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1 Wat maakt schaarse
vergunningen voor schaarse
hulpbronnen bijzonder?

Van de vijf artikelen van afdeling 1 in hoofdstuk III van
de Dienstenrichtlijn over vergunningen gaat één artikel
(art. 12) volledig over schaarse vergunningen als instru-
ment bij situaties van schaarste van natuurlijke hulp-
bronnen of beperkte technische mogelijkheden.1 Dat is
opmerkelijk veel aandacht voor een vrij specifiek onder-
werp, zeker in vergelijking met de algemene en ruime
strekking van de overige bepalingen in die afdeling.2 In
de literatuur wordt een zelfstandige betekenis van art.
12 echter gerelativeerd.3 In ieder geval als het gaat over
schaarse vergunningen. Zo zou het onderscheid tussen
het onderwerp van art. 12 (natuurlijke schaarste) en het
bredere thema van beleidsmatige schaarste langzamer-
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1. Het klassieke voorbeeld in de literatuur is de verdeling van etherfre-
quenties.

2. Deze afdeling geldt immers net als de rest van hoofdstuk III van de
richtlijn ook voor interne situaties, en bestrijkt daarmee alle vergun-
ningstelsels over diensten in de Unie waarop de Dienstenrichtlijn van
toepassing is.

3. Volgens C.J. Wolswinkel, De verdeling van schaarse publiekrechtelijke
rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht (diss.
Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013,
p. 283-284, is de natuurlijke of technische schaarste van art. 12 geen
zelfstandige dwingende reden van algemeen belang. Zie ook C.J. Wols-
winkel, Diensten tussen frequenties en kansspelen. Contouren van een
Europees kader voor het verlenen van een beperkt aantal vergunnin-
gen, SEW 2009/120, afl. 7/8, p. 291.

hand vervagen, en zelfs opgeheven kunnen worden.4
Het is inderdaad juist dat het onderscheid natuurlijke of
beleidsmatige schaarste geen verschil maakt voor het
verbod op het verlenen van een schaarse vergunning
voor onbepaalde tijd.5 Toch verklaart dat niet waarom
de opstellers van de Dienstenrichtlijn zo prominent aan-
dacht hebben gegeven aan de schaarse vergunning als
instrument van overheidsregeling voor de schaarste van
natuurlijke hulpbronnen of technische capaciteit (art. 12
Dienstenrichtlijn).6 Wat maakt schaarse vergunningen
voor schaarse natuurlijke hulpbronnen of technische
capaciteit zo bijzonder?

In deze bijdrage verken ik een juridische en een econo-
mische reden voor de bijzondere plaats die art. 12 van
de Dienstenrichtlijn inruimt voor schaarse vergunnin-
gen bij natuurlijke of technische schaarste. De juridische
reden betreft de mogelijkheid dat het gebruik van het

4. M.R. Botman, De Dienstenrichtlijn in Nederland. De gevolgen van
richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees
perspectief (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom juridisch 2015,
p. 300 en M.R. Botman, Kapers op de Italiaanse kust, Gst. 2017/3,
p. 6-15. Vgl. conclusie van A-G Widdershoven in de zaak Speelautoma-
tenhal Vlaardingen van 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421: ‘Boven-
dien acht ik het, in het verlengde van de uitspraak [Trijber, zie noot 5;
OK], heel waarschijnlijk dat het Hof aan procedures voor de verlening
van “beleidsmatig gecreëerde” schaarse vergunningen min of meer
dezelfde eisen zal stellen als die in art. 12 Dienstenrichtlijn worden
gesteld aan de verdeling van schaarse vergunningen, voor zover die
schaarste het gevolg is van schaarste van beschikbare natuurlijke hulp-
bronnen of de bruikbare technische mogelijkheden.’ Beleidsmatige
schaarste is het onderwerp van art. 11 van de Dienstenrichtlijn, waarin
sprake is van schaarse vergunningen en van vanwege dwingende rede-
nen van algemeen belang.

5. HvJ EU 1 oktober 2015, C-340/14 en C-341/14, ECLI:EU:C:2015:641
(Trijber).

6. Zie art. 12 van de Dienstenrichtlijn. In de Nederlandse taalversie gaat
het om ‘bruikbare technische mogelijkheden’, maar de Engelse, Franse
en Duitse taalversies gebruiken steeds schaarse ‘technische capaciteit’.
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woord ‘selectie’ in dat artikel betekent dat bepaalde vor-
men voor de verdeling van schaarse vergunningen zijn
uitgesloten bij schaarse natuurlijke hulpbronnen of
technische capaciteit. Paragraaf 2 van deze bijdrage gaat
hier verder op in. De economische reden kan worden
uitgedrukt als een wetgevingsjuridische hypothese dat
schaarse vergunningen in het bijzonder geschikt zijn als
overheidsmaatregel voor het managen van de schaarste
van een natuurlijke hulpbron of technische capaciteit.
Deze hypothese wordt in paragraaf 3 vanuit economisch
perspectief geanalyseerd. Dat is relevant voor de vraag
wanneer art. 12 van toepassing is.
Verkenning van deze hypothese heeft ook een breder
belang. Ten eerste voor het omgevingsrecht, voor zover
dat is gericht op het benutten en beschermen van
schaarse natuurlijke hulpbronnen en technische capaci-
teit.7 Als de Dienstenrichtlijn deze omgevingsrechtelijke
instrumentkeuze normeert, dan is dat relevant voor het
omgevingsrecht. Ten tweede levert deze analyse enige
wetgevingsjuridische reflecties op over de voortgaande
rechtsontwikkeling van het leerstuk van schaarse ver-
gunningen in de jurisprudentie. In paragraaf 4 wordt
daarom de betekenis van het voorgaande onderzocht
voor de juridische logica van schaarse publieke rechten
in bredere zin. Paragraaf 5 sluit af met een conclusie.

2 Selectie uit gegadigden

2.1 De selectieprocedure van art. 12 van de
Dienstenrichtlijn

Het kopje van art. 12 van de Dienstenrichtlijn luidt:
‘Selectie uit diverse gegadigden’. Het artikel verplicht
lidstaten een selectie uit gegadigden te maken wanneer
‘het aantal beschikbare vergunningen voor een activiteit
beperkt is door schaarste van de beschikbare natuurlijke
hulpbronnen of de bruikbare technische mogelijkhe-
den’. En wel ‘volgens een selectieprocedure die alle
waarborgen voor onpartijdigheid en transparantie biedt,
met inbegrip van met name een toereikende bekendma-
king van de opening, uitvoering en afsluiting van de
procedure’.8

Wat onder ‘selectie’ te verstaan? Het lijkt alsof de eis
van de Dienstenrichtlijn om een selectie te maken uit
gegadigden in de Dienstenwet en de Nederlandse litera-
tuur geen zelfstandige betekenis krijgt, naast de eis om
dat te doen volgens een met de genoemde waarborgen
omklede selectie procedure. Ook wordt geconstateerd dat
niet is voorgeschreven welke procedure dat moet zijn en
dat de eisen van transparantie en onpartijdigheid geen
van de gebruikelijke verdelingsprocedures (loting, volg-

7. De schaarse technische capaciteit zal in de regel slaan op beperkte fysie-
ke mogelijkheden en daarmee, net als natuurlijke hulpbronnen, onder-
deel zijn van de fysieke leefomgeving, zie art. 1.2 van de Omgevings-
wet. De beperkingen van capaciteit zullen bijvoorbeeld betrekking
kunnen hebben op capaciteitsverdeling op publieke infrastructuur, al
zijn de vervoersdiensten uitgezonderd van de Dienstenrichtlijn.

8. Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van
12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.

orde van binnenkomst, vergelijkende toets of veiling) bij
voorbaat uitsluiten.9 Het feit dat vergelijkbare procedu-
rele eisen gelden voor andere schaarse vergunningen
dan die van art. 12 draagt volgens deze visie bij aan de
relativering van het onderscheid tussen natuurlijke en
beleidsmatige schaarste. In zijn conclusie bij Speelauto-
matenhal Vlaardingen spreekt staatsraad advocaat-gene-
raal Widdershoven in navolging van Botman zelfs de
verwachting uit dat het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie ‘aan procedures voor de verlening van
“beleidsmatig gecreëerde” schaarse vergunningen min
of meer dezelfde eisen zal stellen als die in artikel 12
Dienstenrichtlijn worden gesteld’.10 De term ‘selectie’
wordt in deze denklijn een neutrale verzamelnaam voor
alle transparante verdelingsmechanismen.

Wat als selectie niet alleen betekent dat de procedure
moet voldoen aan de beginselen gelijkheid, transparantie
en onpartijdigheid, maar dat er ook daadwerkelijk op
basis van enige inhoudelijke overwegingen door het ver-
gunningverlenend gezag gekozen moet worden? Dat is
geen denkbeeldige vraag. In het aanbestedingsrecht
heeft selectie immers precies deze betekenis. In het
arrest Tirkkonen is dit recent door het Hof van Justitie
van de Europese Unie bevestigd. Dat arrest ging over
een procedure waarin alle kandidaten werden geselec-
teerd als zij aan een aantal algemene criteria voldeden.
Volgens het Hof betekent dit dat de betrokken aanbeste-
dende dienst ‘in het geheel geen selectie maakt onder de
ontvankelijke inschrijvingen, en zich beperkt tot het
waarborgen van de naleving van kwalitatieve criteria’.11

Voor het Hof is doorslaggevend ‘dat de aanbestedende
dienst geen enkel gunningscriterium noemt voor het
vergelijken en rangschikken van de ontvankelijke
inschrijvingen’. Door het ontbreken van dat element kan
volgens het Hof niet van een overheidsopdracht in de
zin van de aanbestedingsrichtlijn worden gesproken.12

Het ging in Tirkkonen om het vormen van een omvang-
rijke ‘pool’ van adviseurs die aan een aantal voorwaarden
moesten voldoen. Alle ondernemers die aan de geschikt-
heidseisen voldoen en zijn geslaagd voor een bepaald
examens, werden vervolgens ‘geselecteerd’. Is hetzelfde
niet aan de orde bij een procedure van schaarse vergun-
ningverlening op volgorde van binnenkomst?

2. Wat is geen ‘selectie’?
Het bijzondere karakter van art. 12 van de Diensten-
richtlijn kan dus zijn gelegen in de juridische mogelijk-
heid dat voor deze categorie schaarse vergunningen niet
alle verdelingsmechanismen zijn toegestaan. Als het

9. Zie r.o. 3.3 van de conclusie van A-G Widdershoven in de zaak Spee-
lautomatenhal Vlaardingen van 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421,
en C.J. Wolswinkel, Diensten tussen frequenties en kansspelen. Contou-
ren van een Europees kader voor het verlenen van een beperkt aantal
vergunningen, SEW 2009/120, afl. 7/8, p. 296.

10. Conclusie Speelautomatenhal Vlaardingen van 25 mei 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1421, r.o. 3.10.

11. HvJ EU 1 maart 2018, C 9/17, ECLI:EU:C:2018:142 (Tirkkonen), r.o.
33.

12. HvJ EU 1 maart 2018, C 9/17, ECLI:EU:C:2018:142 (Tirkkonen), r.o.
35.
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woord ‘selectie’ in het opschrift en het eerste lid van art.
12 op vergelijkbare wijze als in het aanbestedingsrecht
moet worden uitgelegd, dan zou een verdeling op volg-
orde van binnenkomst (‘wie het eerst komt, die het eerst
maalt’) niet voldoen.
Verdeling op volgorde van binnenkomst betekent bij
schaarse vergunningen tenslotte rijvorming. Iedereen
die aan de algemene voorwaarden voldoet en bereid is
om te wachten, komt een keer aan de beurt. Wie als eer-
ste wil malen, zal als eerste moeten komen en heeft dus
het langst moeten wachten. Alles draait dus om tijd.13

Van enige selectie op basis van criteria die met de
natuurlijke schaarste, de activiteiten of de gegadigden te
maken hebben, is bij wachten op je beurt geen sprake.

Voor de goede orde, dat betekent niet dat art. 12 van de
Dienstenrichtlijn voorschrijft dat aanbesteed moet
worden.14 Wel zal een selectieprocedure moeten worden
vormgegeven, waarbij het is toegestaan om dwingende
redenen van algemeen belang een rol te laten spelen bij
de regels (en dus de criteria) over de selectieprocedure.
Het uitgangspunt zal dus een vergelijkende toets zijn op
inhoudelijke criteria.
Als dat klopt, dan wijkt de nationale rechtsnorm, althans
in de visie van de conclusie van Widdershoven, op dit
punt af van de Dienstenrichtlijn. Volgens die conclusie
sluit de nationale rechtsnorm ‘in beginsel geen enkele
verdelingsprocedure uit, ook niet de verdeling op volg-
orde van binnenkomst’.15 Het is dan relevant om te
weten of een vergunning schaars is om redenen van
natuurlijke schaarste in de zin van art. 12 van de Dienst-
enrichtlijn, of niet.

3 Schaarse natuurlijke
hulpbronnen

3.1 Wat is ‘schaarste’?
In deze paragraaf wordt vanuit economisch perspectief
ingegaan op de hypothese dat schaarse vergunningen in
het bijzonder geschikt zijn voor het managen van
schaarse natuurlijke hulpbronnen of technische capaci-
teit. Uit deze formulering wordt duidelijk dat het woord
‘schaars’ in het onderhavige leerstuk voor twee
verschillende zaken wordt gebruikt. Enerzijds voor de
economische toestand van bij een activiteit betrokken
hulpbronnen (of de toestand van een activiteit die om

13. Verdeling van schaarse vergunningen op volgorde van binnenkomst
impliceert het gebruik van wachtlijsten. Rijvorming vóór de start van
een aanvraagtijdvak is aan de orde als het bestuursorgaan voor dat
moment transparant moet zijn voor alle potentiële gegadigden over het
feit dat een schaarse en dus tijdelijke vergunning beschikbaar is, die ver-
deeld zal worden op volgorde van binnenkomst, en dat aanvragen
gedaan kunnen worden gedurende het aanvraagtijdvak.

14. Van Ommeren maakt in 2004 al onderscheid tussen de vergelijkende
toets op basis van bepaalde inhoudelijke criteria en aanbesteding. Zie
F.J. van Ommeren, Schaarse vergunningen. De verdeling van schaarse
vergunningen als onderdeel van het Nederlands bestuursrecht (oratie
Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2014.

15. Conclusie van 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421.

dwingende redenen kunstmatig schaars is gemaakt) en
anderzijds voor de in aantal beperkte vergunningen die
deze activiteit tot voorwerp hebben. Iets vergelijkbaars
geldt in hetzelfde leerstuk overigens voor de term
‘mededingingsruimte’, waarmee de nieuwe erkende
nationale rechtsnorm wordt aangeduid. Deze norm
drukt ‘mee dingen naar de vergunning’ uit in termen
van mededinging, terwijl het ware voorwerp van mede-
dinging tussen ondernemingen de economische activi-
teit is waarop de vergunning betrekking heeft, niet de
vergunning als zodanig. De lezer is voor deze wat onge-
lukkige begripsverwarring gewaarschuwd.16

Wat betreft de economische schaarste (dus niet de
beperking van het aantal vergunningen) zijn er twee
vormen van schaarste. De ‘natuurlijke schaarste’,
waarover het in deze bijdrage vooral gaat, en de meer
algemene ‘beleidsmatige schaarste’ of ‘kunstmatige
schaarste’ van art. 11 van de Dienstenrichtlijn: het
schaars maken van een activiteit door het aantal vergun-
ningen te beperken, waarvoor de voorwaarde geldt dat
sprake is van dwingende redenen van algemeen belang.
Deze tegenstelling tussen natuurlijke en beleidsmatige
schaarste is dus niet symmetrisch. In het geval van de
beleidsmatige schaarste is de economische schaarste het
gevolg van het in aantal beperken van de vergunningen
en niet de oorzaak daarvan. Een dergelijke vergunning
vereist een rechtvaardiging door dwingende redenen van
algemeen belang. In het geval van natuurlijke schaarste
is de economische schaarste wel de oorzaak voor het in
aantal beperken van vergunningen en niet een gevolg
daarvan. De natuurlijke schaarste is hier geen rechtvaar-
diging maar een motief voor het beperken van het aantal
vergunningen.17 Op dat motief, de drijfveer van de
hypothese die we hier onderzoeken, komen we in para-
graaf 3.4 terug.

3.2 Schaarse hulpbronnen: common pool
resources

Wat zijn schaarse natuurlijke hulpbronnen? In de eco-
nomie is hiervoor een geschikt antwoord te vinden in de
theorie over zogenoemde common pool resources.18Com-
mon pool resources zijn hulpbronnen of goederen met
twee definiërende kenmerken.
Het eerste kenmerk van common pool resources is dat ze
rivaliserend zijn in het gebruik: als een persoon gebruik

16. Het gevaar bestaat dat termen als schaarste en mededinging zo het
bestuursrechtelijk vocabulaire lijken binnen te sluipen als metaforen, ter-
wijl de normen waarvoor ze dienen het management van reële schaar-
ste en activiteiten door ondernemingen in reële mededinging als voor-
werp hebben. Voorkomen moet worden dat het metaforisch gebruik
van deze termen in het algemeen bestuursrecht leidt tot een soort
‘mededingingsrecht light’ – wel de terminologie, niet de ‘dismal scien-
ce’ – naast het eigenlijke mededingingsrecht.

17. Al hoeft niet elke vorm van natuurlijke schaarste tot schaarse vergun-
ningen te leiden. Zie hierover ook Wolswinkel 2013, p. 283-284.

18. De klassiekers zijn: M. Olson, The Logic of Collective Action: Public
Goods and the Theory of Groups, Cambridge: Harvard University Press
1965 en E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institu-
tions for Collective Action, Cambridge: Cambridge University Press
1990. Voor deze bijdrage is vooral gesteund op J. Tirole, Economics for
the Common Good, Princeton: Princeton University Press 2017.
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maakt van de resource, kan een ander die niet meer
gebruiken. Het water dat een agrarisch bedrijf gebruikt
voor de beregening is voor een ander bedrijf niet meer
als koelwater beschikbaar. Daarin onderscheiden goede-
ren met dit kenmerk zich van zaken die niet-rivaliserend
zijn in het gebruik, zoals een waterkering. De bescher-
ming tegen overstroming die een dijk mij biedt, gaat
niet ten koste van de bescherming die een ander van die
dijk geniet. Common pool resources delen dus als kenmerk
met private goederen, zoals een appel, dat ze in hoge
mate rivaliserend zijn in het gebruik, en verschillen op
dat punt van publieke goederen, zoals een waterkering.
Het tweede kenmerk van common pool resources is dat ze
niet of nauwelijks uitsluitbaar zijn. Dat wil zeggen dat
het moeilijk of onmogelijk is om mensen van het gebruik
te weren als ze niet bijdragen aan de kosten. Dit noemen
economen een free rider-probleem. Dit kenmerk van de
niet-uitsluitbaarheid onderscheidt common pool resources
van uitsluitbare private goederen, zoals de appel, maar
delen common pool resources met zuiver publieke goede-
ren, zoals waterkeringen.19

3.3 Het probleem: tragedy of the commons
De combinatie van een hoog rivaliserend karakter en het
free rider-probleem (een lage uitsluitbaarheid) levert
volgens economen een voor common pool resources
typisch probleem op: de tragedy of the commons. Dat is
een situatie waarin gebruikers meer consumeren dan
maatschappelijk optimaal is en onvoldoende rekening
houden met de kosten van dat gebruik voor het systeem
als geheel. De tragedie is dan dat resource bezwijkt onder
het eigen succes, door uitputting van de betreffende
hulpbron of door congestie van de technische capaciteit.
Schaarse natuurlijke hulpbronnen of technische capaci-
teit worden dus gekenmerkt door een typische vorm van
marktfalen, die niet zozeer betrekking heeft op externe
algemene belangen die tegen de activiteit beschermd
moeten worden, maar op het belang van het voortbe-
staan van de activiteit zelf: het verzekeren van een veilig,
doelmatig en duurzaam gebruik.

3.4 Het motief: verzekeren van een veilig,
doelmatig en duurzaam gebruik

Als het juist is om de schaarse natuurlijke hulpbronnen
en technische capaciteit van art. 12 van de Diensten-
richtlijn te kwalificeren met behulp van het economi-
sche begrip common pool resources, dan betekent dit dat
het oplossen van de tragedy of the commons het economi-
sche motief bij uitstek vormt voor overheidsmaatregelen
voor deze schaarse natuurlijke hulpbronnen of techni-
sche capaciteit. Gelet op de aard van deze problematiek
zullen overheidsmaatregelen in dat geval dus zijn
gericht op het waarborgen van een veilig, doelmatig en
duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen of
technische capaciteit. Een bekend en legitiem doel in het

19. Common pool resources zijn daarmee geheel tegengesteld aan zoge-
naamde clubgoederen, die zowel niet-rivaliserend als uitsluitbaar zijn.

omgevingsrecht.20 Volgens de hypothese zijn schaarse
vergunningen in het bijzonder voor het bereiken en het
logisch en systematisch nastreven van dat doel geschikt.

3.5 Twee instrumenten: property rights en fees
De economie kent twee standaardinstrumenten voor
deze vorm van marktfalen: de introductie van een fee
(een prikkel die het volume van het gebruik terugbrengt
om de rivaliteit te laten afnemen) of het opknippen van
de resource in kleinere stukken en daaraan heldere pro-
perty rights toekennen (in wezen de introductie van uit-
sluitbaarheid). Het feit dat twee oplossingen bestaan,
impliceert de mogelijkheid van een instrumentkeuze. In
deze paragraaf wordt daarom kort op deze oplossingen
ingegaan.

3.5.1 Oplossing 1: property rights
Het omgevingsrecht en het bestuursrecht bevatten in
ieder geval van beide gevallen voorbeelden. Neem de
verdeling van visquota onder de plafonds van de TAC’s
(total allowable catch) in het Europese visserijbeleid, de
fosfaatrechten onder het fosfaatproductieplafond voor
melkveehouderijen in de Meststoffenwet en de verhan-
delbare emissierechten of de nationale emissieplafonds
voor luchtkwaliteit in de NEC-richtlijn. Een voorbeeld
van de oplossing van een property right in combinatie
met een fee is de uitgifte van radiofrequenties door mid-
del van een veiling. De genoemde voorbeelden maken
duidelijk dat economische property rights als oplossing
voor de tragedy of the commons in de praktijk vormgege-
ven kunnen worden als publiek recht. Dat kan ook door
vergunningen. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning
voor het exploiteren van een verkooppunt voor motor-
brandstoffen langs een autosnelweg op basis van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, al zal dat doorgaans ook
gepaard gaan met een privaatrechtelijke overeenkomst.

3.5.2 Oplossing 2: fees
Kunnen ook fees vorm krijgen als vergunning? Dat lijkt
op het eerste gezicht het geval. Een prachtig praktijk-
voorbeeld van een vergunning als fee biedt het zoge-
naamde vergunningparkeren in de zin van art. 225 van
de Gemeentewet. De parkeervergunning op basis van de
parkeerverordening van het gemeentebestuur is volgens
dat artikel niet geregeld als verlof van een verbod, zoals
bij vergunningen of ontheffingen gebruikelijk is, maar
als een belastbaar feit waarvoor een lager tarief geldt dan
het parkeren zonder vergunning. Parkeren zonder ver-
gunning is in deze opzet dus niet een verboden gedra-
ging, maar een ander belastbaar feit, waarvoor het hoge-
re tarief van de parkeermeter (parkeerapp) geldt. Wie
ook dat niet betaalt bij het parkeren krijgt een (nog
hogere) naheffingsaanslag.

3.5.3 Intermezzo: niet-economische activiteiten
Dit voorbeeld levert overigens een aardig inzicht op
over schaarse vergunningen voor niet-economische acti-

20. Vgl. echter Wolswinkel, al genoemd in noot 3, die in het motief van
natuurlijke schaarste geen zelfstandige dwingende reden van algemeen
belang ziet.
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viteiten. De schaarse parkeervergunning is in de litera-
tuur en de conclusie van staatsraad advocaat-generaal
Widdershoven bij Speelautomatenhal Vlaardingen een
standaardvoorbeeld van de schaarse vergunning voor
een niet-economische activiteit.21 De kwalificatie van
‘het parkeren’ op de openbare weg als niet-economische
activiteit lijkt mij echter een goede stap in de verkeerde
richting: juridisch niet onjuist, maar economisch ver-
keerd benaderd. ‘Het parkeren’ onderscheidt zich
immers van een (niet-)economische activiteit op dezelf-
de wijze waarop boodschappen doen bij een supermarkt
zich van de economische activiteit detailhandel onder-
scheidt. Het afnemen van een dienst of de consumptie-
zijde van een activiteit is voor de kwalificatie daarvan als
economische of niet-economische activiteit immers
helemaal niet van belang. Het doet er alleen toe voor de
vraag of – als eenmaal vaststaat dat aan de aanbodzijde
sprake is van een economische activiteit – het gaat om
business-to-business, business-to-consumer (detailhandel) of
consumer-to-consumer (marktplaats. nl en de sharing eco-
nomy). Met ‘het parkeren’ worden helemaal geen goede-
ren of diensten aangeboden, noch op een markt (wat een
economische activiteit zou opleveren), noch op andere
wijze.
Waar het bij het parkeren om gaat, is dat het aanbieden
van parkeergelegenheid op de openbare weg een niet-eco-
nomische activiteit is, meer specifiek een niet-economi-
sche dienst van algemeen belang (NEDAP) door
gemeenten, terwijl de parkeervergunning betrekking
heeft op het afnemen daarvan. Dergelijke diensten zijn
van de toepassing van de Dienstenrichtlijn uitgezon-
derd.22 De relevante niet-economische activiteit is het
aanbieden van parkeergelegenheid als publieke taak.

De schaarse parkeervergunning is dus niet een schaars
publiek recht op een bepaalde activiteit (zoals een klas-
sieke vergunning), maar een schaars publiek recht op een
bepaald belastingtarief (dus een fee) voor het gebruik van
die publieke dienstverlening. De Dienstenrichtlijn is
(om andere redenen) niet van toepassing, maar de eco-
nomische ratio van deze ‘fiscale parkeervergunning’ is
die van een (publiekrechtelijke) fee voor het gebruik van
de schaarse technische capaciteit van door de overheid
op de openbare weg geëxploiteerde parkeergelegenheid,
met de kenmerken van common pool resources.

3.6 De economische hypothese
De economische hypothese is dus dat common pool
resources, vanwege hun kenmerken van een niet-uitslui-
tend karakter en een hoog rivaliserend gebruik, kwets-
baar zijn voor de tragedy of the commons, in welk geval de
introductie van duidelijke property rights of fees voor het
gebruik van die resources noodzakelijk kan zijn om de
veiligheid, doelmatigheid of duurzaamheid van dat
gebruik te blijven waarborgen. Het managen van
‘natuurlijke schaarste’ is dus in deze zin een doel op

21. Conclusie van 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421.
22. Anders was er ook wel een probleem. De Dienstenrichtlijn sluit vergun-

ningstelsels voor het afnemen van diensten zo veel mogelijk uit (art.
19).

zich, waarvoor schaarse publieke rechten die functione-
ren als property rights of als fee een geschikte rol kunnen
spelen.

Als het juist is dat schaarse natuurlijke hulpbronnen de
kenmerken hebben van common pool resources, dan is de
economische hypothese dat schaarse vergunningen als
bedoeld in art. 12 van de Dienstenrichtlijn geschikt zijn
als instrument tegen de tragedy of the commons, en dus
voor een veilig, doelmatig en duurzaam gebruik daar-
van. Dat is althans het geval als de schaarse vergunnin-
gen ofwel een vorm van uitsluitbaarheid introduceren,
ofwel het rivaliserende karakter mitigeren.

Schaarse vergunningen zijn dus een bijzonder instru-
ment voor het management van schaarse natuurlijke
hulpbronnen of technische capaciteit, als alternatief
voor het prijsmechanisme van de markt die faalt in een
tragedy of the commons. Daarnaast zagen we – buiten het
juridische bereik van de Dienstenrichtlijn – dat schaarse
vergunningen ook een instrument kunnen zijn voor het
afnemen van overheidsdiensten, zoals de verdeling van
schaarse parkeergelegenheid door een gedifferentieerd
systeem van (schaarse) fees.

Tot nu toe sprak ik over publieke rechten als een van-
zelfsprekendheid, ondersteund door een wat abstracte
economische terminologie van property rights en fees, en
er kwamen al verschillende rechtsfiguren voorbij. Voor
de instrumentkeuze is het van belang om een meer
gestructureerd beeld te hebben van de ‘publieke rech-
ten’ die al dan niet schaars kunnen zijn. Unierechtelijk
gezien is de theoretische mogelijkheid van een instru-
ment om een doel te bereiken immers onvoldoende om
de geschiktheid van dat instrument vast te stellen. Daar-
voor zullen de doelstellingen ook op coherente en syste-
matische wijze moeten worden nagestreefd.23

In de volgende paragraaf wordt beoordeeld of het zinvol
is om voor common pool resources ingevoerde fees of pro-
perty rights als schaarse vergunningen te zien. Dat
gebeurt aan de hand van de vraag wat het betekent om te
spreken over publieke rechten, en de vraag wat het ver-
schil is tussen publieke rechten voor schaarse
natuurlijke hulpbronnen en (al dan niet schaarse)
publieke rechten voor de twee categorieën van goederen
waarvan de common pool resources zich het duidelijkst
onderscheiden: de door de overheid aangeboden publie-
ke goederen en de op de markt aangeboden private goe-
deren.

23. Vgl. ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1520 (schaarse vergunnin-
gen rondvaartboten Amsterdam) en de zaken ABRvS 2 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1466 en 1477 (schaarse vergunning Lotto en
instantloterijen).
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4 Welke publieke rechten
kunnen schaars worden
gemaakt?

4.1 Wat zijn publieke rechten?
Wat zijn eigenlijk publieke rechten? Het is in het
bestuursrecht niet zo gebruikelijk om in die termen te
spreken, maar veeleer in termen van besluiten en belan-
gen. De terminologie om over rechten te spreken is
daarom ook behoorlijk onvast. Voor een ordening kan
dan ook niet op de naamgeving worden gebouwd en is
een structurelere benadering nodig.

Een geschikte structuur om over publieke rechten na te
denken biedt de typologie die de Amerikaanse jurist
Wesley Hohfeld aan het begin van de vorige eeuw ont-
wikkelde.24 Hij identificeert vier typen van rechten –
aanspraken, vrijheden, bevoegdheden en immuniteiten
– die elk gepaard gaan met vier typen van plichten –
verplichtingen, duldplichten (non-rights), aansprakelijk-
heden en onbekwaamheden. Het belang van zijn typolo-
gie is dat deze acht rechtsfiguren een onderling uitslui-
tend en gezamenlijk uitputtend systeem van individuele
rechtsverhoudingen kunnen uitdrukken. Voor alle vier
typen zal ik hier wat voorbeelden geven voor een beter
begrip van publieke rechten.25

4.2 Typologie van publieke rechten

4.2.1 Publieke aanspraken
Zo heeft in dit kader bezien een publieke aanspraak,
zoals het wettelijk verzekerde publieke recht op langdu-
rige zorg – art. 3.2.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz)
–, alleen betekenis voor zover deze correspondeert met
een verplichting van een ander om daarvoor te zorgen
(zie inderdaad de taak van de Wlz-uitvoerder in art.
4.2.1 Wlz). Een ander voorbeeld van een publieke aan-
spraak is de subsidie, de aanspraak op financiële midde-
len, waar de corresponderende verplichting in de defini-
tie is opgenomen (door een bestuursorgaan te verstrek-
ken, art. 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb)). En dan zijn er de aanspraken die ontleend
worden aan allerlei andere besluiten, zoals vergunnin-
gen, ontheffingen, het recht op een bepaald belastingta-
rief (vergunningparkeren) of op bekostiging of huisves-
ting van onderwijs.

24. W. Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judi-
cial Reasoning, 23 Yale Law Journal 16 (1913), in: D. Kennedy & W.W.
Fisher III (red.), The Canon of American Legal Thought, Princeton: Prin-
ceton University Press 2006, p. 45-81.

25. Voor de goede orde: de typologie van Hohfeld is geschikt om rechtsver-
houdingen in beeld te brengen, ook die tussen bestuursorganen en bur-
gers, en daarbij te spreken over subjectieve publieke rechten. Dat doet
geenszins afbreuk aan het feit dat die rechten door het objectieve recht
(de wetgeving) worden vormgegeven. Het gebruik van een terminolo-
gie van subjectieve rechten sluit derhalve het primaat van het objectieve
recht in het bestuursrecht niet uit. Vgl. De Haan, Drupsteen & Fern-
hout/Schlössels & Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, Deven-
ter: Kluwer 2010.

4.2.2 Publieke vrijheden
Hetzelfde geldt voor een vrijheid, zoals de wettelijk
gewaarborgde vrijheid van het openbaar verkeer op de
openbare weg. Deze heeft alleen betekenis voor zover
het correspondeert met wat Hohfeld een ‘non-right’
noemt en wat in het Nederlands een ‘dulden’ inhoudt.
Zoals de duldplicht van de beheerder en de rechtheb-
bende ten aanzien van het gebruik van de weg door het
openbaar verkeer (art. 6 en 14 van de Wegenwet).

4.2.3 Publieke bevoegdheden
Klassiek is natuurlijk de bevoegdheid van bestuurs-
organen om besluiten te nemen. Bevoegdheden zijn het
eenzijdig bepalen van de rechtspositie (aanspraken/
plichten, vrijheden/dulden) van anderen. Maar er zijn
ook andere publieke bevoegdheden dan de uitoefening
van openbaar gezag. Het recht om tegen een besluit in
beroep te gaan bij de bestuursrechter is een bevoegdheid
die eenieder als belanghebbende toekomt, en evenzeer
een publieke bevoegdheid. Deze heeft betekenis omdat
zij correspondeert met wat Hohfeld de ‘liability’ noemt,
de ‘aansprakelijkheid’ van de bestuursrechter om het
geschil (zo veel mogelijk definitief) te beslechten (art.
8:41a Awb) en van het betrokken bestuursorgaan om alle
stukken toe te zenden (art. 8:42 Awb).26 Vergelijkbaar
met de ‘aansprakelijkheid’ van iemand voor diens
rechtspositie als vergunninghouder tegenover het
bestuursorgaan dat bevoegd was deze zo te bepalen (en
te handhaven).27

4.2.4 Publieke immuniteiten
Een bekende publieke immuniteit is de strafrechtelijke
immuniteit van een overheid voor de uitvoering van
exclusieve bestuurstaken, die betekenis heeft voor zover
het Openbaar Ministerie niet in staat (‘onbekwaam’) is
tot vervolging. Of vergelijk de vrijwarende werking van
een vergunning voor bepaalde gedragingen tegenover de
onbekwaamheid van de buurman om voor die gedragin-
gen schadevergoeding te verkrijgen.

Het is in dit bestek niet mogelijk om uitgebreid op de
terminologie van subjectieve publieke rechten in te
gaan. Het hiervoor gegeven illustratieve beeld is voor
deze bijdrage echter relevant om twee redenen. Ten eer-
ste relativeert het (als type) de vergunning, te midden
van een grote verscheidenheid aan publieke rechten in
het bestuursrecht. Ten tweede illustreert het dat
‘publieke rechten’ niet alleen een vorm zijn, maar dat ze
ook altijd een bepaald voorwerp hebben. In het geval
van de aanspraken en vrijheden zijn dat activiteiten of
daarmee samenhangende goederen of diensten, in het
geval van bevoegdheden en immuniteiten zijn dat aan-

26. De Awb noemt de bevoegdheid om beroep in te stellen tegen een
besluit zelf overigens heel begrijpelijk een ‘recht’ (zie art. 7:1, eerste lid,
Awb).

27. Of die vergunninghouder uit hoofde van diens vergunning ook immuun
is voor aansprakelijkheden tegenover zijn buurman (vrijwarende wer-
king), is een andere vraag, want een andere rechtsverhouding. Een ver-
gunning kan dus evenveel ‘rechten’ opleveren als er rechtsverhoudin-
gen zijn die (mede) door die vergunning worden beheerst.
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spraken en vrijheden.28 Ten derde, en dat is wellicht het
belangrijkste, gaat het ook bij publieke rechten steeds
om één of meer concrete rechtsverhoudingen.

4.3 Wat betekent het om publieke rechten
‘schaars te maken’?

4.3.1 Publieke goederen
De in de vorige paragraaf gegeven voorbeelden kunnen
helpen duidelijk te maken wat het betekent dat een
publiek recht schaars is, dat wil zeggen dat de activiteit
die het betreft is beperkt tot uitsluitend één of een speci-
aal aantal gegadigden en met uitsluiting van andere
gegadigden. Is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de
langdurige zorg zou worden beperkt tot één of een aan-
tal ingezetenen, in plaats van als wettelijke volksverzeke-
ring voor alle ingezetenen? Of dat de bestuursrecht-
spraak zou worden beperkt tot één of een bijzonder aan-
tal belanghebbenden, in plaats van tot alle
belanghebbenden? Of dat de toegang tot de openbare
weg, bijvoorbeeld als wandelaar of fietser, tot een aantal
verkeersdeelnemers is beperkt, in plaats van voor ons
allen openstaat?

Het gaat in deze voorbeelden om typische publieke goe-
deren of diensten (langdurige zorg, bestuursrechtspraak,
infrastructuur), waarvan het op het eerste gezicht onzin-
nig lijkt om daar schaarste te introduceren door ze
afhankelijk te maken van een voor weinigen beschikbaar
publiek recht. Van belang is daarbij om op te merken
dat deze onacceptabele vorm van schaars maken steeds
zou inhouden dat aan de algemene toegang van een
publiek goed afbreuk zou worden gedaan. In economi-
sche termen, dat de niet-uitsluitbaarheid van de onder-
liggende activiteit (zorg, rechtspraak of infrastructuur
als publieke goederen) wordt omgezet tot een uitsluitba-
re activiteit door middel van de toedeling van property
rights. Voor dit ‘kunstmatig’ of ‘beleidsmatig’ schaars
maken ontbreken dus dwingende redenen van algemeen
belang.

Tegelijkertijd kennen we voor al deze voorbeelden ook
situaties waarin ze gaan lijken op common pool resources
als gevolg van congestie: wachtlijsten in de zorg, onrede-
lijke termijnen in de rechtspraak en files op de weg. Dan
treedt opeens een rivaliserend karakter op bij deze
publieke taken, terwijl die voor eenieder toegankelijk
moeten zijn. Om dat aan te pakken komt steevast wél de
optie van fees in beeld, met de nodige controverse: ver-
hogen eigen bijdrage in de zorg, verhogen griffierecht29

28. Vgl. het onderscheid primair en secundair recht in H.L.A. Hart, The
Concept of Law (1961), hoofdstuk 5 (in: J. Griffith & H. Weyers (red.),
De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie
en de rechtsantropologie (vierde druk), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005,
p. 90 e.v.

29. Zie het omstreden en in 2013 ingetrokken wetsvoorstel 33 071 (Wijzi-
ging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burger-
lijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van
griffierechten).

en invoering kilometerheffing met een spitstarief.30 Gaat
het hier niet om schaarste van ‘technische capaciteit’,
om in termen van de (op geen van deze overheidstaken
toepasselijke) Dienstenrichtlijn te spreken?

De voorbeelden hierboven betroffen publieke rechten
waarvoor de onderliggende activiteit economisch kon
worden gekwalificeerd als toegang tot publieke goederen
(niet-uitsluitend, niet-rivaliserend) of tot publieke goe-
deren die als gevolg van congestie een rivaliserend
karakter kregen en daardoor de trekken krijgen van com-
mon pool resources (niet-uitsluitend, rivaliserend). Daar-
uit blijkt dat vergunningen (property rights) ongeschikt
zijn als instrument voor het beleidsmatig introduceren
van schaarste zonder afbreuk te doen aan het publieke
karakter van de onderliggende activiteit. Dat ligt anders
voor fees, die in economische zin geschikt (maar contro-
versieel, om over uitvoerbaarheid niet te spreken)
kunnen zijn als instrument voor publieke goederen die
kampen met congestie.31

In alle gevallen is de erkenning dat een publiek goed
kampt met congestie of een tragedy of the commons die
noodzaakt tot de introductie van overheidsmaatregelen,
een beslissing waarbij politiek-bestuurlijke overwegin-
gen een belangrijke rol zouden moeten spelen. Het gaat
immers om de introductie van een alternatief voor uni-
versele dienstverlening. Hoe zit dat met economische
activiteiten, dus met activiteiten die private goederen
betreffen?

4.3.2 Private goederen
Publieke rechten op activiteiten die bestaan uit de toe-
gang tot of het gebruik van publieke goederen verschil-
len wezenlijk van publieke rechten die bestaan uit toe-
gang tot of het gebruik van economische activiteiten,
zoals het verrichten van diensten. Hoe moet de instru-
mentkeuze van publieke rechten worden gezien in dat
verband?

Ten eerste houdt het beleidsmatig schaars maken van
dergelijke rechten de introductie in van een alternatief
verdelingsmechanisme voor het prijsmechanisme van de
markt waarop economische schaarste een basisconditie
is. Voor diensten en economische activiteiten geldt
bovendien, anders dan voor overheidshandelen, dat deze
in beginsel vrij zijn. In economische zin gaat het daarbij
vaak om goederen of diensten die al uitsluitbaar zijn
(heldere property rights zijn hier al privaatrechtelijk in
orde) en waarop als uitgangspunt helemaal geen publie-
ke rechten rusten.
In deze situatie is het beleidsmatig schaars maken van
een dergelijke activiteit door middel van een ‘schaarse

30. Zie het omstreden en in 2011 ingetrokken wetsvoorstel 32 216 (Regels
voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor
het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)).

31. Als daadwerkelijk een fee wordt geïntroduceerd, kan dat echter afbreuk
doen aan het publieke karakter van de betreffende activiteit (publiek
goed) doordat het kenmerken gaat vertonen van zogenaamde clubgoe-
deren (niet – meer – rivaliserend, wel uitsluitbaar door middel van de
handhaving van de fee).
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vergunning’ een maatregel die kunstmatig (want niet
door de markt) de activiteit (het volume goederen of dien-
sten) schaars maakt.32 Omdat de verdeling van de
schaarse vergunning een alternatief vormt voor de markt
en inbreuk maakt op het vrij verkeer, is hier in de
Dienstenrichtlijn sprake van het in aantal beperken van
vergunningen vanwege dwingende redenen van alge-
meen belang (art. 11, eerste lid, onderdeel b, van de
Dienstenrichtlijn). Voor deze categorie activiteiten
kunnen vergunningen dus een geschikt instrument vor-
men voor beleidsmatige schaarste.

Komt hier ook natuurlijke schaarste voor? Volgens de in
paragraaf 3 beschreven hypothese zou dat zich alleen
voordoen als de betreffende economische activiteit
(mede) een gebruik inhoudt van common pool resources
(niet-uitsluitbaar, wel rivaliserend). Het enkele feit dat
twee aanvragende ondernemers hun zinnen op dezelfde
locatie hebben gezet voor een activiteit, lijkt op zichzelf
onvoldoende om daarvan te spreken – dan biedt de
eigendom van die situatie immers uitsluitbaarheid van
de een of de ander.33

4.3.3 Intermezzo: ruimtelijke besluiten
Het voorgaande is ook van belang voor het vraagstuk
over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke beslui-
ten.34 Een bestemmingsplan geeft bestemmingen aan
grond en stelt met het oog daarop regels over het
gebruik van die grond en de zich daar bevindende
bouwwerken.35 Uitgangspunt daarbij is dat die grond en
bouwwerken in economische zin private goederen zijn.
Het gebruik daarvan berust op de uitoefening van pri-
vaatrechtelijke bevoegdheden of rechten door de recht-
hebbenden naar privaatrecht. De bestemmingen van het
bestemmingsplan normeren die privaatrechtelijke
bevoegdheden als het ware, zoals het specialiteitsbegin-
sel bestuursbevoegdheden normeert: de grond dient in
beginsel te worden gebruikt overeenkomstig de bestem-
ming.36 Aan het bestemmingsplan als zodanig worden
daarmee geen publieke rechten ontleend, maar slechts
(bestemmingsgebonden) normen of verplichtingen die
bij de uitoefening van privaatrechtelijke rechten in acht
genomen moeten worden.37

Dat ligt anders bij de bouwvergunning op grond van art.
2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo), waarvoor het bestem-

32. Anders dan bij de eerdergenoemde ‘fiscale vergunning’ voor een over-
heidsdienst, zoals de parkeervergunning, is een vergunning voor dit
soort activiteiten alleen maar denkbaar op basis van een verbod.

33. Zie voor een bespreking van dit probleem in de context van evenemen-
tenvergunningen de bijdrage van Drahmann elders in dit nummer.

34. Conclusie van 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1847 (Windpark Zeewol-
de), zie de bijdrage van Wolswinkel elders in dit nummer.

35. Art. 3.1 Wro.
36. De lezer begrijpt dat ik hier het overgangsrecht en andere gebruiksre-

gels buiten beschouwing laat.
37. Dat kunnen overigens al gauw verdachte eisen zijn onder art. 15 van de

Dienstenrichtlijn. In de rechtspraak van de Afdeling wordt overigens
over de ‘ruimte’ die een bestemming geeft aan een grondeigenaar wel
gesproken in termen van rechten, in zinsneden over het feit dat aan een
bestemmingsplan in beginsel ‘geen blijvende rechten’ kunnen worden
ontleend.

mingsplan een beoordelingskader vormt, of bij de
afwijkvergunning van art. 2.1, eerste lid, onderdeel c,
van de Wabo. Deze vergunningen geven toestemming
voor activiteiten die anderszins verboden zijn op grond
van art. 2.1, eerste lid, aanhef, van de Wabo. Volgens de
conclusie van advocaat-generaal Widdershoven in de
zaak Windpark Zeewolde leveren omgevingsvergunnin-
gen in de regel echter geen schaars recht op, omdat
alleen degene die over de grond beschikt deze kan aan-
vragen, en er dus niet meer gegadigden zijn dan vergunnin-
gen:

‘De beschikbare locatie is beperkt, niet het aantal ver-
gunningen. De Dienstenrichtlijn staat aan deze
reductie van het aantal potentieel schaarse omge-
vingsvergunningen niet in de weg.’38

Dit is niet de plaats om hier uitgebreid op in te gaan.
Volstaan wordt met de opmerking dat er dus een onder-
scheid is tussen het recht op gebruik van grond overeen-
komstig het bestemmingsplan en het recht op gebruik
daarvan anders dan overeenkomstig (of in strijd met) het
bestemmingsplan. Het recht op gebruik overeenkomstig
de bestemming is als privaatrechtelijk recht al uitslui-
tend én rivaliserend. De verdeling van die rechten is een
privaatrechtelijke kwestie van het verwerven van de
grondeigendom op de vastgoedmarkt.39 Het recht op
ander gebruik door een omgevingsvergunning is wel een
publiek recht, maar dat is in de ogen van de advocaat-
generaal niet schaars omdat er in de regel maar één aan-
vrager is (de eigenaar).40 Maar gaat het er niet veel meer
om dat de omgevingsvergunning zodanig samenhangt
met het eigendomsrecht dat de besluitvorming erover
niet beoogt een alternatief te zijn voor de allocatie van
eigendomsrechten door de vastgoedmarkt?

4.3.4 Relevantie van het onderscheid
Uit het voorgaande blijkt dat het productief kan zijn om
het economische onderscheid te maken tussen het aan-
bieden van publieke goederen die door de overheid
worden aangeboden (publieke taken), en private goede-
ren die op de markt worden aangeboden (economische
activiteiten). Het biedt inzichten die helpen om meer
profiel te geven aan de discussie over schaarse rechten.
Tegelijkertijd roept het nieuwe vragen op. Hoe zit het
met het aanbieden van onderwijs? Geen economische
activiteit en uitgezonderd van de Wet markt en overheid
(art. 25h van de Mededingingswet).41 Maar het recht
van een school op overheidsbekostiging – en in het ver-

38. Zie noot 34. De uitzonderingen die Widdershoven op de hoofdregel
erkent, zijn gevallen waarin er wel meer gegadigden zijn, bij samenhang
met een andere schaarse vergunning of als het gaat om de verdeling
van milieugebruiksruimte.

39. Onteigening en gemeentelijke voorkeursrechten daargelaten.
40. De uitzonderingen hangen ook samen met wat in het bestemmingsplan

is beoogd. De vormgeving van het bestemmingsplan kan zodanig zijn
dat omgevingsvergunningen schaars worden: door introductie van een
plafond of bij meer eigenaren op een locatie, het direct toekennen van
bouwtitels of verdeling milieugebruiksruimte, of door samenhang met
een schaarse vergunning (exploitatievergunningen).

41. Zie A.H.A. Mohammad, Universiteiten en hogescholen in de Wet markt
en overheid, M&M 2016, p. 182-192.
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lengde daarvan, op gemeentelijke huisvesting – is wél
een schaars publiek recht.42 Het is mogelijk om dit stel-
sel te zien als een stelsel waarin de minister een plafond
vaststelt aan de hand van het leerlingenpotentieel43 en
bekostigingsrechten toekent om een tragedy of the com-
mons te vermijden. Die zou hier dan bestaan uit overbe-
kostiging van onderwijs en leegstaande (want ten over-
vloede door gemeenten aangeboden) schoolgebouwen.
De crux van het bekostigingsrecht zou dan het leerlin-
genpotentieel in de relevante gebieden zijn als ‘schaarse
hulpbron’ voor de ‘productie’ van de onderwijsdiensten
van het voortgezet onderwijs – waarin van de schoolbe-
sturen ook verwacht wordt te concurreren.44 Dit voor-
beeld laat zien dat het economische vocabulaire flexibel
is en soms contra-intuïtief. Maar het illustreert tevens
dat ook bredere schaarse publieke rechten (niet slechts
vergunningen) op economische inzichten zijn gebaseerd.
In het voorbeeld van het onderwijs is dat niet een ver-
gunning en ook geen fee, maar een investering in kapi-
taalgoederen en bekostiging uit de publieke middelen.

5 Tot slot

Dus wat maakt schaarse vergunningen voor schaarse
natuurlijke hulpbronnen of technische capaciteit zo bij-
zonder? In dit artikel is betoogd dat er een economisch
motief is om schaarse vergunningen in het bijzonder
geschikt te achten voor het management van deze
‘natuurlijke schaarste’. Dat motief kan helpen verklaren
waarom de Dienstenrichtlijn een afzonderlijk artikel aan
deze vorm van regulering wijdde, naast het schaars
maken van activiteiten om dwingende redenen van alge-
meen belang. Het geeft bovendien aanknopingspunten
voor de vraag wanneer sprake is van schaarse natuurlijke
hulpbronnen of technische capaciteit.

De Nederlandse regering verwachtte destijds om andere
redenen dat schaarse natuurlijke hulpbronnen of techni-
sche capaciteit niet vaak aan de orde zouden zijn. Bij de
implementatie van de richtlijn in de Dienstenwet zou
het decentraal zelfs niet echt voorkomen.45 In de zaak
Promoimpresa over schaarse vergunningen voor de toe-
ristische exploitatie van Italiaanse kustgebieden wijzen
het Hof van Justitie en advocaat-generaal Szpunar in

42. ABRvS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:86 (bekostiging Tjalling
Koopmanscollege).

43. Zie art. 65, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs: het gaat
om scholen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze,
gelet op de belangstelling voor de desbetreffende schoolsoort, de ver-
langde richting en het leerlingenverloop, blijkens statistische gegevens
onder meer verstrekt door het CBS, zullen worden bezocht door ten
minste een x-aantal leerlingen per onderwijstype.

44. Van Ommeren 2014, p. 5, heeft al gewezen op de paradox dat liberali-
sering en privatisering aanleiding zijn voor een toename in stelsels van
schaarse vergunningen.

45. ‘Op het terrein van de medeoverheden zijn in het geheel geen stelsels
bekend voor vergunningen als bedoeld in de richtlijn die schaars zijn als
gevolg van beschikbare hulpbronnen of bruikbare technische mogelijk-
heden. Voor dat onderwerp is dan ook geen structurele regeling nodig
in dit wetsvoorstel.’ Kamerstukken II 2007/08, 31 579, nr. 3, par. 3.4.

een andere richting. In die zaak is precies het bestaan
van de wetgevingshypothese van art. 12 aan de orde: of
het aantal vergunningen noodzakelijkerwijs beperkt is
door schaarste van de natuurlijke hulpbronnen (in casu
zones of gebieden die zelf als ‘concessies’ zijn aange-
duid). Volgens het Hof is dat echter een vraag die de
nationale rechter moet beantwoorden, daarbij in aan-
merking nemend dat het gaat om de toekenning van te
exploiteren gebieden op decentraal niveau.46

Als voor het antwoord op de vraag of sprake is van
natuurlijke schaarste inderdaad het gebied waarbinnen
de activiteit tot één of meer vergunninghouders is
beperkt tot uitgangspunt moet worden genomen (zoals
advocaat-generaal Szpunar zegt, om de nodige focus te
houden), dan zou vaker dan voorheen aangenomen moe-
ten worden dat sprake is van het management van
natuurlijke schaarste door middel van schaarse vergun-
ningen. Art. 12 van de Dienstenrichtlijn schrijft dan als
rechtsgevolg voor de verdeling een selectie voor. In deze
bijdrage is gesuggereerd dat dit ook echt selectie moet
zijn op basis van een inhoudelijk criterium.

Als de overheid zich het management van schaarse
natuurlijke hulpbronnen of technische capaciteit aan-
trekt, mag dan niet verwacht worden dat het gebruik
daarvan wordt verdeeld over degenen die er het beste
van maken?

46. HvJ EU 14 juli 2016, C-485/14 en C-67/15, ECLI:EU:C:2016:558 (Pro-
moimpresa). De VNG meent in haar Factsheet Dienstenrichtlijn 2018
dat het een indicatie is dat eerder zal moeten worden aangenomen dat
sprake is van natuurlijke schaarste. Dat lijkt mij juist: het gaat om een
beperkt aantal vergunningen om, binnen het geografisch gebied van
een gemeente, een activiteit uit te voeren, waarbij (dus in dat gebied)
natuurlijke schaarste aan de orde is. Vgl. de conclusie van Szpunar in
deze zaak van 25 februari 2016, ECLI:EU:C:2016:122, nrs. 70-76. Zie
voor het gemeentelijk domein in bredere zin O. Kwast, Schaarse ver-
gunningen: een handreiking voor gemeenten, Den Haag: VNG 2018.
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