EHRM, en het 

hierboven al geciteerde arrest van de Raad van State van 30 juni 1987, LW. 1987-1988, p. 1314 e.v. 
m.nt. Lambrechts. 

29. Baert, 1998, p. 21. 
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kennelijk niet-ontvankelijk of niet-gegrond wordt geacht, dan wel kennelijk 
gegrond. 3 ° 

3.3 Karakter van de adviestaak van het auditoraat 

Baert noemt verschillende functies die de advisering door het auditoraat vervult: 
hij spreelct van de katalysatoifunctie en van de schietschiffunctie. Met katalysator-
functie bedoelt hij, dat het auditoraat de echte (juridische) knelpunten in de zaak 
tracht bloot te leggen, `zodat de partijen in hun laatste memories en zowel de 
zetel als partijen tijdens de openbare behandeling van het beroep zich op die 
"pijnpunted kunnen richten'. 3 ' Doordat de door de auditeur ingenomen stand-
punten door partijen onder vuur kunnen worden genomen (schietschijffunctie) 
`draagt de auditeur ertoe bij dat de zetel sneller en efficienter zijn onderzoek kan 
afwikkelen en relatief vlug tot een goed onderbouwde uitspraak kan komeri, 
aldus Baert. 32  
Het doel van de auditoraatswerkzaamheden is historisch gezien waarschijnlijk 
dan ook primair een zaak van bevordering van kwaliteit ('dubbel onderzoek') en 
efficiency. Uit een enkele aanwijzing blijkt dat de auditeur mede als taak heeft de 
rechtseenheid te bevorderen. De auditeur-generaal heeft door de wet van 
4 augustus 1996 de bevoegdheid gelcregen om, in het kader van het verzekeren 
van de eenheid van rechtspraak, een zaak door de algemene vergadering van de 
Raad van State (dat wil zeggen door alle staatsraden die bij de afdeling admini-
stratie zijn ingedeeld) te laten beslechten. Dat het bevorderen van rechtseenheid 
niet als hoofdtaak wordt gezien is, gelet op de positie van de afdeling administra-
tie als rechtsprekend in eerste en enige aanleg, niet verwonderlijk. 33  
Een enkele nadere opmerking over de achtergrond van het dubbel onderzoek lijkt 
op zijn plaats. Dit dubbel onderzoek wordt niet alleen in verband gebracht met de 
omstandigheid dat slechts in een instantie wordt rechtgesproken, maar ook met 
de aard van de bestuursrechtspraak, als voorziening in het algemeen belang. 34  
Mast c.s. schrijven dat de opdracht van de auditeurs is 'het toetsen van wettigheid, 
d.i. het uitoefenen van een objectieve controle t.a.v. eenzijdige en jurisdictionele 
administratieve handelingen'. In de `objectieve wettigheidscontrole' zit een punt 
van overeenkomst met de taken van het parket bij het Hof van Cassatie, aldus 
Mast. 35  

30. Zie Jongen, 1995. 
31. Baert, 1998, p. 21-22. 

32. Baert, 1998, p. 23. 
33. Baert, 1998, p. 24; Cromheecke en Lefranc, 1996, p. 658. 
34. Tapie, 1990, p. 94. 
35. Mast, 1999, p. 781. 
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4 	VERGELIIKING MET DE POSITIE VAN EEN OM 

4 1  Seigle 

Zoals zojuist opgemerkt, wordt in het advies van de auditeur een oordeel gegeven 
over hoe de Raad van State zou moeten beslissen. In zoverre lijkt de advisering 
sterk op de conclusies die in Nederland het parket bij de Hoge Raad neemt. In de 
Belgische literatuur wordt echter al nadrukkelijk ingegaan op de verschillen tus-
sen de positie van het auditoraat en een Openbaar Ministerie (om). Baert schrijft 
dat het auditoraat een sui generis-korps is dat 'niet volledig' te vergelijken is met 
het openbaar ministerie bij de gewone hoven en rechtbanken. 36  Mast c.s. zeggen 
zelfs dat de taak van de auditeurs 'fundamenteer verschilt van die van de leden 
van het openbaar ministerie bij de rechtbanken, bij de hoven en de arbeids-
hoven.37  Daarbij wordt op de volgende punten gewezen: 
a) het ontbreken van hierarchische lijnen bij het auditoraat, waar het om onder 

toezicht van een procureur-generaal en onder het gezag van de Minister van 
Justitie38  opereert; 

b) het om is wel ingesteld bij de hoven en rechtbanken, maar niet — zoals het 
auditoraat — in, dat wil zeggen als integraal onderdeel van, die colleges; 

c) de auditeurs missen de bevoegdheid om een zaak aanhangig te maken, zijn 
geen partij in het geding, en het arrest hoeft niet te vermelden waarom, in 
voorkomend geval, het advies van het auditoraat niet wordt gevolgd. 

4. 2 	Vergelijking met Nederland 

Ook in de Nederlandse civiele cassatieprocedure bij de Hoge Raad is het 'het 
Openbaar Ministerie' dat een conclusie neemt, volgens artikel 418, eerste lid, Rv. 
Toch gelden de punten, zoals opgesomd bij Mast c.s., waarop het Belgische om 
zou verschillen van het auditoraat, nauwelijks voor het Nederlandse parket bij de 
Hoge Raad. De procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad 
nemen een bijzondere positie in, in vergelijlcing met andere leden van het om. 
Sinds enkele jaren is het zelfs formeel zo, dat de hierarchische banden met de 
Minister van Justitie en met de leden van de staande magistratuur die taken en 
bevoegdheden van het oivi uitoefenen, verder zijn doorgesneden. 39  Weliswaar 
zegt artikel 418, eerste lid, Rv., nog steeds dat 'het Openbaar Ministerie' conclusie 
neemt, maar de regeling van het OM in de Wet RO is principieel gewijzigd. De Wet 
ao kent thans een afzonderlijk hoofdstuk over het ambt van procureur-generaal 
bij de Hoge Raad (hfdst. 3), naast het hoofdstuk over het openbaar ministerie 
(hfdst. 4). Artikel Hi Wet RO stelt een 'parket' bij de Hoge Raad in, aan het hoofd 
waarvan de procureur-generaal bij de Hoge Raad staat. Het artikel bepaalt dat de 

36. Baert, 1998, p. 19. 
37. Mast, 1999, p. 780. 
38. Of, wat de werkzaamheden bij de arbeicLshoven betreft, de Minister van Arbeid. 
39. Wet Wijziging van de Wet op de rediterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Poll-

tiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie Openbaar Ministerie en instelling landelijk parket), 
1999, Stb. 198. 
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procureur-generaal onder meer is belast met het nemen van de aan de Hoge Raad 
uit te brengen conclusies in de bij de wet bepaalde gevallen. Ingevolge het vijfde 
lid van artikel iii kunnen de bevoegdheden van de procureur-generaal, tenzij de 
aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet, mede worden uitgeoefend door 
de plaatsvervangend procureur-generaal en door advocaten-generaal. Het Om bij 
de Hoge Raad wordt dus uitgeoefend door het parket bij de Hoge Raad. Hoofd-
doel van de betreffende wetswijziging was het wijzigen van de overige structuur 
van het Om, waarin het 'College van procureurs-generaar landelijk leiding geeft 
aan het (overig) m4. Over de positie van de procureur-generaal wordt in de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel onder meer opgemerkt: 

'Met de voorgenomen structuur is niet verenigbaar dat de procureur-generaal bij de 

Hoge Raad nog deel uitmaakt van het Om. Daarom wordt het ambt van procureur-gene-

raal bij de Hoge Raad, aansluitend bij de historische ontwikkeling, in de nieuwe wette-

lijke structuur als afzonderlijk ambt sui generis geconstrueerd.' 4° 

Ook moet worden gezegd dat in civiele zaken het parket bij de Hoge Raad niet als 
partij beschouwd kan worden. De procureur-generaal maakt ook geen zaken aan-
hangig, de bijzondere bevoegdheid tot het instellen van cassatie in het belang der 
wet (en rechtspositionele zaken met betrekking tot leden van de rechterlijke 
macht) daargelaten. 

De belangrijkste verschillen tussen de positie van het auditoraat bij de Raad van 
State en het parket bij de Hoge Raad lijken derhalve te liggen in de mate van inte-
gratie binnen het rechtscollege: die lijkt bij het auditoraat groter dan bij het par-
ket bij de Hoge Raad. 4' Wat de vergelijking tussen de positie en werkzaamheden 
het auditoraat en die van de schrijfjuristen bij de Nederlandse Raad van State 
betreft: de verschillen lijken groter en van principieler aard dan die tussen het 
auditoraat en het parket bij de Hoge Raad. 42  Anders dan `schriffiuristed bij de 
Raad van State, of de ondersteuning bij andere bestuursrechtelijke colleges, heb-
ben de leden van het auditoraat een eigen positie als magistraat, die zich niet 
heeft te richten naar aanwijzingen van een lid van de zetel en die ook als zelfstan-
dige actor naar buiten treedt. 

5 SAM ENVATTI NC 

I 	Bij de Belgische Raad van State bestaat een `auditoraaf , dat schriftelijke adviezen 
geeft over de uitspraak die door de afdeling administratie van de Raad van State 
gedaan dient te worden. Die adviezen worden aan partijen kenbaar gemaakt, 

1 waarna partijen de gelegenheid krijgen erop te reageren. Aan het eind van de 
mondelinge behandeling van een zaak geeft het auditoraat nog een mondeling 
advies. De leden van het auditoraat zijn magistraat en verrichten hun taken zon- 

40. TX 1996-1997, 25392, TM 3, p. 5. 
41. Vgl. ook hierboven, m.n. het slot van par. 3.2. 
42. Zie opnieuw par. 3.2. 
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der aanwijzingen van de leden van de zetel (de staatsraden). Op die wijze ontstaat 
wat wordt genoemd een systeem van 'dubbel onderzoek'. Een van de verdiensten 
die in Belgie aan dat systeem worden toegekend is dat het compensatie biedt voor 
de omstandigheid dat in het algemeen de Belgische Raad van State rechtspreekt 
in eerste en enige aanleg. De conclusies van het auditoraat spelen een belangrijke 
rol in de zaken, doordat de juridische pijnpunten worden blootgelegd en voor de 
mondelinge behandeling aan partijen worden voorgelegd (katalysator- en schiet-
schiffunctie). Niet alleen de partijen, maar ook de staatsraden kunnen er hun 
voordeel mee doen als de zaken door het auditoraat als het ware worden voorge-
structureerd. De rol van het auditoraat wordt dan ook gezien als bevorderlijk voor 
kwaliteit en efficiency van de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken. 
Het auditoraat vormt verder een 'kweeicvijver' voor toekomstige staatsraden, 
doordat ten minste de helft van de leden van de zetel dient te worden benoemd 
uit de leden van het auditoraat en het coordinatiebureau. 
Al met al is het auditoraat beter vergelijkbaar met het parket bij de Hoge Raad in 
Nederland dan met de ondersteuning van de bestuursrechtelijke rechterlijke col-
leges in Nederland. 
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van geintegreerd naar gescheiden 

Denemarken 	Engeland 	Duitsland 	Frankrijk 

geIntegreerd 	geIntegreerd 	gescheiden 	gescheiden 

(maar wel enige 	(maar wel eigen 	(eigen rechtstak 	(buiten r.m.) 
bijzondere 	procesrecht) 	binnen r.m.) 

It 
procesrechtelijke 

voorschriften) 

HOOFDSTUK 7 

Bevindingen 

1 	iNLEIDING 

Ter afsluiting van dit onderzoek wordt een aantal bevindingen gepresenteerd. 
Zoals in hoofdstuk i uiteengezet, concentreren wij ons daarbij op de drie aan-
dachtspunten die in par. 3 van dat hoofdstuk werden geformuleerd. Dat waren de 
volgende: 
— het institutionele kader hoe is de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in 

de onderzochte landen organisatorisch vormgegeven? 
— de rechtseenheid: op welke wijze wordt in de betreffende landen rechtseenheid 

nagestreefd? 
— een instantie, vergelijkbaar met het parket bij de Hoge Raad: in welke landen 

bestaat er met betreldcing tot bestuursrechtelijke zaken een systeem van advi-
sering aan de rechter via conclusies, vergelijkbaar met de conclusies die in 
Nederland door het parket bij de Hoge Raad worden genomen? 

2 	OPMERKINGEN OVER HET INSTITUTIONELE KADER 

2.1 	Organisatorische integratie 

In het onderzoek zijn landen onderzocht met verschillende stelsels van recht-
spraak in bestuursrechtelijke zaken. De stelsels van de organisatie van de recht-
spraak varieren sterk. Terwille van een vergelijking worden die stelsels hieronder 
schematisch in een model geplaatst. Daarbij dient al direct aangetekend te wor-
den dat de werkelijkheid uiteraard gecompliceerder is — zoals de landenstudies 
ook tonen — dan in een schetsmatig model kan worden weergegeven. 

Positie rechtspraak bestuursrecht toy. civiele en 
straf-rechtspraak 
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DulTSLAND rechtseenheidsvoorzieningen 

ii 

3‘ 

I 
vereinigte Senat 

li  Gm& 	, 	: Grofge 	Croe 	I Gra& 	I Groge li Groge 1 
I 	 I 	i 

1 Senat 	I 	1 Senat 	I 	Senat 	I Sent 	I  Senat 	lo  Senat 	: 
- - - - - - 	I_ _ __ _ _ 

1 (Eh/lel 	(s rat) 

Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 
sozial- 	finanz- 	verwaltungs- 	arbeits- 	gerichts- 
gericht 	hof 	gericht 	gericht 	hof 

Sozial- 	Finanz- 
gerichts- 	gerichts- 	Verwaltungs- 	Arbeitt- 	ordentliche 
harken 	barkeit 	gerichtsbarkeit 	gerichtsbarkeit 	Gerichtsbarkeit 

Te onderscheiden valt tussen modellen waar in de organisatie in mindere dan wel 
meerdere mate is geintegreerd binnen de gewone rechterlijke macht. 

De meest vergaande integratie biedt het model van rechtspraak in DENEMARKEN. 
Rechtspraak door onafhankelijke rechters vindt alleen plaats binnen de gewone 
rechterlijke macht. (Veel geschillen worden echter al definitief afgedaan voordat 
zij de rechterlijke macht bereiken, doordat zij in rekurs — een soon administratief 
beroep — soms in twee instanties, kunnen of moeten worden voorgelegd.) 
Minder vergaand is de integratie in ENGELAND.' Systematisch uitgangspunt is in 
Engeland weliswaar, dat bestuursrechtelijke zaken tot de rechtsmacht van de 
gewone rechterlijke macht behoren, maar in Engeland wordt een aanzienlijke 
hoeveelheid zaken beslist door bijzondere rechters, waarbij niet altijd een hogere 
voorziening bij de gewone rechter openstaat (en men in beginsel niet tot de alge-
mene voorziening worth toegelaten als een adequate bijzondere rechtsgang open-
staat of heeft opengestaan). Verder moet worden opgemerkt dat de rechtspraak in 
bestuursrechtelijke zaken in judicial review weliswaar binnen de gewone rechter-
lijke organisatie plaatsvindt, maar voornamelijk geschiedt door rechters binnen 
de Queen's Bench van het High Court, en wel zo, dat recentelijk is voorgenomen 
om te gaan spreken van 'the Administrative Court'. 2  In Nederlandse termen zou 
men hier kunnen spreken van een aparte 'sector' binnen het High Court. 

. 	En Wales. Kortheidshalve worth hier verder gesproken over Engeland. 
2. 	Zie hfdst. 6, par 2.1, onder het kopje High Court. 
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In DUITSLAND bestaat een — van de gewone rechterlijke macht afgezonderde — tak 
van de rechterlijke macht ten behoeve van rechtspraak in bestuursrechtelijke 
zaken. Maar: in Duitsland wordt de scheiding minder als een zaak van principiele 
aard gepresenteerd dan in Frankrijk. Dat blijkt onder meer uit het grondwette-
lijke uitgangspunt dat de gewone rechter optreedt als restrechter, uit de omstan-
digheid dat de gewone rechter bevoegd is in zaken over aansprakelijIcheid wegens 
rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaden, 3  en ook uit meer indirecte aanwij-
zingen, zoals de wijze waarop competentiegeschillen worden opgelost (die het 
mogelijk maakt dat de rechters uitspraken doen die op het rechtsgebied van de 
andere rechter liggen). 4  Er zijn in Duitsland dan ook meer verbindingen van 
inhoudelijke aard tussen de bestuursrechter en de gewone rechter dan in Frank-
rijk. Een organisatorische verbinding ligt er in de vorm van de `gemeinsame 
Senat' (een gemeenschappelijke kamer van de verschillende Gerichtsbarkeiten 
samen, zie voorgaand schema). 

Een dergelijk instituut van een gemeenschappelijke kamer brengt — althans in 
theorie5  — een grotere mate van integratie mee dan in het Franse model, waar het 
Tribunal des Conflits slechts competentiegeschillen beslist, terwijl de gemeinsame 
Senat uitspraken 'in de zaak zelf doet. 

Het meest vergaande model van organisatorische scheiding biedt het FRANSE stel-
sel. De rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken is in handen van rechtsprekende 
colleges die qua organisatie losstaan van de gewone rechterlijke macht. Uitgangs-
punt is in Frankrijk bovendien, dat de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken 
gescheiden hoort te zijn van de rechtspraak door de, tot de gewone rechterlijke 
macht behorende, civiele rechter. 6  Een en ander brengt mee dat de Franse 
bestuursrechter een in beginsel `volledige' rechtsmacht heeft, dat wil zeggen, uit-
gestrekt tot alle aspecten van de bestuursrechtelijke geschillen, inclusief schade-
vergoedingslcwesties en (publiekrechtelijke) contracten. Een verbinding met de 
gewone rechterlijke macht is er wel, via het Tribunal des Conflits, dat oordeelt 
over competentiegeschillen. 

Hoe verhoudt een model als het NEDERLANDSE zich tot de onderzochte stelsels? 
In het zojuist gebruikte schema zou Nederland in het midden terechtkomen: de 
rechtspraak is organisatorisch gedeeltelijk geintegreerd, maar het bestuursrecht 
kent zijn eigen procesrecht. De gedeeltelijke integratie doet zich voor op het 
niveau van de rechtbanken, dat wil zeggen op het niveau van het college dat in het 
algemeen in eerste aanleg rechtspreekt. Een dergelijk model zijn wij in de door 
ons onderzochte landen niet tegengekomen (en kennen wij ook overigens niet). 

3. Zie hfdst. 3, par. 4.1. 
4. Zie hfdst. 3, par. 4.2. 
5. F.M. Wine, 'Coordinatie van rechtspraak', diss. Kus 2000, p. ioi, meldt dat van de eerste acht-

tien jaren van het bestaan van de gemeinsame Senat slechts vijftien uitspraken bekend zijn 
geworden. Zie ook boven, hfdsk. 3, par. 4.3. 

6. Vgl. hetgeen in het landenhoofdstuk wordt opgemerkt over de 'separation des autoriad (Hfdst. 
2, o.a. par. 2.2 en par. 4.2). 
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Als sprake is van gedeeltelijke integratie, dan wordt de organisatorische integratie 
elders juist gezocht 'aan de bovenkant': bij de hoogste instantie(s). Dat is bijvoor-
beeld het geval in Engeland, voorzover men het stelsel van dit land — vanwege de 
tribunals — zou willen aanmerken als gedeeltelijk geintegreerd. Franlcrijk kan wor-
den aangemerkt als het schoolvoorbeeld van een gescheiden stelsel. Maar daar is 
— anders dan in Nederland — binnen de bestuursrechtelijke kolom wel sprake van 
een hoogste (cassatitechter. 

2.2 	Stelsels met geintegreerde organisatie: ook 'juridische' integratie of niet? 

Als een bepaald land een geintegreerde organisatie bezit, zegt dat nog niet alles 
over de verhouding tussen rechtspraak in bestuursrechtelijke geschillen en die in 
andere zaken. Zowel voor de rechters zelf als voor de rechtszoekenden is ook een 
belangrijke vraag, in hoeverre het procesrecht en de door de rechter te hanteren 
toetsingscriteria verschillen: als de wijze van aanhangig maken en de overige toe-
gangsvereisten verschillen, of als de aan te voeren gronden verschillend zijn, ont-
staan toch tamelijk gescheiden werelden, al is de organisatie geintegreerd. Als 
naast de organisatorische integratie ook wordt gekeken naar de luridische inte-
gratie', dan is het opnieuw DE N EMARKE N dat de meest vergaande integratie biedt: 
het aanhangig maken van zaken bij de rechter geschiedt op dezelfde wijze, of het 
nu een civiele of een bestuursrechtelijke zaak betreft. Wel is het (ook) in het 
Deense stelsel zo, dat veelal een bestuurlijke (quasi-rechterlijke) voorprocedure 
bestaat die doorlopen kan worden (en in de praktijk ook bijna altijd wordt door-
lopen). Maar de hoofdregel is dat het volgen van de voorprocedures niet verplicht 
is,' en in het algemeen is ook geen sprake van knellende beroepstermijnen. 8  Toch 
kan ook het Deense stelsel het kennelijk niet helemaal stellen zonder bijzondere 
procesregels voor bestuursrechtelijke zaken. Daarbij geldt dan bovendien dat 
deze per bijzondere wet kunnen verschillen, en dus per bijzonder onderwerp 
moeten worden opgespoord: het Deense equivalent van de Algemene wet 
bestuursrecht bevat geen algemene regels van bestuursprocesrecht. 9  
Wat de toetsingsgronden betreft lijkt het erop dat — hoewel de toetsing plaatsvindt 
in de context van de vraag naar 'civielrechtelijke' onrechtmatigheid — de Deense 
rechter dezelfde typen toetsingsgronden hanteert als elders worden gehanteerd 
met betrekking tot de vraag of overheidsbeslissingen rechtens aanvaardbaar zijn. 
Wel tekent Gilhuis in het hoofdstuk over Denemarken aan, dat de toetsing afstan-
delijker lijkt — minder intensief — dan bijvoorbeeld de toetsing door de Neder-
landse bestuursrechter. 

In het ENGELSE stelsel geschiedt het aanhangig maken van bestuursrechtelijke 
zaken in judicial review op een wijze die verschilt van gewone civielrechtelijke 

7. Er zijn — lcwantitatief belangrijke — uitzonderingen, zoals het belastingrecht, waar de voorproce- 
dure verplicht is. 

8. Zie hfdst. 4, Par. 4.3. 
9. Zie hfdst. 4, pat 4.3 en par. 4.1. Terzijde: zoals bekend bevat de Nederlandse Awb wel vet alge. 

mene regels, maar toch moeten ook in Nederland de bijzondere wetten worden nagespeurd op 
afwijkende bepalingen. 
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zaken. Bestuursrechtelijke zaken die in review worden voorgelegd, worden aan-
hangig gemaakt, via een verzoek aan de rechter (AJR). Dit is niet een puur `admi-
nistratieve' lcwestie, in de zin dat bestuursrechtelijke zaken die ten onrechte als 
een civiele zaak aanhangig zijn gemaakt, eenvoudig alsnog op het goede spoor 
zouden kunnen worden gezet. De rechter heeft AJR als — in beginsel — exclusief 
aangemerkt vanwege redenen die verband houden met de aard van de bestuurs-
rechtelijke geschillen: onder andere om te voorkomen dat men de kortere termij-
nen in het bestuursrecht zou kunnen ontduiken door een zaak als gewone civiel-
rechtelijke zaak aanhangig te maken. Dergelijke juridische overwegingen 
kunnen er dan ook aan in de weg staan dat een zaak alsnog in een gewoon civiel 
spoor terechtkomt. 
Wat de toetsingsgronden betreft kunnen vergelijkbare opmerkingen worden 
gemaakt als ten aanzien van Denemarken: het ziet ernaar uit dat — hoewel de toet-
sing plaatsvindt in de context van de vraag naar `civielrechtelijke' onrecht-
matigheid — de Engelse rechter dezelfde typen toetsingsgronden als elders han-
teem met betrekking tot de vraag of overheidsbeslissingen rechtens aanvaardbaar 
zijn. Dat wil zeggen, dat een controle plaatsvindt die zich van oorsprong primair 
richt op de vraag of het bestuursorgaan binnen de grenzen van zijn bevoegdheid 
heeft gehandeld, maar die zich heeft geevolueerd naar een toetsing waarbij ook 
andere onrechtmatigheden kunnen worden geconstateerd. Daarbij wordt ook een 
marginale redelijlcheidscontrole gepleegd. Wel lijkt het ook in Engeland zo (net 
als in Denemarken), dat de rechter minder intensief toetst dan de gespeciali-
seerde bestuursrechters die in andere landen voorkomen. Daarnaast moet wor-
den opgemerkt dat de toetsingscriteria die in gewone civiele zaken worden 
gehanteerd, wel degelijk doorldinken bij de toetsing van overheidsbesluiten. Dit 
is met name het geval waar het de meer procedurele criteria betreft (de principles 
of natural justice; dat wil zeggen de equivalenten van het vereiste van hoor en 
wederhoor en onpartijdigheidseisen). 

Hoe is het, vergelijkenderwijs, in NEDERLAND gesteld met de mate van juridische 
integratie'? In Nederland doet zich de bijzonderheid voor dat de rechterlijke colle-
ges buiten de gewone rechterlijke macht, die belast zijn met rechtspraak in 
bestuursrechtelijke zaken, qua organisatie onderling niet geintegreerd zijn, en er 
niet een hoogste bestuursrechtelijke rechter is. Dat is des te opvallender nu, via 
de Awb,' de juridische integratie' binnen het bestuursprocesrecht in vergaande 
mate is gerealiseerd. Soms wordt bepleit dat de bestuursrechtelijke colleges in 
Nederland niet verder organisatorisch zouden moeten worden geintegreerd, met 
als argument: de behoefte aan specialisatie binnen het bestuursrecht." Intussen 
leidt de competentieverdeling tussen de verschillende bestuursrechters soms nog 

Do. En de in verband met de Awb tot stand gebrachte wijzigingen in andere wetten, zoals de 
Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Wet op de Raad van State. 
Vgl. R.W.L. Loeb, 'Appel op maat', in: Beroep in herziening, preadviezen N1V 1997, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Deventer, p. 7 e.v., en p. 44. 
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steeds tot ingewildcelde vraagstulcken. 12  Een organisatorische integratie zou de 
facto niet ten koste behoeven te gaan van specialisatie, indien de specialisatie in 
kamers, of 'sectored, behouden blifft. lien en ander zou kunnen bewerkstelligen 
dat bedoelde competentieproblemen zich primair intern zouden afspelen, bij ver-
wijzing van zaken naar kamers.r 3  Dan zou ook het probleem venneden kunnen 
worden dat samenhangende zaken waarbij dezelfde partijen betroldcen zijn (zoals 
een zaak over een vergunning en een zaak over bestuursdwang vanwege het ont-
breken van diezelfde vergunning), soms door verschillende rechters zouden moe-
ten worden behandeld: 4  

3 RECHTSEENHEID 

Rechtseenheid door een 'gemeenschappelijke' hoogste rechter? 

In landen waar een 'gemeenschappelijke' hoogste rechter bestaat (en dat is zo in 
een model van geintegreerde organisatie, zoals in DENEMARKEN en ENGEIAND), 

mag worden aangenomen dat deze hoogste rechter oog heeft voor het belang van 
de rechtseenheid. Het is dan ook allereerst van belang om te weten hoe rechts-
eenheid wordt bevorderd in landen waar een dergelijke geintegreerde instantie 
ontbreekt (FRANKRITK en DU1TSLAND). TOCh moet in deze paragraaf over rechts-
eenheid ook nog aandacht worden besteed aan de landen met een gemeenschap-
pelijke hoogste rechter, omdat ook daar aanvullende mechanismen nodig zijn, 
die ervoor zorgen dat de betreffende rechterlijke instantie niet overspoeld wordt 
met zaken. 

32 	Rechtseenheid door andere voorzieningen 

In DUITSIAND wordt getracht rechtseenheid te verzekeren door gemeenschappe-
lijke kamers. Intern, binnen elk van de verschillende talcken van rechtspraak 
(Gerichtsbarkeiten) bestaat een zogenaamde grolge Senat. De gewone rechterlijke 
macht (straf- en civiel) kent bovendien een vereinigte Senat, terwijI de vijf onderde-
len van de rechterlijke macht samen nog de gemeinsame Se-tat kennen.' 5  Zoals 
hierboven al opgemerkt, lijkt de gemeinsame Senat echter geen rol van betekenis 
te spelen. 

Zie daarover recentelijk mr. Antoinette Bruining, 'De wetgever is nog niet uitgedacht; Een 
beschouwing over de mogelijkheden tot herverkaveling van rechtsmacht binnen het bestuurs-
recht', in: MB 2001, p. 659-665. 

13. En eventueel soms bij relatieve competentie, als concentratie van bepaalde zaken bij een 
bepaalde rechtbank gewenst wordt geacht, zoals concentratie van economisch bestuursrecht bij 
de rechtbank Rotterdam, als rechter van eerste aanleg in geschillen die thans in hoger beroep 
onder de competentie van het cBb vallen. En soms zal moeten kunnen worden verwezen in de 
verticale richting: van de rechtbank naar een college dat gewoonlijk in hoger beroep oordeelt, 
maar bij uitzondering in eerste aanleg, en andersom. 

14. Vgl. Bruining, a.w., p. 664. 
15. Zie het schema Duitsland, rechtseenheidsvoorzieningen, in par. 2..t van dit hoofdstuk. 
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In FRANKRIJK bestaat een dergelijke gemeenschappelijke kamer niet (althans niet 
in de relatie tussen de bestuursrechter en de civiele rechter).i 6  Weliswaar kent het 
Franse stelsel het Tribunal des Conflits, maar die instantie heeft veeleer de taak om 
de competenties op verantwoorde wijze uit elkaar te houden dan om rechtseenheid 
te bevorderen. In diezelfde richting werkt het vereiste in Frankrijk, dat belang-
rijke voorvragen die op het terrein van een andere autorite liggen, via een prejudi-
ciele vraag aan die andere rechter moeten worden voorgelegd.i 7  Rechtseenheid 
tussen civiel en bestuursrecht is nu eenmaal niet iets dat in de Franse benadering 
hoog op de prioriteitenlijst staat. Voor buitenstaanders is illustratief, dat men in 
Frankrijk accepteert dat het bestuursrecht een eigen schadevergoedingsrecht 
heeft, dat zich in principe gescheiden van het civiele schadevergoedingsrecht ont-
wilckelt.i 8  
In Frankrijk richt de aandacht zich primair op rechtseenheid binnen de gescheiden 
kolommen. Zojuist werden al even de gemengde kamers binnen het Cour de Cas-
sation en de Conseil d'Etat genoemd. Ter versterking van de eenheid binnen de 
bestuursrechtelijke kolom bestaat er verder nog de voorziening dat door de 
bestuursrechters prejudiciele vragen aan de Conseil d'Etat kunnen worden 
gevraagd.' 9  Voor de rechtseenheid binnen het bestuursrecht is verder van belang, 
dat de Conseil d'Etat in staat is deze op het gehele terrein van het bestuursrecht te 
bewaken, doordat de raad algemeen bestuursrechtelijk cassatierechter is. Dat wil 
zeggen: de Conseil d'Etat treedt niet alleen op als cassatierechter in de zaken die 
worden berecht door de rechterlijke instanties die door de wetgever bewust als 
voorinstanties voor de Conseil d'Etat zijn geschakeld, maar ook in zaken die zijn 
berecht door andere, (nader) gespecialiseerde bestuursrechters. Die rol als cassa-
tierechter bestaat óók als de Conseil d'Etat niet door de bijzondere (proces)rege-
ling als cassatierechter is aangewezen." 

3.3 	Beperkingen, teneinde een piramidemodel te kunnen realiseren 

Een piramidaal model, waarbij de hoogste rechters aanzienlijk minder zaken te 
verwerken krijgen dan de lagere, is vanzelfsprekend van groot belang in stelsels 
die slechts een hoogste rechter kennen. Maar ook in andere landen worden mid-
delen gehanteerd om de werkvoorraden van de hoogste rechterlijke instanties te 
beperken. Zo zien we in DUITSLAND, waar een gemeenschappelijke hoogste rech-
ter ontbreelct, wel verschillende mechanismen die een remmend effect kunnen 
hebben op de toestroom van zaken. Een indirect, en daardoor minder opvallend, 
mechanisme is de verplichte procesvertegenwoordiging, die in eerste aanleg niet 

16. Wél kennen zowel het Cour de Cassation als de Conseil d'Etat binnen het eigen college 'grote', 
`gemengde' kamers, ter bevordering van de rechtseenheid in de door het betreffende college te 
geven uitspraken. Zie hfdst. 2, par. 4.4 en Mime, a.w., resp. p. 64 e.v. en p. 68 e.v. 

17. Zie hfdst. 2, par. 4.2. 
18. Dat wordt bijvoorbeeld ook door de Engelse auteurs Brown & Bell met nadruk vermeld als een 

opvallend fenomeen. Zie L. Neville Brown en John S. Bell, 'French Administrative Law', Claren-
don Press, Oxford, 5e druk, 1998, p. 183. 

19. Zie hfdst. 2, par. 4.4 (Rechtseenheidsvoorzieningen binnen de administratiefrechterlijke macht) en 
3.2 (Prejudiciele vraag over 'questions de droit nouvelles' aan de Conseil d'Etat). 

20. Zie hfdst. 2, par. 3.3, en Kane, a.w., p. 67. 
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geldt, maar daarboven — tegenwoordig al op het niveau van het Oberverwaltungs-
gericht — wel. Daarnaast kunnen kostenveroordelingen uiteraard een remmende 
factor vormen. 

Verder bestaan belangrijke beperkingen aan de omvang van de discussie: hoe hoger 
de instantie, des te beperkter de omvang van de discussie. Daarbij kan gedacht 
worden aan een beperking tot rechtsvragen, zodat feitelijke Icwesties buiten de 
deur worden gehouden, en een . beperking in de zin dat in hoger beroep of cassa-
tie in beginsel geen nieuwe feiten of argumentaties meer kunnen worden aange-
dragen. Beperkingen aan de omvang van het debat zijn in principe in alle onder-
zochte landen (en in Nederland) te vinden. Een beperking tot rechtsvragen 
(cassatie) in bestuursrechtelijke zaken vindt men in FRANKRIJK, DurrsiANn en 
ENG ELAN D, maar niet in DENEMARKEN2I  (evenmin als in NEDERLAND). 

Beperking van de instroom: verlofttelsels 

Verlofstelsels zien we, wat de onderzochte landen betreft, in DUITSLAND, DENE-

MARKEN en E NGE LAND." In Denemarken geldt het verlofstelsel — afgezien van de 
bagatelzaken — alleen voor het beroep op de hoogste rechterlijke instantie, de 
Hojesteret. In Engeland begint de procedure van judicial review al met een ver-
zoek om verlof. Voor hoger beroep geldt een verlofstelsel dat lijkt op het Duitse 
stelsel. Karakteristiek voor het Duitse stelsel is wat Kohne noemt het model van 
de 'clubbele toets'," dat wil zeggen een model waarbij primair het college dat de 
uitspraak doet, bepaalt of die uitspraak aan een hogere instantie mag worden 
voorgelegd, met — indien dat college negatief oordeelt — een mogelijkheid om aan 
de hogere instantie te vragen een weigering van verlof te herzien. 

4 	EQUIVALENTEN VAN NET PARKET BII DE HOGE RAAD 

Wat de vraag naar 'bestuursrechtelijke' equivalenten van het parket bij de Hoge 
Raad betreft vonden wij informatie over instituties in FRANKRIJK, DUITSIAND en 
BELGI i. 24  In DENE MARKEN bestaat een dergelijk equivalent niet." De functies van 
de openbaar ministeries lijken nogal te verschillen. In DUITS LAND lijkt de verte-
genwoordiger van het openbaar belang uitsluitend de functie te hebben als bewa-
ker van het openbaar belang (of eventueel als vertegenwoordiger van een Lands-
belang), terwij1 het 'parket' in FRANKRIJK en BELcit (tevens) een functie vervult 
bij de voorbereiding van de beoordeling. Van de drie lijkt de Duitse Vertreter des 
Offentlichen Interesses voor vergelijking daarom het minst interessant, temeer 
doordat in het Duitse stelsel lang niet altijd daadwerkelijk wordt opgetreden door 
de vertegenwoordiger van het algemeen belang, en deze geen schriftelijke conclu-
sies neemt. 

21. Zie hifist. 4, par. 2.2.3. 

22. Zie resp. hfdst. 3. par. 3.2 en par. 5.3; hfdst. 4, pan 2.2.5; en hfdst. 5, par. 3.5. 
23. Mime, a.w., p. 225, met nadere interne verwijzingen. 
24. Zie reap. hfdst. 2, par 6; hfdst. 3, pan 6; en hfdst. 6. 
25. Zie hfdst. 4, par. 2.2.3. 
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In FRANKRIJK en BELGIE wordt in beginsel in ieder geschil — schriftelijk — advies 
uitgebracht. In beide landen wordt groot belang gehecht aan deze adviezen, 
zowel in de praktijk van de rechtspleging alsook door de auteurs. Een opvallende 
trek die beide stelsels gemeen hebben, is dat de adviseurs bij de mondelinge 
behandeling het laatste woord krij gen, en — hoewel zij volgens de regels niet mee-
beraadslagen — na afloop van de zitting in raadkamer aanwezig zijn. Dit element 
is bekritiseerbaar, uit een oogpunt van fair trial (het kan leiden tot strijd met arti-
kel 6 EvRm),26  maar behoeft uiteraard niet te worden overgenomen, indien men 
in Nederland zich zou willen laten inspireren door de buitenlandse voorbeelden. 

2.6. Zie hierboven, hfdst. 6 en hfdst. 2, par. 6. 
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[Bundesverfassungsgericht) 

Bundel- 	Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 	Bundes- 

sozial- 	finanz- 	verwaltungs- 	arbeits- 	gerichtshof 

gericht 	hof 	 gericht 	 gericht  

I  
Landes- 	 Ober- 	 Landes- 	Ober- 
sozial- 	 verwaltungs- 	arbeits- 	landes- 
gericht 	 gericht 	 gericht 	gericht 

I  

Sozial- 	Einanz- 	Venvaltungs- 	Arbeits- 	Landgericht 
gericht 	gericht 	gericht 	 gericht 

i Amtsgericht 

Sozicd- 	Finanz- 
gerichts- 	gerichts- 	Venvaitungs- 	Arbeits- 	ordentliche 
barkeit 	barkeit 	gerichtsbarkeit 	gerichtsbarkeit 	Gerichtsbarkeit 

Rechtsvergelij king Bestuursrechtspraak 

Bijlage: de in het rapport gebruikte schema's op een rij 

[div. 

Conseil d'Etat 

speciale 	administratieve 
admin. rechters rechtspraak 

FRANKRIJK 

[Conseil Constitutionnel (beperkte toegangll 

Cour 
Administrative 
d'Appel 

Tribunal 
Administratif 

Tribunal des Conflits 

Cour de Cessation 

Cour d'Appel 
(civiel straf) 

Tribunal de 	Tribunal 
Grande 	Correctionnel 
Instance 

Cour 
d'Assises 

Cour 
d'Assises 

Tribunal 	Tribunal de Police 
&Instance 

civiele rechtsproak strafrechtspraak 

DulTSLAND 
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DUITSLAND rechtseenheidsvoorzieningen 

A  

r 	, 

t V 	 nat - 	_ 
„- 	t Drage 	Gm& 	 Drage 	 u 	

r 
t,cragc 

Senat 	Sena 	 t 	Senat 	Senat 
-_-- 

ii it!) ,Liztrag 

Bundes- 	Suedes- 	Bundes• 	Bundes 	Bundes- 
sozIal. 	finanz. 	erwaltungs- 	its- 	gerichts- 
gericht 	hof 	 gericht 	 gericht 	hof  

Sorb!- 	Pflanz- 
gerichts- 	gerichts- 	Verwaltung- 	Arheits. 	ordentliche 
barkeit 	barkeit 	genchtsbarkeit 	gerichtsbarkeit 	Gerichtsbarkeit 
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administratief 
(hoger) beroep 
("quasi-rechtedijk') 

DEN EMARKEN 

geen constitutioneel hog 

recktspraak strafrechtspraak 



van gentegreerd naar gescheiden 

Denemarken 	 Engeland 	Duitsland 	Frankrijk 

gentegreerd 	gentegreerd 	gescheiden 	gescheiden 

(maar wel enige 	(maar wel eigen 	(eigen rechtstak 	(buiten r.m.) 

bijzondere 	procesrecht) 	binnen r.m.) 

procesrechtelijke 

voorschriften) 

tribunals: 
voorbeeld 
(er zijn veel 
varianten) 

(Appeal) 
Tribunal x 

(Appeal) 
Tribunal y 

tribunals 

ENGELAND & WALES 

lgeen constitutioneel hofl 

II 
House of Lords 

Civil Division 

Court of Appeal 

is 
I I Criminal Division 

High Court 
	"1 	I  

Queen 
	 T

's Bench iChanceryiEamily , 

I, Division 	;Division ;Division 

County 
Courts 

civiele rechtspraak + public law remedies 
I Magistrates Courts 

Crown 
Court 

strafrechtspraak 

Positie rechtspraak bestuursrecht t.o.v. civiele en 

strairechtspraak 
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1 

Hoe is de rechtspraak in bestuursrechtelijke zaken in een aantal ons om-

ringende landen ingericht? Is die rechtspraak organisatorisch gescheiden 
van de rechtspraak in civiele en strafzaken, of geintegreerd? Of bestaat 

er in het betreffende land helemaal geen afzonderlijke rechtspraak in 
bestuursrechtelijke zaken? In hoeveel instanties wordt rechtgesproken in 

bestuursrechtelijke zaken? Welke voorzieningen kennen die buitenland-

se stelsels om rechtseenheid te waarborgen? Bestaat er bijvoorbeeld een 

equivalent van het Nederlandse Parket bij de Hoge Raad? 

Deze vragen werden in opdracht van het Ministerie van justitie onder-
zocht, met het oog op de voorbereiding van verdere besluitvorming 

over de herziening van de rechterlijke organisatie in Nederland. Het 

boekje bevat uitgebreide beschrijvingen van de stelsels van bestuurs-
rechtspraak in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland. 

In de vier landenonderzoeken komt niet alleen de rechterlijke organi-
satie aan de orde, maar ook de bevoegdheidsafbakening, de verhouding 
tot eventuele bestuurlijke vtiorprocedures en/of bijzondere bestuurs-

rechterlijke instanties en de hoofdtrekken van het procesrecht in 

bestuursrechtelijke zaken. Verder is per land bezien of er een met het 

Nederlandse Parket bij de Hoge Raad vergelijkbaar instituut bestaat. 
Omdat de Belgische Raad van State een dergelijk instituut kent, is daar 

een apart hoofdstuk aan gewijd, al is van Belgie geen complete landen-
studie gemaakt. 
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