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DEEL I INLEIDEND DEEL 

HOOFDSTUK I ALVORENS AAN TE VANGEN…

1. In het voorwoord tot een themanummer van het Nederlandse tijdschrift Ars Aequi over  

de “Osmose tussen publiek- en privaatrecht”, werd over de verhouding tussen beide 

rechtstakken gesteld dat “geen van beide rechtsgebieden het primaat heeft: beide hebben een 

gelijkwaardige plaats. Enerzijds doordringt het privaatrecht het publiekrecht, anderzijds 

doordringt het publiekrecht het privaatrecht. Er is sprake van wederzijdse doordringing”1. De 

in dit themanummer verzamelde opstellen bieden een verfrissende kijk op de relatie tussen 

“het publieke” en “het private”. Voor heel wat Nederlandse juristen opende het voormelde 

themanummer de ogen voor het relatief karakter van het onderscheid tussen publiek- en 

privaatrecht. Niet uitsluitend de tegenstellingen tussen beide rechtstakken moeten centraal 

staan. Zonder het onderscheid te verlaten, moet ook aandacht worden besteed aan de 

gelijkenissen, de schemerzones en de onderlinge beïnvloeding en vermenging van het 

publiek- en het privaatrecht. De mogelijkheid dat meer te leren viel uit de gelijkenissen tussen 

beide rechtsgehelen dan uit hun verschillen, moet ongetwijfeld in de gedachten van de 

initiatiefnemers van het themanummer hebben gespeeld. 

2. In de recente Belgische “Inleidingen tot het recht”, handboeken en cursussen wordt  

“het” recht nog steeds ingedeeld in, enerzijds, het publiekrecht en, anderzijds, het 

privaatrecht2. Sporadisch wordt het vaag en onzeker karakter van dit onderscheid aan de kaak 

gesteld3 maar haast steeds wordt vervolgens - soms grommend4 - geconcludeerd tot de 

blijvende relevantie van de tweedeling5. 

Die houding is niet verwonderlijk. Zowel in ons land als in onze buurlanden (het Verenigd 

Koninkrijk misschien uitgezonderd) is de tweedeling tussen publiek- en privaatrecht niet 

                                                
1 “Osmose tussen publiek- en privaatrecht”, Ars Aequi, 1987, 273-372.
2 Zie onder meer B. BOUCKAERT en M. VAN HOECKE, Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2001, 

35; F. DEHOUSSE, Introduction au droit public, Luik, E.C.S.F.D.L., 1995, 15-16; P. DE VROEDE en J. 
GORUS, Inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 327-328; R. ERGEC, Introduction au droit 
public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 5-6; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
2002, 4-5; P. ORIANNE, “Les conflits d’application entre le droit privé et le droit public, spécialement en 
matière économique” in X., Les nouveau modes d’intervention des pouvoirs publics dans l’entreprise, 
Brussel, Bruylant, 1988, 317; J. VELU, Droit public, Brussel, Bruylant, 1986, 11-15.

3 Zin in die zin onder meer R. ERGEC, Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 5-6; M. 
STORME, Algemene inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 282-286.

4 B. BOUCKAERT en M. VAN HOECKE, Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2001, 35: “Ook al is de 
theoretische bruikbaarheid van de indeling privaatrecht/publiek erg betwistbaar, toch moet men er 
noodgedwongen verder mee werken omdat heel ons rechtssysteem (bv. de bevoegdheid van de 
rechtbanken) en heel onze juridische literatuur rond die basisindeling is opgebouwd”.

5 Een aantal auteurs behoudt weliswaar de indeling in publiek- en privaatrecht maar onderscheiden 
daarnaast nog een aantal andere rechtstakken die zij niet (langer) in één van beide grote gehelen wensen 
onder te brengen. Zo onderscheidt D. SIMOENS (Algemene inleiding tot het recht, Brugge, Die Keure, 
1992) ook het sociaal-economische recht. E. CEREXHE (Introduction à l’étude du droit, Brussel, 
Bruylant, 1992, 415-416) holt de traditionele tweedeling nog verder uit en onderscheidt naast publiek- en 
privaatrecht het sociaal recht, het economisch recht, het strafrecht, het gerechtelijk recht en het 
internationaal privaatrecht. 
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beperkt gebleven tot de rechtstheorie. Ook praktijkmensen - zoals magistraten, juristen en 

advocaten - bekennen zich op grond van hun interesses en activiteiten doorgaans tot één van 

beide rechtsgehelen. De onderscheiden vakbeoefening wordt bovendien gevoed en 

ondersteund door de indeling van de academische wereld. Zowel bij de organisatie van de 

rechtsfaculteiten (bv. in vakgroepen) als bij de opleidingen (bv. de indeling in verschillende 

afstudeerrichtingen) valt het belang van de tweedeling moeilijk te ontkennen.

Tegelijkertijd kan echter moeilijk worden voorbijgegaan aan de toenemende doordringing en 

de gewijzigde verhouding tussen beide rechtsgehelen. De vervlechting van publiek- en 

privaatrecht valt zowel op het vlak van de wetgeving, de rechtspraak als de rechtsleer te 

onderkennen. In de sector van het publiekrecht is te wijzen op de leerstukken van de 

overheidsaansprakelijkheid, het overheidscontractenrecht en het economische 

overheidsoptreden die op nauwelijks te onderschatten wijze door het privaatrecht zijn 

beïnvloed. Tegelijkertijd is er een toenemende doorwerking van het publiekrechtelijke 

gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur  op 

private rechtsverhoudingen6. 

3. In tegenstelling tot bij onze noorder-7 en zuiderburen8 heeft de “magische lijn” 9 tussen 

publiek- en privaatrecht de wetenschappelijke pennen in België zelden in beweging gebracht. 

                                                
6 Zie vooral W. VAN GERVEN, “Wederzijdse doordringing van publiek- en privaatrecht op nationaal en 

supranationaal niveau: van doorwerking gesproken!” in X., Publiekrecht. De doorwerking van het 
publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys&Breesch, 1996, 183-202.

7 A. BLOEMBERGEN, “De eenheid van privaatrecht en bestuursrecht”, W.P.N.R., 1977, 1-54; P. DE 
HAAN, “Over vervlechting van publiek- en privaatrecht” in X., Regel en praktijk, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1979, 39-62; J. POLAK, “De overheid in het privaatrecht”, W.P.N.R., 1970, 11-16; J. VAN DER 
HOEVEN, “De Magische lijn. Verkenningen op de grens van het publiek- en het privaatrecht” in X., 
Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 210-219; J. ACKERMANS-WIJN, “Publiek- en 
privaatrecht; twee-wegenleer” in J. ACKERMANS-WIJN (ed.), Contracten met de overheid, Deventer, 
Kluwer, 1999, A.I.4. – A.I.6.; J. BERGE, Besturen door de overheid. Nederlands algemeen bestuursrecht 
1, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 446p.; A. BLOEMBERGEN en D. LUBACH, “Burgerlijk recht en 
bestuursrecht: twee gelijkwaardige rechtsgebieden, open en verbonden in één rechtsorde”, W.P.N.R., 
1988, 5885; D. DANKERS-HAGENAARS, Op het spoor van de concessie, Den Haag, Boom Juridische 
Uitgevers, 2000, 118-159; P. DE HAAN, Recente ontwikkelingen in de verhouding publiek-/privaatrecht, 
Amsterdam, Koninkl. Ac. Wet., 1999, 32p.; P. DE HAAN, T. DRUIPSTEEN en R. FERNHOUT, 
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 1, Deventer, Kluwer, 1986, 1-50; P. DE HAAN, Het moderne 
bestuursrecht en de verhouding publiek-/privaatrecht, preadvies C.J.V., 1998, 87p.; H. DE MOOR, J. DE 
WIJKERSLOOTH en N. VERHEIJ, Verschuiving van de magische lijn, Alphen aan den Rijn, Samson, 
1999, 149p.; H. DE RU, H. SIMON, F. VAN OMMEREN, B. WESSELS, Overheid en burgerlijk recht, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, 134p.; R. FOQUE, “Achtergronden en grondslagen van een geïntegreerde 
rechtswetenschap” in X., Geïntegreerde rechtswetenschap, Arnhem, Gouda Quint, 17-35; W. HUIJGEN, 
Aansprakelijkheid van de overheid. Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht, 
Deventer, Kluwer, 1991, 6-37 en 179-219; M. KOBUSSEN en J. PETERS (eds.), Bestuursrecht en nieuw 
BW, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 110p. (met bijdragen van onder meer M. KOBUSSEN, “Inleiding 
over de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht”; M. SCHELTEMA, “De verhouding van de 
Algemene wet bestuursrecht tot het burgerlijk recht” en J. VAN KREVELD, “De wisselwerking tussen 
publiek- en privaatrecht. Een uitdaging voor juristen van beide zijden”); J. KONIJNENBELT e.a., 
Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag, V.U.G.A., 2002, 455-464; S. KORTMANN e.a. (eds.), 
Overheid en onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 443p. 
(met bijdragen van M. BOKKERINK, “De uitoefening van publiekrechtelijke taken door 
privaatrechtelijke rechtspersonen”; H. DE KLUIVER, “Overheidsstichting en 
overheidsaansprakelijkheid. Over 'piercing the private veil' in publiek- en privaatrecht”; C. DE 
MONCHY, “Overheidsambtenaar en ondernemingscommissaris”; F. ORANJE, “Past een zelfstandig 
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Het onderscheid en wisselwerking van publiek- en privaatrecht is een onderzoeksgebied dat 

nog in belangrijke mate braak ligt. De vermelde specialisatie van juristen volgens de grenzen 

van het publiek- en het privaatrecht zal hier zeker niet vreemd aan zijn. Die 

“compartimentering” resulteert vaak in wederzijdse vervreemding10 en soms zelf in 

misprijzen voor het “andere recht” en zijn beoefenaars. 

Een aantal uitzonderingen niet te na gesproken11, valt slechts uit enkele recente bijdragen af te 

leiden dat het tij aan het keren kan zijn12. Van een algemene theorie over de oorzaken, de 

                                                                                                                                                        
bestuursorgaan de privaatrechtelijke jas ?”; J. POLAK, “Tweewegenleerproblemen”; S. SCHUIT, “Het 
Golden Share naar Nederlands recht”; A. VAN ROSSUM, “Oneerlijke concurrentie door de overheid”; J. 
VAN WIJK, “Beleid inzake staatsdeelnemingen”); J. NIEUWENHUIS, “Op gespannen voet, een 
evenwichtstheorie over de betrekkingen tussen het publiek en het burgerlijk recht”, N.J.B., 1998, 9-17; J. 
PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen, Tilburg, Schoordijk instituut, 1997, 213p.; J. POLAK, 
Burgerlijke rechter of bestuursrechter? : de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij regelgeving, 
schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen, Kluwer, Deventer, 1999, 202p.; E. 
POORTINGA, “Het onderscheid publiekrecht-privaatrecht in het licht van theorieën over 
vermaatschappelijking van het recht in de Nederlandse literatuur”, R&K, 1977, 244; M. SCHELTEMA, 
“Bestuursrecht en privaatrecht: isolement of samenwerking?”, Bestuurswetenschappen, 1991, 316-320; 
M. SCHELTEMA en M. SCHELTEMA, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en 
privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 442p.; H. SCHOORDIJK, Bestuursrecht en privaatrecht, een 
interne rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 1984, 43p.; J. SIMON, “De magische lijn en Windmill 
revisited”, N.J.B., 1998, 1667-1677; H. SIMON, Publiek of privaatrecht?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 
466p.; H. SIMON en A. TAK, “Het BW als zwart gat. De onttakeling van het publiekrecht door de 
gemene rechter”, N.T.B.R., 1994, 173; W. SNIJDERS, “Wederzijdse beïnvloeding van privaatrecht en 
bestuursrecht”, W.P.N.R., 1992, 999-1003; A. TAK, De overheid in het burgerlijk recht, Den Haag, 
V.U.G.A., 1997, 102-105; J. VAN OMMEREN, “Overheid en burgerlijk recht” in X., Praktijkboek 
bestuursrecht, Deventer, Kluwer, sd, XIV-1-120; X., “De overheid in het privaatrecht – twintig jaar 
later”, themanummer, W.P.N.R., 1992, 949-1017. Merk op dat de bijdragen zowel van juristen van de 
privaatrechtelijke als van de publiekrechtelijke “school” uitgaan.

8 P. BANCE, “La contrainte de ‘respiration’ du secteur public français”, R.I.S.A., 1985, 324; S. BLANC, 
“Aux marges du nouveau secteur public”, Les cahiers français, 1984, 17; J. CAILLOSSE, “Droit public-
droit privé: sens et portée d’un partage académique”, A.J.D.A., 1996, 955-964; C.U.R.A.P.P., Public-
privé, Parijs, P.U.F., 1995, 162p.; S. PAPAEFTHYMIOU, La distinction “droit privé-droit public” dans 
la théorie du droit et de l’Etat, Parijs, Institut universitaire européen et université Paris-Nanterre, 1994, 
650p.; M. TROPER, “La distinction droit public-droit privé et la structure de l’ordre juridique” in X., 
Pour une théorie juridique de l’Etat, Parijs, P.U.F., 1994, 182. Talrijke verwijzingen naar oudere Franse 
rechtsleer waarin de onderzochte problematiek aan bod komt, zijn terug te vinden in J.VELU, Droit 
public, Brussel, Bruylant, 1986, 11-12.

9 Uitdrukking ontleend aan J. VAN DER HOEVEN, “De Magische lijn. Verkenningen op de grens van het 
publiek- en het privaatrecht” in X., Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 210-219.

10 In één van de schaarse Belgische (verzamel)werken die ingaat op de doorwerking van privaat- en 
publiekrecht (X., Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, 
Mys&Breesch, 1996, 578p.) gaan haast alle artikelen - de bijdragen van prof. Van Oevelen en Van 
Gerven uitgezonderd – uit van juristen van de “publiekrechtelijke school”. 

11 Onder meer D. DEOM, Le statut juridique des entreprsises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 117-
136; J. MERTENS DE WILMARS, “Van privaat naar publiekrecht: eenrichtingsverkeer?”, T.B.P., 1981, 
7-13; P. ORIANNE, “Les conflits d’application entre le droit privé et le droit public, spécialement en 
matière économique” in X., De nieuwe vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, Brussel, 
Bruylant, 1988, 307-354; F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Brussel, Vie Ouvrière, 1974, 
119-122. 

12 De vervlechting van publiek- en privaatrecht wordt onder meer aangeraakt in A. ALEN en W. DEVROE, 
Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer,  Tjeenk Willink, 1999, 172p.; S. BAETEN, K. 
BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 1999, 450p.; D. 
CUYPERS, “Ambtenaren- en werknemersstatuut. Is het onderscheid nog relevant ?” in X., Publiekrecht, 
ruim bekeken, Antwerpen, Maklu, 1994, 121-156; M. TISON, “L’égalité de traitement dans la vie des 
affaires sous le regard du droit belge”, J.T., 2002, 697-710.
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wenselijkheid, de technieken en de gevolgen van de gewijzigde verhouding tussen het 

publiek- en het privaatrecht is echter nog geen sprake. 

4. Het voorliggende werk pretendeert niet dergelijke algemene theorie aan te reiken. Het 

beoogt trouwens geen algemene rechtstheoretische benadering van de  verhouding tussen het 

publieke en het private. Het spitst zich toe op een positiefrechtelijke figuur waarin het 

onderscheid én de wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht duidelijk tot uiting is 

gekomen : de rechtspersoon. 

Vooral in het kader van het economisch overheidsoptreden, maar ook steeds vaker  

daarbuiten13 is een exponentiële groei vast te stellen van rechtspersonen waarvan de 

rechtsvorm en de werking niet uitsluitend door publiek- of privaatrechtelijke regels worden 

beheerst : “privé-personen” participeren in “publiekrechtelijke rechtspersonen”, de overheid 

gebruikt privaatrechtelijke rechtsregels en technieken bij het oprichten van rechtspersonen, 

bepaalde publiekrechtelijke regels zijn ook toepasselijk op “private rechtspersonen”, ...

Dit boek biedt geen uitputtend onderzoek van al de kenmerken van al de (categorieën) 

rechtspersonen waarin de vermenging is vast te stellen. Zowel tijds-, kennis- als 

belangstellingsfactoren verplichten tot een beperking, zowel wat de onderzochte 

rechtspersonen als wat hun kenmerken betreft. Maar tegelijkertijd wordt een loutere 

beschrijving te overstijgen. Er is getracht een eigen visie te ontwikkelen op de gewijzigde 

verhouding tussen de “publieke” en “private” rechtspersonen. Die visie heb ik vervolgens 

willen confronteren met een aantal positiefrechtelijke regimes om na te gaan of die voldoende 

rekening houden met de gewijzigde verhouding tussen de publieke en de private 

rechtspersonen.

                                                
13 Zie bv. A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer,  Tjeenk 

Willink, 1999, 28-49 (inhoudelijk indeling) en X., “Lijst der openbare instellingen”, Rep.Not., Deel XV, 
boek 0 (met een jaarlijks aangepaste alfabetische lijst).
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HOOFDSTUK II STRUCTUUR VAN HET BOEK EN STELLINGNAME

5. Volgend op een eerste inleidend deel, peilt het tweede deel naar de oorsprong, de 

evolutie en de actuele waarde van het onderscheid tussen publieke- en private rechtspersonen 

In een eerste hoofdstuk van dit tweede deel wordt het doelgericht en daardoor evoluerend 

karakter van het recht in herinnering gebracht. Dit biedt het aanknopingspunt voor de centrale 

vraagstelling van het onderzoek : wat is het actuele belang van het onderscheid tussen 

publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen ? 

In het tweede hoofdstuk wordt voor het beantwoorden van die bovenstaande vraag 

teruggegrepen naar de oorsprong en de klassieke invulling van het onderscheid tussen 

publiekrecht en privaatrecht en tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Het derde hoofdstuk behandelt vervolgens een aantal maatschappelijke evoluties die de 

tweedeling hebben beïnvloed. Het groeiende takenpakket van de overheid en de emancipatie 

van de burger en de maatschappij staan centraal. 

In hoofdstuk vier wordt stilgestaan bij een aantal juridische vertalingen van de in hoofdstuk 3 

geschetste maatschappelijke evoluties, zoals de gewijzigde verhouding tussen algemeen en 

particulier belang, de publiek-private samenwerking en het gebruik van het privaatrecht door 

de overheid. 

Het vijfde hoofdstuk brengt de bevindingen van de voorgaande hoofdstukken samen in de 

centrale stelling, de thesis van het onderzoek : De benadering van “de” publiek- en “de” 

privaatrechtelijke rechtspersoon als een absoluut, eenduidig en in de praktijk hanteerbaar 

onderscheid moet worden verlaten. De tweedeling is op te vatten als een gradueel, 

meerduidig en evoluerend onderscheid. Uit die nieuwe benadering vloeien twee belangrijke 

positiefrechtelijke gevolgen voort. Vooreerst moeten begrippen zoals “publiekrechtelijk 

rechtspersoon”, “openbare instelling” of “administratieve overheid”, die ongenuanceerd 

aansluiten bij de tweedeling tussen “de” publieke en “de” private rechtspersoon, worden 

vermeden of ten minste geconcretiseerd. Verder kan de regelgeving niet in alle gevallen 

beperkt blijven tot “één” publiekrechtelijk en “één” privaatrechtelijk regeling en moeten ook 

tussenregimes worden uitgewerkt.

6. In het derde deel wordt het positief recht geconfronteerd met de geformuleerde thesis. 

De aandacht wordt toegespitst op een aantal bestuursrechtelijke regimes. Voor elk van die 

regimes worden eerst het personele toepassingsgebied en de in dit kader gehanteerde 

toepassingscriteria geschetst. Die worden vervolgens geconcretiseerd door voor een aantal 

(categorieën van) rechtspersonen na te gaan tot welk resultaat de gehanteerde 

onderscheidingscriteria leiden. Vanuit die doorlichting wordt vervolgens gekomen tot de 

vraag of het onderzochte regime het onderscheid tussen publieke-private rechtspersonen 

voldoende genuanceerd benadert.
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Na een inleidend hoofdstuk, schetst hoofdstuk twee van dit derde deel vijf categorieën van 

gemengd publiek-private rechtspersonen waarvoor de toepasselijkheid van de onderzochte 

regimes wordt nagegaan.

In een derde hoofdstuk wordt een eerste regelgeving getoetst op zijn conformiteit met de 

geformuleerde stellingen. Nagegaan wordt op welke wijze bij het bepalen van de personen die 

onderworpen zijn aan de schorsings- en annulatiebevoegdheid van de Raad van State, 

rekening is gehouden met het onderscheid met het overheidsgehalte van die personen. 

Het vierde hoofdstuk gaat in op het personele toepassingsgebied van de wetgeving 

overheidsopdrachten.

Het vijfde hoofdstuk behandelt de formele motivering, de openbaarheid van bestuur en de 

ombudsdiensten.

De “publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersoon” in het goederenrecht komen aan 

bod in het zesde hoofdstuk.

Hoofdstuk zeven behandelt het personele toepassingsgebied van de bestuurstaalwetgeving en 

wordt gevolgd door een achtste samenvattend hoofdstuk.

7. In het vierde en laatste deel worden ten slotte de bevindingen van het onderzoek 

samengebracht
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DEEL II DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN DE PRIVAATRECHTE-
LIJKE RECHTSPERSOON : EEN VOORBIJGESTREEFD 
ONDERSCHEID ?

HOOFDSTUK I HET RECHT ALS EEN DOELGEBONDEN EN DUS EVOLUTIEVE TECHNIEK

8. Waar recht is, is sprake van samenleving en waar een gemeenschap bestaat, is ook 

recht. Het samen-leven, ongeacht of het nu een sterk gestructureerd en georganiseerd dan wel 

een losser verband betreft, is slechts op duurzame wijze mogelijk indien de onderlinge 

verhoudingen tussen de deelnemers aan dit samenleven kunnen worden gestructureerd en 

desnoods afgedwongen14. In onze moderne maatschappij worden die taken door de 

rechtssystemen behartigd en in het beste geval verschaffen die (enige) objectiviteit, zekerheid, 

stabiliteit, permanentie en voorspelbaarheid in de relaties binnen een samenleving. Zonder dat 

recht zouden die relaties en de samenleving blootgesteld zijn aan de gevaren van een loutere 

machtsuitoefening en willekeur15. 

“Het recht” is in die optiek een functioneel, instrumenteel gegeven. Het recht “dient” tot iets : 

tot het ordenen van feitelijke gegevens, waarden, belangen en macht. Het is nooit een doel op 

zich maar (slechts) een middel, een techniek16. De inhoud van het recht bevindt zich in eerste 

instantie buiten dit recht of vindt erbuiten ten minste zijn oorsprong. Belangrijke “bronnen” 

van het recht zijn : ethische waardepatronen, filosofieën over de mens, de samenleving en het 

gezag daarin, politieke leerstelsels, economische theorieën, sociale en raciale ideologische 

ontvoogdingsbewegingen, … 

Die functionele of utilitaristische benadering van het recht beheerst sinds de 19e eeuw – toen 

“de natuur” en “de rede” als grondslag voor het (positief) recht, zoals gehuldigd door Thomas 

van Aquino, H. Grotius, J. Locke of J.J. Rousseau, naar de achtergrond werden verdreven –

het rechtsdenken. De doelgerichtheid die hierin centraal staat, wordt trouwens niet enkel 

verbonden aan het globale rechtssysteem. Het wordt beschouwd als een kenmerk van alle 

onderdelen van het recht17.

                                                
14 J. DABIN, Théorie générale du droit, Parijs, Dalloz, 1969, 20-31; L. DUGUIT, Traité de droit 

constitutionnel, Parijs, 1928, 38; R. ERGEC, Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 
4; J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 61 e.v.; P. PESCATORE, Introduction 
à la science du droit, Luxemburg, O.I.E., 1986, 420.

15 P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 
80-81. 

16 M. ADAMS, “Wetgeving en beleid. Pleidooi voor een heroverweging van de rol van het parlement in het 
wetgevingsproces en een systeem van wetsevaluatie” in M. ADAMS en L. WINTGENS (eds.), 
Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, 62; P. DE HAAN, T. DRUIPSTEEN en R. 
FERNHOUT, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat”, Deventer, Kluwer, 1986, 28-31 (Ned.); L. 
WINTGENS, “Alles is relatief… ook relativiteit”, R.W., 2000-2001, 1293-1297. 

17 Die doelgerichtheid op lager niveau valt bijvoorbeeld terug te vinden in het teleologisch interpreteren van 
rechtsregels en rechtshandelingen en de hiermee verbonden begrippen van rechtsmisbruik en 
machtsafwending (zie J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 265-267).
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In recente rechtsleer wordt het exclusief functioneel en doelgericht karakter van het recht wel 

genuanceerd18. Waar het recht onmiskenbaar een utilitair karakter toekomt, is het gevaarlijk 

dit tot een dogma te verheffen. Het recht is niet volledig tot een ordenings- of sturingstechniek 

van losstaande maatschappelijke waarden en belangen te herleiden. Tussen beide bestaat een 

dialectiek. Maatschappelijke ontwikkelingen, waarden en belangen liggen ten grondslag aan 

de ontwikkeling en de vorming van het recht. Het recht zal echter ook een impact hebben op 

die maatschappelijke ontwikkelingen, waarden en belangen en ze (soms ongewild) afremmen 

of stimuleren.

9. De kleine zijsprong naar het doelgerichte karakter van het recht laat toe aan te knopen 

bij een voor dit onderzoek essentieel kenmerk van het recht: zijn evolutief karakter.

Uit het (gedeeltelijk) instrumenteel en doelgebonden karakter van het recht moet immers 

worden besloten dat “recht” nooit statisch kan zijn. Uit de kwalificatie van het recht als een 

middel om de waarden en belangen te ordenen of te sturen, vloeit de dynamische en 

evolutieve aard van dit recht voort. Naarmate belangen, waarden en machtsverhoudingen 

wijzigen, zal het recht mee (moeten) evolueren19. 

Dit evolutief karakter van het recht is trouwens geen louter doctrinaal concept. Ook de 

rechtspraak, regelgevers en beleidsmakers benaderen (in toenemende mate) het recht als een 

dynamisch en evoluerend geheel dat herhaaldelijk geëvalueerd en bijgestuurd moet worden. 

De groeiende aandacht van de rechtsleer20 en het beleid21 voor systemen van wetsevaluatie22

is een uiting van die nieuwe evolutieve benadering van het recht. Die wetsevaluatie blijft 

                                                
18 M. ADAMS, “Wetsevaluatie als element van kwaliteitszorg” in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie 

waakt over de kwaliteit van de wet ?, Antwerpen, Intersentia, 2000, 154-159; T. KOOPMANS, “De rol 
van de wetgever” in X., Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 221 e.v. (Ned.); M. 
VAN DAMME en H. COREMANS, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Brugge, Die Keure, 2001, 91-96; L. WINTGENS, “Alles is relatief…ook relativiteit”, R.W., 2000-2001, 
1294-1295).

19 Zie omtrent dit evolutief karakter van het recht, gekoppeld aan de economische, sociale en culuturele 
maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 
1991, 270-274; A. JACQMAIN en B. BERGMANS, “Les théories évolutionnistes du droit et l’oeuvre 
d’Edmond Picard”, J.T., 1986, 697-704; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke 
regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 46-80. Die laatste auteur schetst de gehele rechtsstaat als een 
dynamisch concept dat zich moet aanpassen aan de wijzigingen die zich voordoen in de maatschappij en 
in de politieke machtsverhoudingen.

20 M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet ?, Antwerpen, Intersentia, 
2000, 315p. Zie ook M. ADAMS en L. WINTGENS (eds.), Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, 
Maklu, 1994, 5, voetnoot nr. 1 en S. DEBAENE, R. VAN KUYCK en B. VAN BUGGENHOUT, 
“Normen voor goede kwaliteit van de wetgeving”, R.W., 1997-98, 833, voetnoot nr. 1.

21 Zowel het federale regeerakkoord van 7 juli 1999 als het Vlaamse regeerakkoord van 8 juli 1999 
kondigden belangrijke initiatieven inzake wetsevaluatie en –vereenvoudiging aan. Zie hierover D. 
VOORHOOF, “Enkele beschouwingen bij de actuele en de virtuele ontwikkelingen inzake het 
wetgevingsbeleid” in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet ?, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 57-65.
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immers niet beperkt tot een voorafgaande evaluatie23. Ook aan de evaluatie na uitvaardiging 

en inwerkingtreding van regelgeving wordt aandacht besteed. Bij dit onderzoek ex post krijgt 

de vraag naar het “voorbijgestreefd zijn” van normen een centrale plaats. Wetsevaluatie 

veronderstelt dus niet alleen dat wordt nagegaan of een norm op het ogenblik van 

uitvaardiging de vereiste efficiëntie vertoont. Er moet ook worden bepaald of gewijzigde 

maatschappelijke inzichten en feitelijke omstandigheden niet nopen tot een hervorming, 

aanvulling of afschaffing van de bestaande regelgeving24. 

Het evolutief karakter van het recht komt ook duidelijk tot uiting in de rechtspraak van het 

Arbitragehof. Bij het zoeken naar een objectieve en redelijke verantwoording voor een 

ongelijke behandeling houdt het Arbitragehof rekening met de sociale, economische, culturele 

en zelfs technologische evoluties die de maatschappelijke onderbouw van de getoetste 

rechtsregel heeft ondergaan25. In een arrest van 20 april 199926 werd bv. artikel 68 Sv. vanuit 

een evolutieve benadering van het recht strijdig bevonden met de gelijkheid. Dit artikel van 

het wetboek Strafvordering verplichtte de burgerlijke partij die niet woont in het 

arrondissement waar het gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd, om in dit arrondissement 

woonplaats te kiezen. Die regel werd in de wet ingeschreven om vertragingen bij het 

betekenen van akten te vermijden. Volgens het Hof kon die zorg vroeger dergelijke 

verplichting verantwoorden, toen de communicatiemiddelen gering en traag waren. Gelet op 

de evolutie van de communicatiemiddelen was het Hof echter van oordeel dat voor die 

bepaling niet langer een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. In een arrest van 8 

juli 199327 werd dan weer vastgesteld dat de sociaal-economische en technologische evoluties 

                                                                                                                                                        
22 Hoewel terminologisch gewag wordt gemaakt van wetsevaluatie, wordt het begrip doorgaans in een 

ruimere context gehanteerd en duidt het ook op beoordelingsprocessen voor lagere reglementering, zoals 
bv. koninklijk of ministeriële besluiten. In de rechtsleer wordt bovendien bepleit dat veeleer gestreefd 
moet worden naar een wetgevingsevaluatie, i.p.v. een wetsevaluatie. Dit laatste begrip zou te beperkt zijn 
en niet de vraag stellen naar de (niet-)wenselijkheid van nieuwe reglementeringen (L. WINTGENS, “Het 
verschijnsel wetgeving”, T.V.W., 1998, 9-10).

23 Ofwel de zogenaamde evaluatie ex ante. Naar Belgisch recht blijft die voornamelijk beperkt tot het 
voorafgaand advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Dit advies is dan nog niet voor alle 
regelgeving vereist (cf. M. VAN DAMME, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die Keure, 
1998, 81-158). Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen en technieken van 
wetsevaluatie “ex ante” en “ex post” zie M. ADAMS, “Wetsevaluatie als element van kwaliteitszorg” in 
M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet ?, Antwerpen, Intersentia, 
2000, 159-161; P. POPELIER, “De organisatie van het besluitvormingsproces inzake wetgeving” in M. 
ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet ?, Antwerpen, Intersentia, 
2000, 25-47; M. VAN DAMME en K. DECLERCQ, “Aanwijzingen voor de regelgeving in België” in M. 
ADAMS en P. POPELIER (eds.), Wie waakt over de kwaliteit van de wet ?, Antwerpen, Intersentia, 
2000, 120-130.

24 M. ADAMS, “Wetgeving en beleid. Pleidooi voor een heroverweging van de rol van het parlement in het 
wetgevingsproces en een systeem van wetsevaluatie” in M. ADAMS en L. WINTGENS (eds.), 
Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, 73-75; L. WINTGENS, “Wetgevingstheorie-
legisprudentie. Een analyse van de stand van zaken” in M. ADAMS en L. WINTGENS (eds.), Wetgeving 
in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, 37-38. 

25 Zie naast de twee hierna aangehaalde voorbeelden tevens de rechtspraak aangehaald in J. SAROT, P. 
VANDERNOOT en E. PEREMANS, Receuil de jurisprudence de la Cour d’Arbitrage, Brussel, 
Bruylant, 1995, 722-725 en de beschouwingen van M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, 
Bruylant, 2000, 555-556. 

26 Arbitragehof, nr. 46/99 van 20 april 1999.
27 Arbitragehof, nr. 56/93 van 8 juli 1993.
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die de verschillen tussen arbeiders en bedienden geleidelijk hebben afgezwakt, (nog) niet 

volstaan om de verschillen in opzegtermijn en –vergoeding tussen beide categorieën strijdig te 

bevinden met het gelijkheidsbeginsel.

Een derde voorbeeld van een evolutieve benadering van het recht biedt de rechtspraak van het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof heeft aanvankelijk geoordeeld dat de 

onmogelijkheid voor transsexuelen om een wijziging van hun sexe in de geboorteregisters te 

bekomen, in het licht van de toenmalige sociale realiteit geen disproportionele inbreuk op 

door het EVRM beschermde rechten vormde28. Er werd echter de waarschuwing aan 

vastgeknoopt dat die uitspraak niet onbeperkt in de tijd geldt en voortdurend getoetst moet 

worden aan de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

In twee arresten van 11 juli 2002 heeft het Hof vervolgens toch besloten tot een schending29. 

Geoordeeld werd dat “les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des 

changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. La Cour a constaté ci-dessus, 

sur le terrain de l’article 8 de la Convention, que la non-concordance des facteurs 

biologiques chez un transsexuel opéré ne pouvait plus constituer un motif suffisant pour 

justifier le refus de reconnaître juridiquement le changement de sexe de l’intéressé. D’autres 

facteurs doivent être pris en compte: le reconnaissance par la communauté médicale et les 

autorités sanitaires dans les Etats contractants de l’état médical de trouble de l’identité 

sexuelle, l’offre de traitements, y compris des interventions chirurgicales, censés permettre à 

la personne concernée de se rapprocher autant que possible du sexe auquel elle a le 

sentiment d’appartenir, et l’adoption par celle-ci du rôle social de son nouveau sexe”.

10. Het evolutief karakter van het recht is dus niet te ontkennen.  Maar de evolutie van het 

recht mag ook niet tot een absoluut en alles verklarend gegeven worden verheven. Twee 

nuanceringen dringen zich op.

Vermeden moet worden achter elke wijziging van het recht ook een wijziging van de 

maatschappelijke onderbouw te zoeken.  Het recht kent ook wijzigingen die intern-juridisch 

van aard zijn. Indien het recht een techniek is, dan kan dit recht – zoals elke techniek – ook 

worden verbeterd. Nieuw onderzoek en nieuwe inzichten nopen er toe bestaande normen, 

indelingen en concepten voortdurend in vraag te stellen en te vervangen door meer 

doeltreffende varianten. Naast feitelijke gegevens, belangen en ideële overtuigingen zijn 

daarom ook doelmatigheidsoverwegingen een inhoudelijke rechtsbron30. De onophoudelijke 

speurtocht naar effectiever en efficiënter recht is in een aantal recente juridische disciplines, 

                                                
28 E.H.R.M., Rees, nr. 9.532/81 van 17 oktober 1986; E.H.R.M., Cossey, nr. 10.843/84 van 27 september 

1990; E.H.R.M., B., nr. 13.343/87 van 25 maart 1992; E.H.R.M., Sheffield en Horsham, nrs. 22.885/93 
en 23.390/94 van 30 juli 1998 (arresten te raadplegen op http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/). 

29 E.H.R.M., Christine Goodwin, nr. 28.957/95 van 11 juli 2002 en E.H.R.M., I., nr. 25.680/94 van 11 juli 
2002.

30 J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 282; W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch privaatrecht. Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 15.
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zoals de rechtseconomie31, trouwens het onderzoeksvoorwerp bij uitstek. Ook bij een 

statische onderbouw van het recht zal dus nog ruimte bestaan voor ontwikkeling en wijziging 

van dit recht. De wijzigingen zullen dan niet zozeer ingegeven zijn door een gewijzigde 

maatschappelijke context maar wel door een streven naar efficiëntere en doelmatigere 

realisatie, ordening en sturing van die (per hypothese statische) waarden en belangen. 

Verder mag uit het wezenlijke evolutief karakter van het recht niet verkeerdelijk worden 

opgemaakt dat “grote juridische beginselen” onbestaande zijn en dat de wetgeving, 

rechtspraak en rechtsleer die vanuit dergelijke beginselen vertrekt, als non-sens van de hand 

moeten worden gewezen. Zelfs de rechtsleer die het dynamische en evoluerende karakter van 

het recht wil beklemtonen, heeft het bestaan en het belang van dergelijke beginselen erkend32. 

Er wordt dan wel aan toegevoegd dat die beginselen hun status niet hebben verworven en 

behouden “om het principe zelf”, maar omdat ze beantwoorden aan onderliggende waarden  

die een grote legitimiteit of geldingkracht vertonen en dit over een relatief lange periode. Het 

feit dat het recht zich voortdurend in een “state of flux” bevindt, verhindert dus niet dat 

tegelijkertijd een aantal feiten, waarden en belangen die er aan ten grondslag liggen een min 

of meer bestendig karakter vertoont. 

Toch zijn ook de waarden en belangen die deze “basisconcepten” schragen geen absoluut 

gegeven. Soms winnen zij aan belang. Zo zijn bijvoorbeeld de beginselen van behoorlijk 

bestuur tegenwoordig schijnbaar een onontbeerlijk onderdeel van het Belgische bestuursrecht. 

Nauwelijks is voor te stellen hoe het bestuursrecht ooit zonder die beginselen heeft kunnen 

functioneren. Nochtans valt het eerste systematische onderzoek naar het bestaan en de 

toepassing van die “beginselen” in ons land pas te situeren in 197033.  En toen werd 

vastgesteld dat die beginselen hoogstens sporadisch en op weinig coherente wijze werden 

toegepast. Ook nu zijn die beginselen van behoorlijk bestuur trouwens nog volop in 

ontwikkeling. Maar “beginselen” kunnen hun belang ook verliezen en zelfs definitief van hun 

“juridisch beginsel”-voetstuk worden gestoten. Het verlaten van de strafrechtelijke 

                                                
31 Zie in België onder meer B. BOUCKAERT, “Efficiëntie of rechtvaardigheid: het onvermijdelijk 

dilemma?”, T.Soc.W., 1988, 101-133 en G. DE GEEST, Economische analyse van het contracten- en 
quasi-contractenrecht: een onderzoek naar de wetenschappelijke waarde van de rechtseconomie, 
Antwerpen, Maklu, 1994, 568p. Voor verdere binnen- en buitenlandse referenties kan worden verwezen 
naar de zeer uitgebreide electronische Ecyclopedia of Law & Economics (B. BOUCKAERT en G. DE 
GEEST (eds.), http://www.law.rug.ac.be/grond/index.html).

32 J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 272 e.v.; P. POPELIER, Rechtszekerheid 
als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 89.

33 L.P. SUETENS, “Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het 
Belgisch administratief recht”, T.B.P., 1970, 379 e.v.
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onbekwaamheid van rechtspersonen34 en het aanvaarden van een foutaansprakelijkheid van de 

wetgevende macht35 zijn hier slechts twee voorbeelden van. Zelfs regels vervat in de 

grondwet of internationale verdragen zijn geen “eeuwige” verschijnsels maar tijds- en 

plaatsgebonden fenomenen, ingebed in de maatschappij en onderhevig aan de evoluties en 

veranderingen ervan36. 

De boodschap van hetgeen voorafgaat, kan dubbel zijn. Enerzijds komt aan algemene 

beginselen of “grote” concepten van het recht ongetwijfeld een belangrijke waarde toe. Zij 

maken het mogelijk algemene lijnen te trekken, het recht als een geheel overzichtelijk te 

maken en op deductieve wijze vanuit die beginselen (verantwoordingen voor) concrete 

rechtsregels te formuleren. De algemene beginselen verlenen het recht een noodzakelijke

stabiliteit. Anderzijds mogen die principes ook niet ten eeuwige dage als een gegeven worden 

beschouwd. Er moet steeds voor ogen worden gehouden dat ook die richtlijnen in belangrijke 

mate onderliggende bestendige (maar niet statische) maatschappelijke waarden en belangen 

vertalen. Ook rechtsbeginselen zullen daarom geregeld op hun blijvende relevantie en 

efficiëntie getoetst moeten worden en desgevallend genuanceerd, aangevuld of zelf 

opgeheven moeten worden. 

11. Voor de jurist, de rechter, de wetgever, kortom iedereen die bij de totstandkoming en 

de toepassing van het recht betrokken is, kan uit het voorgaande worden besloten tot een 

voortdurende (intellectuele) verplichting. Het evolutief karakter van het recht noopt tot een 

permanente (of ten minste periodieke) beoordeling van de efficiëntie en relevantie van 

juridische regels en begrippen in het licht van de waarden en belangen die er vertaling in 

vinden. Steeds moet worden gestreefd naar een verbetering van het recht door het invullen 

van leemten, de introductie van nieuwe concepten en onderverdelingen en desgevallend het 

opheffen van onaangepaste normen en begrippen. 

Het is vanuit die ingesteldheid dat hieronder het onderzoek naar het onderscheid tussen het 

“publieke” en het “private” in het rechtspersonenrecht wordt aangevat.

                                                
34 Zie onder meer W. CASSIERS, “La responsabilité pénale des personnes morales: une solution en trompe-

l'oeil?”, Rev. dr. pén., 1999, 823-859; M. FAURE en C. SCHWARZ, De strafrechterlijke en 
civielrechterlijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 
1998, 288; A. MASSET, “La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: 
une extension du filet pénal modalisée”, J.T., 1999, 653-660; P. TRAEST, “De Wet van 4 mei 1999 tot 
invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, T.R.V., 1999, 451-489; H. 
VAN BAVEL, “De Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen”, A.J.T., 1999-2000, 209-229; S. VAN GARSSE, “De strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen”, C.D.P.K., 2000, 347-359; X., 
Vennootschappen weldra strafbaar, Brussel, Bruylant, 1999, 240p.

35 Zie onder meer B. DE VUYST, “Responsabilité des pouvoirs publics pour des lois inadéquates ou 
inexistantes”, C.D.P.K., 1997, 513-521; M. MAHIEU en S. VAN DROOGHENBROECK, “La 
responsabilité de l'Etat législateur”, J.T., 1998, 825-846; P. POPELIER, “De aansprakelijkheid van de 
wetgever wegens schending van het rechtszekerheidsbeginsel”, R.W., 1997-98, 264-266; A. VAN 
OEVELEN en P. POPELIER, “De aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen voor 
ondeugdelijke wetgeving” in X., Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, 
Gent, Mys&Breesch, 1996, 75-127.

36 P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 
89.
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HOOFDSTUK II HET KLASSIEKE ONDERSCHEID TUSSEN PUBLIEKE EN PRIVATE 

RECHTSPERSONEN

A. PUBLIEKRECHT EN PRIVAATRECHT

A.1. Oorsprong en ontwikkeling van het onderscheid

12. Eén van de concepten van ons hedendaags recht dat het etiket van “algemeen principe” 

heeft behouden, is de traditionele tweedeling van het recht - de zogenaamde “summa divisio” 

- in privaat- en publiekrecht. Het is één van de oudste indelingen aan de hand waarvan in de 

meeste continentale rechtsstelsels de juridische realiteit is vormgegeven en gestructureerd.

Het onderscheid zou al gekend zijn geweest in het Romeinse recht37. De Romeinen maakten 

een onderscheid tussen, enerzijds, het “jus privatum” en, anderzijds, het “jus publicum”, 

waarbij volgens Ulpianus “publicum jus est quod ad statum rei Romanun spectat”, terwijl 

“privatum quod ad singulorum utilitatem”38. 

Toch vertoont die Romeinsrechtelijke opdeling weinig aanknopingspunten met zijn moderne 

variant39. Het Romeinse recht was eerst en vooral een privaatrecht. Het recht voor de 

Romeinse Staat, het jus publicum, was geenszins een recht van het bestuur maar hoogstens 

een soort volkenrecht. Het was niet of nauwelijks gecodificeerd en werd bovendien veeleer 

beheerst door feitelijke (machts)verhoudingen dan door juridische regels40. Hieronder wordt 

dan ook enkel gefocust op de “moderne” variant van het onderscheid41.

13. De oorsprong van de “moderne” tweedeling van ons recht moet veel dichter in de tijd 

worden gezocht en valt te situeren eind 18e - begin 19e eeuw. Het was de periode van de 

ontwikkeling van de moderne staat, waarin zich – in het verlengde van het liberale ideeëngoed 

                                                
37 A. MAST, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, 1987, 3; M. STORME, 

Algemene inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 281 (die het onderscheid trouwens ook reeds 
aantreft bij de oude Grieken in de 4e eeuw voor Christus); J. VELU, Droit public, Brussel, Bruylant, 
1986, 13. 

38 Digesten, I, I.1,2.
39 L. DE WILDE, “Openbare instellingen”, R.W., 1960-61, 1409; E. MANUNZA, EG-

aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 15 (Ned.); G. VAN DEN BERGH, “Iets over 
publiek- en privaatrecht” in C. STREEFKERK en S. FABER (eds.), Ter recognitie, Hilversum, Verloren, 
1987, 9-17 (Ned.). F. RIGAUX (Droit public et droit privé dans les relations internationales, Parijs, 
R.G.D.I.P., 1977, 414) komt er zelfs toe te beklemtonen dat het onderscheid tussen publiek- en 
privaatrecht in het Romeins recht niet gekend was en beide onlosmakelijk verbonden waren: “quel sens 
aurait-elle eu dans des sociétés qui ne séparent pas la propriété des structures familiales et organisent le 
pouvoir politique selon l’image paternaliste d’une autorité héréditaire ou d’un pouvoir partagé par les 
chef de famille ?”. 

40 A. TAK, Overheidsbestuur en privaatrecht, Alphen aan den Rijn, Tjeenk Willink, 1978, 72 (Ned.).
41 Voor een bespreking van het belang en de invulling van het onderscheid doorheen de verschillende 

periodes van het Romeins recht kan worden verwezen naar de thesis van S. PAPAEFTHYMIOU, La 
distinction “droit privé-droit public” dans la théorie du droit et de l’Etat, Parijs, Institut universitaire 
européen et université Paris-Nanterre, 1994, 176-206 (Fr.).
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– een scherpe scheiding aftekende tussen de sfeer van de staat (de politieke sfeer) en de 

maatschappij (de a-politieke of staatsvrije sfeer)42. 

Voordien – eerst in het feodale tijdperk en vervolgens in het ancien régime – bestond 

dergelijke scheiding nauwelijks en gingen het “publiekrechtelijke” en het “privaatrechtelijke” 

vaak hand in hand. Eigendom (privaat) en gezag (overheid) waren in hoge mate vermengd en 

waren doorgaans verenigd in één en dezelfde persoon: de grootgrondbezitter, de leenheer, de 

vorst, de keizer43. De eigendom en de macht van “de vorst” als soeverein vereenzelvigden 

zich met die van “de vorst” als (privaat) persoon.

De liberale theorieën van het einde van de 18e eeuw waren in hun vroegste 

verschijningsvormen voornamelijk een reactie tegen de uitwassen van die absolute 

vermenging onder het Ancien Regime. De absolute macht van de soeverein als basisidee van 

een Staat waarin de onderdanen ten dienste staan van de Staat, werd in de liberale 

gedachtegang vervangen door een Staat ten dienste van het individu. Dit individu werd als 

houder van rechten en vrijheden centraal geplaatst en moest binnen de maatschappij alle 

kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De functie die de (nachtwaker)staat toekwam, 

beperkte zich tot het waken over en verzekeren van de randvoorwaarden voor een goed 

werkende maatschappij44: het garanderen van de interne en externe veiligheid, het vastleggen 

en afdwingen van algemene rechtsregels die burgers in hun onderlinge verhoudingen kunnen 

aanwenden en de uitbouw van een collectieve basisinfrastructuur45. Binnen de krijtlijnen die 

de Staat moest trekken en behoeden, moest de burger zich vrij kunnen bewegen en 

ontwikkelen. In die benadering werd de Staat een opdracht en plaats toegekend die duidelijk 

te onderscheiden valt van de maatschappij waarbinnen het individu zich bewoog46. Zijn taak 

als Waker over die maatschappij kon de Staat in de liberale visie slechts met succes op zich 

nemen door zich als een onafhankelijke “rechter” buiten het maatschappelijke bestel te 

plaatsen. De Staat kon en moest als behoeder van “het algemeen belang” duidelijk worden 

afgescheiden van het maatschappelijke waarbinnen alle aandacht moest gaan naar de 

behartiging van particuliere belangen. 

                                                
42 P. DE HAAN, Recente ontwikkelingen in de verhouding publiek-/privaatrecht, Amsterdam, Koninkl. Ac. 

Wet., 1999, 6 (Ned.); W. HUIJGEN, Aansprakelijkheid van de overheid, Deventer, Kluwer, 1991, 24 
(Ned.); E. POORTINGA, “Het onderscheid publiekrecht-privaatrecht in het licht van theorieën over 
vermaatschappelijking van het recht in de Nederlandse literatuur”, R&K, 1977, 250 (Ned.). 

43 P. DE HAAN, “Over de vervlechting van publiek- en privaatrecht” in X., Regel en praktijk, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1979, 39 (Ned.); F. RIGAUX, Droit public et droit privé dans les relations 
internationales, Parijs, R.G.D.I.P., 1977, 414; J. TEUNISSEN, Het burgerlijk kleed van de Staat, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1996, 105-106 en 145 (Ned.).

44 P. ARDANT, Institutions politiques & droit constitutionnel, Parijs, L.G.D.J., 1998, 158-160 (Fr.); P. DE 
HAAN e.a., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 1., Deventer, Kluwer, 1986, 8-9 (Ned.); J. GIJSSELS, 
Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 141; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor 
behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 50-51. Zie verder omtrent de rol van het 
liberalisme in de jonge Belgische staat E. DE WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke 
geschiedenis van België sinds 1830, Antwerpen, Standaard, 1997, 57-99. 

45 J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 140 en 293; L. WAUTIER, “De 
medewerking van de private bedrijven met de administratie”, T.B.P., 1955, 3.

46 J. TEUNISSEN, Het burgerlijk kleed van de Staat, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 152 (Ned.).
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Bij het doorvoeren van die scheiding stonden twee gedachten centraal. Ten eerste moest de 

Staat over de nodige bevoegdheden en juridische instrumenten beschikken om zijn taken op 

succesvolle en dwingende wijze te kunnen uitvoeren. Verheven boven en belast met de goede 

werking van “de maatschappij” moesten de bevoegdheden van de Staat ruimer zijn dan het 

privaatrechtelijk instrumentarium. Ten tweede moesten de burgers tegen die Staat worden 

beschermd en moest worden vermeden dat die zijn bijzondere bevoegdheden overschreed. 

Gevreesd werd dat de Staat anders de realisatie van de individuele vrijheid veeleer in de weg 

zou staan dan mogelijk maken47. 

Aldus groeide de idee van een rechtsgeheel dat de verhoudingen tussen de Staat en de 

rechtsonderhorigen, alsook tussen de verschillende geledingen van de Staat onderling regelde 

(het publieke). Dit werd geplaatst tegenover de rechtsregels en procedures die de 

verhoudingen tussen de rechtsonderhorigen onderling beheersen (het private). De burger kon 

geen subject van het publiekrecht zijn en de Staat geen subject van het privaatrecht48. Het 

(moderne) onderscheid tussen het publiekrecht en het privaatrecht was geboren.

14. De summa divisio heeft vervolgens het rechtsdenken en de rechtsbeoefening in de 19e

en 20e eeuw op nauwelijks te onderschatten wijze getekend. Bij de creatie en ordening, het 

handhaven en het afdwingen van rechtsregels en rechtsfiguren maar ook bij het bestuderen en 

hanteren ervan kwam het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht keer op keer op de 

proppen. 

Naast geëigende privaatrechtelijke figuren - zoals het contract, de vennootschaps- en 

verenigingsvormen en de arbeidsrelatie - ontwikkelden zich publiekrechtelijke varianten, 

zoals de eenzijdig bindende beslissing, de openbare instellingen en de ambtenarij. Er werden 

als het ware twee onderscheiden juridische realiteiten gecreëerd49, elk met hun eigen 

terminologie, technieken, procedures en gewoonten. Terminologische overeenstemming stond 

bovendien niet langer garant voor een zelfde inhoudelijke invulling50. Begrippen als controle, 

eigendom, concessie en aansprakelijkheid hebben zowel in het publiek- als het 

privaatrechtelijk begrippenarsenaal een plaats. Zelden zijn die begrippen binnen beide 

rechtssferen echter op identieke wijze ingevuld.

Bij het groeperen van normen in de traditionele rechtstakken kwam het onderscheid tussen 

publiekrecht en privaatrecht eveneens tot uiting. Op grond van het publiek- dan wel 

                                                
47 J. GIJSSELS, Recht, ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 293.
48 W. HUIJGEN, Aansprakelijkheid van de overheid. Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en 

privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1991, 24 (Ned.); M. KOBUSSEN, “Inleiding over de verhouding 
bestuursrecht en privaatrecht” in M. KOBUSSEN en J. PETERS (eds.), Bestuursrecht en nieuw BW, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 3 (Ned.); J. LOEFF, Privaatrecht tegenover publiekrecht, Leiden, 1887, 50 
(Ned.).

49 J. CAILLOSSE, “Droit public-droit privé : sens et portée d’un partage académique”, A.J.D.A., 1996, 957 
(Fr.).

50 Zie omtrent de oorzaken, gevolgen en wenselijkheid van eenheid en verscheidenheid in het privaat- en 
bestuursrechtelijke begrippenarsenaal A. BLOEMBERGEN, “De eenheid van het privaatrecht en 
bestuursrecht”, W.P.N.R., 1977, 33-36 en 49-54 (Ned.).
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privaatrechtelijk karakter van de (meerderheid van de) rechtsregels die ze omvatten, werden 

de rechtstakken in de summa divisio ondergebracht51. Het grondwettelijk, bestuurs-, straf-, 

gerechtelijk en het fiscaal recht worden om die reden als publiekrechtelijke rechtstakken 

getypeerd. Het burgerlijk recht (omvattende onder meer het zakenrecht, het 

verbintenissenrecht, het erfrecht en het personen- en familierecht) en het handelsrecht 

vormden dan weer de privaatrechtelijke rechtstakken bij uitstek52. 

Voor het toetsen en afdwingen van de publiekrechtelijke bevoegdheden, concepten en 

procedures werden ook bijzondere bestuurlijke en jurisdictionele controletechnieken en -

instanties in het leven geroepen. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht werd op die 

wijze ook institutioneel veruitwendigd. In België vormde de oprichting van de Raad van 

State, als een gespecialiseerd rechtscollege bevoegd om toe te zien op de rechtmatigheid van 

het gezagsoptreden van de overheid, onmiskenbaar één van de belangrijkste stappen in die 

evolutie. Ook de ontwikkeling van interne bestuurlijke beroepsmogelijkheden, de 

(wanordelijke53) creatie van bestuurlijke rechtscolleges en zelfs de oprichting van het 

Arbitragehof kunnen in die ontwikkeling worden gekaderd. 

Ook de rechtsbeoefenaars zelf, zoals magistraten, juristen, advocaten en wetenschappers, 

hebben zich in toenemende mate tot één van beide rechtsgehelen bekend en de summa divisio 

versterkt54; hun opleiding vormt hier de eerste aanzet toe55. De toenemende functionele 

invulling van de gedoceerde vakken biedt weliswaar nieuwe mogelijkheden om de 

raakvlakken tussen publiek- en privaatrecht aan te kaarten. Via de keuzerichtingen, 

keuzevakken en specialisatieopleidingen leveren de rechtsfaculteiten echter nog steeds ofwel 

privaat- ofwel publiekrechtelijk georiënteerde juristen af. Die tendens wordt in het latere 

beroepsleven enkel versterkt. De eerste keuze waarvoor de jurist zich (ook nu nog) 

geconfronteerd ziet, is het opteren voor een carrière bij “de overheid” of bij “de privé”. Ook 

de toenemende noodzaak tot specialisatie brengt de rechtsbeoefenaar er toe zich slechts op 

(een deel van) het publiek- of het privaatrecht toe te leggen. Het onderscheid tussen het 

publieke en het private blijft trouwens niet beperkt tot het recht of de rechtsbeoefenaar56. 

                                                
51 F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Brussel, Vie Ouvrière, 1974, 119.
52 Voor meer recente rechtstakken, zoals het milieurecht, het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht 

informaticarecht, … is het maken van de indeling niet meer evident. Zij bevinden zich op de grens tussen 
publiek- en privaatrecht. 

53 Zie onder meer M. CROMHEECKE en J. VANDE LANOTTE, “Een overzicht van de administratieve 
rechtscolleges”, T.B.P., 1995, 547-556; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, 870-872; P. VAN ORSHOVEN, “Administratieve rechtbanken? Ja en neen. 
Pleidooi voor een jurisdictioneel monisme”, R.W., 1994-95, 879-908.

54 Zie ook randnummer 2.
55 P. GILHUIS, “Bestuursrecht en nieuw BW, bij wijze van inleiding” in M. KOBUSSEN en J. PETERS 

(eds.), Bestuursrecht en nieuw BW, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 11 (Ned.); F. RIGAUX, Introduction à 
la science du droit, Brussel, Vie Ouvrière, 1974, 12.

56 J . BOURDON e.a., Droit constitutionnel et institutions politiques, Parijs, Economica, 1990, 9 (Fr.).
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A.2. Onderscheidingscriteria

15. Zowel in als buiten57 het recht is aan het onderscheid tussen het publieke en het private 

dus grote waarde gehecht. Het wekt dan ook geen verwondering dat intens gezocht is naar 

criteria die toelaten de grens tussen het publieke en het private te trekken. In de doctrine kan 

een ware bloemlezing aan criteria worden aangetroffen die elk op zich of gecombineerd 

zouden toelaten het publieke van het private te onderscheiden58: het gemeenrechtelijk of 

uitzonderingskarakter, de betrokkenheid van “de overheid”, het al dan niet dwingend karakter, 

de één- of meerzijdigheid, de te behartigen belangen, de coördinerende of subordonnerende 

aard, het behartigen van een openbare dienst, de tot toetsing bevoegde rechter, de gehanteerde 

terminologie, de wil van de wetgever, de oorsprong van en de wijze waarop de rechtsregel 

wordt gesanctioneerd, enz…59.

Het bestuderen van al die criteria gaat het bestek van dit onderzoek te buiten. Het betreft in 

belangrijke mate een rechtshistorische aangelegenheid en kan gerust een onderwerp zijn voor 

een geëigend doctoraal onderzoek. Hieronder worden enkel de belangrijkste criteria 

besproken, namelijk criteria die steeds in één of andere vorm terug te vinden zijn in elk van de 

bijdragen over het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht.

                                                
60 Het onderscheid tussen het publieke en het private blijft zelfs niet beperkt tot het recht of de 

rechtsbeoefenaar57. Ook in de sociale wetenschappen, de economie of de filosofie worden de overheid en 
het publieke enerzijds en de burgers en de maatschappij anderzijds, als twee duidelijk te onderscheiden 
feitelijkheden benaderd. Elk wordt er vanuit zijn typische kenmerken, prioriteiten en wetmatigheden 
bestudeerd. 

58 J. VELU (Droit public, Brussel, Bruylant, 1986, 13) wijst er op dat enkel al uit de werken van de Duitse 
juristen meer dan honderd onderscheiden (weliswaar vaak verwante) criteria te putten zijn. 

59 Voor overzichten van de in de rechtsleer terug te vinden criteria kan worden verwezen naar de volgende 
bijdragen: 
- Frans recht : J. BOURDON e.a., Droit constitutionnel et institutions politiques, Parijs, Economica, 
1990, 8; J. BUFFELAN, “L’introuvable critère du droit administratif” in X., Etudes de droit public, 
Parijs, Cujas, 1964, 181-123; R. CHEVRIER, “Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la 
distinction du ‘jus privatum’ et du ‘jus publicum’ dans les oeuvres des anciens juristes français”, Arch. 
Phil. Dr., 1952, 1 e.v.; C. EISENMANN, “Droit public et droit privé”, R.D.P., 1952, 903 e.v.; S. 
PAPAEFTHYMIOU, La distinction “droit privé-droit public” dans la théorie du droit et de l’Etat, 
Parijs, Institut universitaire européen et université Paris-Nanterre, 1994, 650p.; J. RIVERO, “Droit public 
et droit privé: Conquête ou status quo?”, Chron. Dalloz, 1947, 69 en “Existe-t-il un critère du droit 
administratif ?”, R.D.P., 1953, 281.
- Nederlands recht: W. HUIJGEN, Aansprakelijkheid van de overheid. Graadmeter voor de verhouding 
tussen publiek- en privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1991, 28-33; W. KONIJNENBELT e.a., Hoofdstukken 
van bestuursrecht, Den Haag, Elsevier, 2002, 455-456; E . POORTINGA, “Het onderscheid publiekrecht-
privaatrecht in het licht van theorieën over vermaatschappelijking van het recht in de Nederlandse 
literatuur”, R&K, 1977, 244-289 en J. VAN DER HOEVEN, “De magische lijn. Verkenningen op de 
grens van het publiek- en het privaatrecht” in X., Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1970, 201-219 .
- Belgisch recht: onder meer F. DELPEREE, Droit constitutionnel, Brussel, Bruylant, 1980, 41; G. DOR 
en L. MOUREAU, Les tendances actuelles du droit public et du droit privé, Brussel, Institut de droit 
comparé, 1936, 99 e.v.; R. ERGEC, Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 5; P. DE 
VROEDE en J. GORUS, Inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 203-204; J. VELU, Droit 
public, Brussel, Bruylant, 1986, 11-15; D. SIMOENS, Algemene inleiding tot het recht, Brugge, Die 
Keure, 1997; M. STORME, Algemene inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 282.
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16. Een eerste criterium hanteert de hoedanigheid van de personen betrokken bij de 

rechtsregels om die bepalingen als publiek- of privaatrechtelijk aan te merken. Op grond van 

dit organieke criterium zal een norm(engeheel) tot het publiekrecht worden gerekend zodra 

die betrekking heeft op de verhouding tussen overheid en burger of op de verhouding tussen 

verschillende overheidsinstanties. Het publiekrecht kan dan worden omschreven als het 

geheel van rechtsregels waarin, enerzijds, het statuut en de bevoegdheden van de 

overheidsinstanties en, anderzijds, de betrekkingen van die overheidsinstanties met de 

rechtsonderhorigen worden geregeld60. Het privaatrecht wordt omschreven als het recht dat de 

rechtsverhoudingen tussen de burgers onderling beheerst.

Het betreft het oudste en het meest gehanteerde criterium. Het sluit nauw aan bij de strikte 

tweedeling tussen overheid en maatschappij die aan de liberale staatstheoriëen van de 19e

eeuw is ontsproten. Zolang overheid en privé op duidelijk gescheiden niveaus opereren, is het 

eenvoudig om vast te stellen welke personen tot de publieke en welke tot de private sfeer 

behoren. Aan de hand van de onderscheiden rechtsregels die op publieke- en private personen 

toepasselijk zijn, kan dan de grens tussen publiek- en privaatrecht worden getrokken.

17. Een tweede criterium houdt verband met de functie van de rechtsregels. De grens 

tussen publiek en privaat wordt niet langer gezocht in een organiek onderscheid maar in de 

verschillende doelstellingen van beide rechtsgehelen. Terwijl de regels van het publiekrecht 

gericht zouden zijn op de behartiging van het algemeen belang, zouden de private rechtsregels 

gericht zijn op de realisatie van louter particuliere belangen61. 

De rechtsregels die voor de overheid van het privaatrecht afwijken worden inderdaad 

doorgaans verantwoord door de opdrachten van algemeen belang van die overheid62. Een 

recente uitspraak van het Arbitragehof over de niet-toepassing van de zondagrust op de 

personeelsleden van de niet-commerciële openbare diensten illustreert dit treffend. De 

                                                
60 Het betreft de meest courante omschrijving van “het publiekrecht”. Zie voor enkele voorbeelden waarin 

bij de definiëring van het publiekrecht gesteund wordt op dit organiek criterium: H. BEKAERT, 
Introduction à l’étude du droit, Brussel, Bruylant, 1969, 150; B. BOUCKAERT en M. VAN HOECKE, 
Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2001, 35; E. CEREXHE, Introduction à l’étude du droit, Brussel, 
Bruylant, 1992, 115; F. DEHOUSSE, Introduction au droit public, E.C.S.F.D.L., 1995, 15; J. 
DEMBOUR, Droit administratif, Luik, Fac. Dr. Liège, 1978, 13; R. ERGEC, Introduction au droit 
public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 5; M. FLOUR, “L'influence du droit public sur le droit privé”, Trav. 
Ass. H. Capitant, Parijs, Dalloz, 1946, 40 (Fr.) ; A. GIRON, Dictionnaire de droit administratif, Brussel, 
Bruylant, 1895, 333; A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het grondwettelijk Recht, Gent, Story-
Scientia, 1987, 3; R. ROBAYE, Comprendre le droit, Brussel, E.V.O., 1997, 37-38 en J. VELU, Droit 
public, Brussel, Bruylant, 1986, 14.

61 B. BOUCKAERT, De exegetische school, Antwerpen, Kluwer, 1981, 240; R. DAVID en C. JAUFFRET-
SPINOSI, Les grands systèmes de droit contemporains, Parijs, Précis Dalloz, 1992, 62 (Fr.); W. 
HUIJGEN, Aansprakelijkheid van de overheid. Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en 
privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1991, 211 (Ned.); P. ORIANNE, “Les conflits d’application entre le 
droit privé et le droit public, spécialement en matière économique” in X., Les nouveau modes 
d’intervention des pouvoirs publics dans l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1988, 317; P. PESCATORE, 
Introduction à la science du droit, Luxemburg, O.I.E., 1986, 14; J. VELU, Droit public, Brussel, 
Bruylant, 1986, 13. 

62 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 543p. (m.b.t. afwijkingen van het 
vennootschapsrecht); CONSEIL D’ETAT, Rapport public 1999. L’intérêt général, Parijs, La 
documentation Française, 1999, 277 en 288-290 (Fr.).
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permanente verplichting voor die diensten om borg te staan voor de behartiging van het 

algemeen belang vormde voor het Hof een afdoende verantwoording voor een onderscheiden 

behandeling tussen de werknemers van de particuliere en de openbare sector63. In een andere 

zaak64 vormde de opdracht van algemeen belang waarmee de V.R.T. is belast65 evenzeer een 

afdoende verantwoording voor de mogelijkheid voor V.R.T.-radios om zich te richten tot de 

hele Vlaamse Gemeenschap, terwijl de particuliere radio’s zich moesten beperken tot één of 

meer gemeenten.

18. Een derde en laatste criterium steunt op de onderscheiden technieken die in het 

publiek- en het privaatrecht gehanteerd worden. Als uitgangspunt geldt hier de vaststelling dat 

de overheid bij het realiseren van haar taken (van algemeen belang) een ander juridisch 

instrumentarium hanteert (en moet hanteren) dan de privaatrechtelijke actoren66.

Het eenzijdig bindend optreden, het dwingend of openbaar orde-karakter en het afdwingen 

van regels los van het jurisdictioneel apparaat worden dan getypeerd als publiekrechtelijke 

technieken. Het betreft instrumenten die de prerogatieven van het openbaar gezag en de 

ongelijke verhouding tussen overheid en de particulieren tot uitdrukking zouden brengen. De 

wilsovereenstemming, de suppletieve aard van de regels en de noodzaak en mogelijkheid om 

zich voor het afdwingen tot de overheid of de rechter te richten, zouden veeleer bij het 

privaatrecht aansluiten67. 

                                                
63 Arbitragehof, nr. 130/99 van 7 december 1999. 
64 Arbitragehof, nr. 13/2000 van 2 februari 2000.
65 Volgens het Hof betrof het met name “het verzekeren van een minimale informatie die voor alle 

geledingen in de samenleving bereikbaar is en niet is ingegeven door lucratieve overwegingen waarbij 
enkel commericieel interessante doelgroepen worden aangesproken” (overw. B.3.3 arrest nr. 13/2000 van 
2 februari 2000). 

66 Als dusdanig wordt dit criterium soms herleidt tot een variant van het (tweede) functionele criterium. Het 
hanteren van typisch publiekrechtelijke rechtstechnieken is dan een (determinerende) aanwijzing voor het 
bestaan van een algemeen belang. De privaatrechtelijke technieken wijzen dan weer op particuliere 
belangenbehartiging. Uit die belangen wordt vervolgens besloten tot de indeling bij het privaat- of het 
publiekrecht (R. ERGEC, Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 6).

67 P. DE HAAN, Recente ontwikkelingen in de verhouding publiek-/privaatrecht, Amsterdam, Koninkl. Ac. 
Wet., 1999, 21 (Ned.); J. DEMBOUR, Droit administratif, Luik, Fac. Dr. Liège, 1978, 264; H. 
DUMONT, “Droit public, droit négocié et para-légalité” in P. GERARD, F. OST en M. VAN DE 
KERCHOVE (eds.), Droit négocié, droit imposé ?, Brussel, F.U.S.L., 1994, 458; R. ERGEC, 
Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 6; M. PACQUES, De l’acte unilatéral au 
contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 64-65; X., “Actes administratif en 
général” in Pandectes Belges, T. III, Brussel, Larcier, 1879, n° 270-271; P. WIGNY, Droit administratif. 
Principes généraux, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 209.
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B. PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN

19. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht is ook een “summa divisio” in het 

rechtspersonenrecht. Zoals het recht wordt opgedeeld in een “privaatrecht” en een 

“publiekrecht”, worden de rechtspersonen opgesplitst in publiek- en privaatrechtelijke 

rechtspersonen. 

In de rechtsliteratuur zijn uitvoerige besprekingen gewijd aan het begrippenpaar “publiek- en 

privaatrechtelijke rechtspersoon”68. Die bijzondere aandacht is te begrijpen. Wetgeving, 

rechtspraak en rechtsleer hebben aan de kwalificatie als overheids- of privé-persoon 

belangrijke positiefrechtelijke gevolgen verbonden. In talrijke reglementeringen, vonnissen, 

arresten en juridische bijdragen vormt het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke 

rechtspersonen het aanknopingspunt voor een verschillende behandeling. Het onderscheid 

wordt onder meer gehanteerd voor het aflijnen van het toepassingsgebied van het 

domeinstatuut voor overheidsgoederen, van bijzondere bestuurlijke en jurisdictionele 

toezichtsregimes of van fiscale vrijstellingen. Ook in regelgeving van recentere datum, zoals 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, de Europese richtlijnen inzake 

overheidsopdrachten, het klachtenrecht op Vlaams niveau of het decreet houdende de 

vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het 

Vlaamse Gewest, is het onderscheid terug te vinden. 

20. Verschillende auteurs hebben zich tot een alomvattende definitie van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon (en dus impliciet ook van de private rechtspersonen) laten 

verleiden. Voor MAST gaat het om de rechtspersonen “die werden opgericht met het oog op 

de behartiging van algemene belangen en die daartoe over bijzondere prerogatieven 

beschikken”69. Volgens MASSON is de publiekrechtelijke rechtspersoon “une création de la 

puissance souveraine qui, en lui conférant la personnification civile, la dote d’un patrimoine 

distinct en vue d’un service public et des fins supérieurs qu’il se propose d’atteindre”70, 

terwijl BUTTGENBACH dit omschrijft als “un organisme public, créé par les gouvernants, 

placé sous leur haute direction, dont ils supportent les aléas financiers et qui, soumis à un 

régime juridique spécial, a pour but, à l’exclusion de la recherche systématique du profit 

pécuniaire, de répondre à l’obligation que les gouvernants estiment avoir de donner 

                                                
68 Onder meer A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en 

Belgique, Brussel, Larcier, 1952, 27-69; E. DE MIOMANDRE, “La personne publique parastatale”, 
Brussel, Rev. Banque, 1952, 1-53; D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, 
Story-Scientia, 1990, 127 e.v.; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, T. II, Brussel, 
Bruylant, 1990, 388-401; L. DE WILDE, “Openbare instellingen”, R.W., 1960-61, 1409-1418; D. 
D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 
145-166; J. MASSON, Traité élémentaire de Droit Civil Belge, T. II, vol. I, Brussel, Bruylant, 1990, 388-
401; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 73-82; X.,
“Etablissements publics et d’utilité publique” in R.P.D.B., T. IV, Brussel, Bruylant, s.d., 782-792.

69 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 80.
70 J. MASSON, Traité élémentaire de Droit Civil Belge, T. II, vol. I, Brussel, Bruylant, 1990, 388.
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satisfaction à des besoins collectifs et public d’une façon régulière, continue et en respectant 

la loi d ‘égalité des usagers”71.

21. Geen van die definities heeft het mogelijk gemaakt de overheids- en private personen 

duidelijk te scheiden. Wetgevers, rechtspraak en rechtsleer kampten en kampen met het 

ontbreken van een duidelijke grens tussen beide categorieën. Vooral het toepassen van de 

definities op individuele gevallen levert problemen op. 

Recente rechtsleer besluit daarom dat een algemeen geldende definitie van de 

“publiekrechtelijke” en de “privaatrechtelijke” rechtspersoon niet kan worden gegeven72. 

Daarentegen wordt een waaier van “indicatieve criteria” (“faisceau d’indices”) aangereikt om 

de tweedeling te maken. Die worden hierna besproken.

B.1. De wil van de oprichter

22. Een eerste belangrijk en schijnbaar eenvoudige aanwijzing voor het publiek of privaat

karakter van een persoon is de uitdrukkelijke kwalificatie door de oprichter. Aan te nemen is 

dat de oprichter zich bij het kwalificeren van een persoon als publiek of privaat correct heeft 

uitgedrukt, dat hij de draagwijdte van dergelijke kwalificatie goed inschat en er rekening mee 

houdt bij het vormgeven van de rechtspersoon73.

Een voorbeeld van een uitdrukkelijke publiekrechtelijke kwalificatie door de wet- of 

decreetgever biedt het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van de n.v. 

Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied74. Artikel 2 van dit decreet bestempelt deze 

n.v. uitdrukkelijk als een “publiekrechtelijke instelling”. 

Een uitdrukkelijk privaatrechtelijke kwalificatie werd dan weer verleend aan de voormalige 

openbare kredietinstellingen in de zin van de gecoördineerde wet van 24 december 1996 “tot 

organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in 

bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen”75. 

                                                
71 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, 

Brussel, Larcier, 1952, 31.
72 L. DE GEYTER, “Arbitrage met publiekrechtelijke rechtspersonen”, T.B.P., 2001, 314; D. DEOM, Le 

statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 28-29 en D. D’HOOGHE, De 
gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 155; M. FLAMME, 
Domaine public et contrats administratifs, Brussel, P.U.B., 1987, 65; B. PEETERS, De continuïteit van 
het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 92.

73 X., “Etablissements publics et d’utilité publique” in R.P.D.B., T. IV, Brussel, Bruylant, s.d., 789. N. 
THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de marché : aspects 
juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 126-128.

74 B.S., 18 april 1998.
75 B.S., 31 december 1996.
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B.2. Het maatschappelijk doel van de rechtspersoon, dat al dan niet van algemeen belang 

kan zijn

23. Het criterium van de algemene belangenbehartiging speelt ook bij het onderscheiden 

van publieke en private rechtspersonen een belangrijke rol. Er wordt aangenomen dat slechts 

personen die taken van algemeen belang uitoefenen voor een publiekrechtelijke kwalificatie 

in aanmerking komen. Traditioneel wordt trouwens niet alleen vereist dat publiekrechtelijke 

rechtspersonen algemene belangen behartigen; zij zouden uitsluitend dergelijke belangen 

mogen nastreven76.

Om voor een publiekrechtelijke kwalificatie in aanmerking te komen, volstaat het bovendien 

niet dat activiteiten uitgeoefend worden die onrechtstreeks bijdragen tot het algemeen belang. 

Het overheidsoptreden kan weliswaar ook activiteiten tot doel hebben die slechts 

onrechtstreeks bijdragen tot het algemeen belang. Een persoon die uitsluitend met dergelijke 

“ondersteunende algemeen belang activiteiten” is belast, zal echter niet als een 

“publiekrechtelijk” persoon worden bestempeld. 

Het traditionele77 onderscheid tussen de “ondernemingen met overheidskapitaal” en de 

“openbare ondernemingen” kan het voorgaande illustreren. De openbare ondernemingen zijn 

belast met doelstellingen of opdrachten van algemeen belang en worden (mede) om die reden 

als publiekrechtelijk aangemerkt78. Te denken valt bv. aan de V.R.T. (belast met de openbare 

omroepopdracht), de NMBS (onder meer belast met het binnenlands treinreizigersvervoer) of 

de sociale huisvestingsmaatschappijen (belast met sociale huisvesting). Ondernemingen met 

overheidskapitaal daarentegen zijn niet belast met taken van algemeen belang79. De overheid 

                                                
76 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W., 1967-68, 

521; V. DUFAU, Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, Parijs, L’Harmattan, 
2000, 66 (Fr.); J. PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen, Tilburg, Schoordijk instituut, 1997, 115 
(Ned.).

77 S. BAETEN en A. FRANCOIS, “Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang” in S. BAETEN, 
K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 23; L. 
CORNELIS, E. DEKEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van publiekrecht” 
in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 
2000, 71; O. DEBANDE, “La réforme des entreprises publiques belges sous l’angle de la théorie de la 
réglementation et des incitations”, Doc. Min. Fin., 1993, afl. 5, 11; D. DEOM, Le statut juridique des 
entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 471-473; X. DIEUX, “Les entreprises publiques et 
le droit commercial” in X., Les entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 99-114; R. 
ERGEC en H. DELWAIDE, “Les entreprises publiques peuvent-elles être déclarées en faillite?”, J.T., 
1995, 715-716; P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 
229; J. STASSEN en M. HERBIET, “L’intervention de l’Etat dans l’économie en Belgique”, R.I.S.A., 
1979, 360-365.

78 S. BAETEN en A. FRANCOIS, “Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang” in S. BAETEN, 
K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 24; J. 
DEMBOUR, Droit administratif, Luik, Fac. Dr. Liège, 1978, 73; D. DEOM, Le statut juridique des 
entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 25.

79 De ondernemingen waarin de overheid in het kader van reddingsscenario’s (meerderheids)participaties 
aanhield, zoals Cockerill-Sambre of de Kempense Steenkoolmijnen, waren voorbeelden van dergelijke 
ondernemingen. Meer actuele voorbeelden zijn de participaties die de gewesten aanhouden in 
ondernemingen via hun investeringsmaatschappijen, zoals de 100%-participatie van het Vlaamse Gewest 
in de n.v. Technopolis (zie over dergelijke participaties uitgebreid de beleidsbrief inzake het economisch 
overheidsinstrumentarium, Parl. St. Vl.Parl. 2002-2003, nr. 1423/1). 
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kent hier geen fundamentele waarde toe aan de (uitoefening van de) taak van het bedrijf. Voor 

de overheid draagt immers niet de activiteit van het bedrijf bij tot het algemeen belang, maar 

wel het bestaan, de groei en de ontwikkeling van die onderneming zelf, dit in de vorm van een 

stimulering of het behoud van de tewerkstelling, de economische ontwikkeling, enz…80  Die 

onrechtstreekse bijdrage tot het algemeen belang is voldoende om de overheidsparticipatie in 

dergelijke ondernemingen te verantwoorden81; zij is echter onvoldoende om de onderneming 

met overheidskapitaal als “publiekrechtelijk” te kwalificeren82. 

B.3. De oprichting of erkenning door de overheid

24. Traditioneel komen enkel personen die verbonden zijn met “de overheid” in 

aanmerking voor een kwalificatie als publiekrechtelijk of overheidspersoon. Die organieke 

band werd aanvankelijk vertaald in het oprichtingscriterium83 : publiekrechtelijke 

rechtspersonen moeten door een overheid zijn opgericht in of krachtens een wet, decreet of 

ordonnantie. 

Al gauw werd die “oprichting” door de overheid ruimer ingevuld. Onder “opgericht door de 

overheid” werden niet enkel personen begrepen die effectief door de overheid werden 

opgericht. Dit beperkte het criterium onnodig tot één moment in de levensgeschiedenis van de  

rechtspersonen. In de loop van hun bestaan kunnen die wijzigingen ondergaan die even 

ingrijpend zijn als de oprichting. Zo kan gedacht worden aan de nationalisering van een 

private onderneming84 of de toekenning van een taak van algemeen belang aan een privé-

persoon.   

De oprichting van een rechtspersoon door particulieren betekent derhalve nog niet dat dit 

organisme ook in alle omstandigheden zijn privaat karakter behoudt. Evenmin impliceert de 

oprichting door de overheid dat die persoon ten alle tijde organiek met de overheid verbonden 

blijft. Meer bepaald kan een van origine privaatrechtelijk rechtspersoon door een erkenning of 

                                                
80 S. BAETEN en A. FRANCOIS, “Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang” in S. BAETEN, 

K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 24; S. 
BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 249-253; P. DELAHAUT, “La création 
et le financement des entreprises par les pouvoirs publics” in X., Les nouveaux modes d’intervention des 
pouvoirs publics dans l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1988, 56; D. DEOM, Le statut juridique des 
entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 34; D. D’HOOGHE, De gunning van 
overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 167-168; P. LIENARDY, 
“L’accionariat public, l’Etat ou la Région, actionnaires dans les sociétés privées commerciales”, Doc. 
Min.Fin., 1981, 11.

81 C. SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer, Kluwer, 1994, 35 (Ned.).
82 D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 34-35; X. 

DIEUX, “Les entreprises publiques et le droit commercial” in X., Les entreprises publiques autonomes, 
Brussel, Bruylant, 1992, 103.

83 C. DEBBASCH, Droit administratif, Parijs, Economica, 2002, 348-349 (Fr.). 
84 Zie voor een recent voorbeeld randummer 83, aangaande de nationalisering van de n.v. BATC tot de n.v. 

van publiek recht BIAC. Een ander recent voorbeeld betreft de overname door het Vlaamse Gewest van 
alle aandelen van de n.v. Tunnel Liefkenshoek die door een consortium van private aandeelhouders werd 
opgericht. 
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participatie van de overheid na oprichting worden omgevormd tot een publiekrechtelijk 

rechtspersoon.

Die ruime benadering van het oprichtingscriterium werd voor het eerst bevestigd in de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie m.b.t. de “vrij erkende compensatiekassen voor 

kinderbijslagen”85. In twee arresten kwalificeerde het Hof van Cassatie de vrije erkende 

compensatiekassen als organieke openbare diensten en publiekrechtelijke rechtspersonen. Die 

verenigingen zonder winstoogmerk waren nochtans op initiatief van de privaatrechtelijke 

werkgevers (en in privaatrechtelijke vorm) opgericht. Maar volgens het Hof had de 

overheidserkenning die v.z.w.’s onderworpen aan “un régime spécialement et exclusivement 

adapté à leur mission publique”86 en hen aldus hervormd tot publiekrechtelijke 

rechtspersonen. 

Aan een dergelijke “oprichting via erkenning” worden dus wel bijzondere eisen gesteld. De 

overheid moet via haar erkenning de van origine privaatrechtelijke rechtspersoon met een taak 

van algemeen belang belasten, er moeten bij de erkenning afwijkingen worden bepaald op het 

privaatrechtelijk statuut en er moet een toezicht worden ingesteld. Door de erkenning worden 

de betrokken rechtspersonen dan a.h.w. heropgericht, belast met een taak van algemeen 

belang en onder de controle van de overheid geplaatst : “On est en droit de se demander si 

l’association dont il s’agit, créée à l’initiative de personnes privées et ensuite agréée, ne subit 

                                                
85 Cass., 2 maart 1936, Pas., 1936, I, 170; Cass., 19 februari 1942, Pas., 1942, I, 48. Zie ook A. 

BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 314-317, B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 
1989, 152 en J. VAN ROSSUM, “L’agrément administratif”, R.J.D.A., 1974, 210-214.

86 De volgende kenmerken werden door het Hof aangehouden : “les caisses primaires ne peuvent avoir 
d'autre objet que les devoirs limitativement désignés par cette loi (artikel 8, 1°); leurs statuts doivent 
indiquer la région et, éventuellement la profession, auxquelles les employeurs devront appartenir (artikel 
8, 2°) sauf dans deux cas nettement déterminés; une caisse agréée ne peut refuser d'affilier un employeur 
qui s'engage à observer toutes les dispositions des statuts et réglements; l'agréation peut être retirée par 
le Roi, lorsque la caisse agréée ne se conforme pas aux dispositions légales qui la régissent (artikel 13); 
les caisses agréées sont soumises au double contrôle du gouvernement et de la Caisse nationale (article 
57); elles ne peuvent conclure un emprunt que si elles y ont été préalablement autorisées par le ministre 
compétent (artikel 73bis); l'article 74, alinéas 1er, 2 et 8, les exempte, tout de même que les autres caisses, 
des frais d'acte, de timbre, d'enregistrement et de timbre, d'enregistrement et de greffe, qu'il énumère; les 
caisses agréés sont exonérées de la taxe annuelle frappant les associations sans but lucratif (artikel 149 
du Code des droits de succession); les cotisations versées par les employeurs, et qui alimentent les 
caisses agréées comme les caisses spéciales et la caisse auxiliaire, ne sont ni volontaires ni libres, mais 
obligatoires et légalement fixées (notamment artikel 43, 44nonies, 48 quinquies, 48sexties, 63, 
73quinqies, 74bis); elles participent de la nature d'un impôt à l'état, et doivent lui permettre de faire face 
à une charge sociale qui lui incombe; la seule différence avec les impositions proprement dites, c'est 
qu'au lieu d'être, comme elles, payées directement à l'Etat et directement utilisées par lui, ces cotisations 
sont versées à des caisses que l'Etat a agréées ou instituées, dont il garde le contrôle, et qui sont 
chargées, sous sa surveillance, de les percevoir et de les répartir en ses lieu et place et pour son compte, 
selon les prescriptions légales (artikel 48quinquies, 48septies, et 63; les cotisations ne sont pas seulement 
destinées à la distribution des allocations familiales à leurs bénéfices, mais elles doivent pourvoir aussi 
aux frais d'administration des caisses (artikel 46); encore que par voie détournée, c'est donc l'Etat lui-
même qui donne tout son appui matériel tant aux caisses agréées qu'aux autres; les bonis de ces caisses 
n'ont point la nature de bénéfices, mais sont affectés par la loi au service de l'institution, pour être 
répartis aux caisses primaires et à la Caisse nationale de la façon prescrite (artikel 50 et 50bis); Attendu 
qu'il ressort de ces considérations que la demanderesse, caisse de compensation agréée, est un 
établissement public”
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pas, par le fait même de cette agréation une transformation profonde de sa nature juridique: 

en réalité, les conditions extrêmement précises et contraignants qu’elle doit remplir pour 

continuer d’exister, n’équivalent-elles pas, en fin de compte, à une “recréation” de 

l’organisme par les pouvoirs publics ?”87.

Die ruime benadering is nadien in rechtspraak en wetgeving herhaaldelijk bevestigd. 

Verschillende rechtspersonen die ontstonden uit privaat initiatief maar nadien - via 

erkenning88, via omvorming of via overheidsparticipaties - met een taak van algemeen belang 

werden belast, werden als publiekrechtelijk gekwalificeerd. Meest gekende voorbeelden zijn 

ongetwijfeld de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen die op particulier initiatief 

kunnen worden opgericht (bv. door de toekomstige bewoners)89. Zowel de rechtspraak90 als 

de rechtsleer91 hebben aangenomen dat de erkenning door en het toezicht van de overheid op 

die vennootschappen dermate is dat zij als publiekrechtelijke rechtspersonen te beschouwen 

zijn ook indien ze op privaat initiatief werden opgericht. 

Maar er zijn ook andere voorbeelden. Met een koninklijk besluit van 18 december 195792

werd de naamloze vennootschap “Le Logis militaire” als “instelling van openbaar nut” 

ingeschakeld in de wet van 16 maart 1954. De Raad van State overwoog in zijn advies bij dit 

besluit : “Un doute pourrait surgir quant au caractère ‘intérêt public’ qui s’attacherait à la 

société anonyme ‘Le Logis militaire’ que le projet se propose de soumettre aux mesures de 

contrôle. La constitution de cette société est, en effet, l’œuvre de personnes privées et sa 

forme est de droit privé. Néanmoins, le Conseil d’Etat est d’avis que le caractère d’intérêt 

public de la société est suffisamment établi par le fait qu’elle n’a d’autre objet que de remplir 

une mission définie par la loi, sous une raison sociale prévue par celle-ci et sous le couvert 

d’une approbation de ses statuts qui s’étend à l’entièreté de son activité. De plus, les 

fondateurs de la société ont renoncé à poursuivre un but spéculatif en attribuant un revenu 

fixe au capital versé tandis que l’excédent des bénéfices constitue un fonds spécial qui 

recevra, en cas de dissolution, une destination conforme aux lois et arrêtés en vigueur à 

époque de la dissolution”93. Meer recent werd de van oorsprong private vennootschap BATC 

                                                
87 M. HERBIET, “La notion d’autorité administrative dans le service public fonctionnel”, R.J.D.A., 1970, 

173.
88 Zie over de erkende rechtspersonen verder uitgebreid randnummers 170-173.
89 B. HUBEAU, Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, Brugge, Die 

Keure, 1994, 988.
90 Onder meer R.v.St., Elewaut, nr. 5.707, 18 juni 1957; R.v.St., Rhodius-Deville, nr. 6.331, 6 juni 1958; 

Cass., 5 april 1973, A.C., 1973, 783.
91 Onder meer M. HERBIET, “La notion d’autorité administrative dans le service public fonctionnel”, 

R.J.D.A., 1970, 171; B. HUBEAU, Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal 
perspectief, Brugge, Die Keure, 1994, 993; B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, 
Antwerpen, Maklu, 1989, 146 e.v.; J. VAN ROSSUM, “L’agrément administratif”, R.J.D.A., 1974, 208. 
Contra A. VAN WELKENHUYZEN, “Le principe de la non-retroactivité de la loi et le fonctionnement 
des services publics”, R.C.J.B., 1972, 294-300.

92 Pasin., 1957, 985.
93 Koninklijk besluit van 18 december 1957 tot wijziging en aanvulling in uitvoering van de wet van 12 

maart 1957, houdende bepaalde bepalingen op financieel, economisch en sociaal gebied, van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, B.S., 25 december 
1957.
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(met minderheidsparticipatie van de overheid), zonder onderbreking van de continuïteit van 

haar rechtspersoonlijkheid, omgevormd tot de publiekrechtelijke rechtspersoon BIAC (met 

meerderheidsparticipatie van de overheid)94. 

B.4. De mogelijkheid om eenzijdig op te treden en derden te binden

25. De bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen, wordt traditioneel beschouwd als 

één van de meest typerende kenmerken van het overheidsoptreden95. De mogelijkheid om 

zonder tussenkomst of instemming van de betrokkenen rechten en verplichtingen in het leven 

te roepen, staat in beginsel enkel open voor publieke rechtspersonen. Tussen particulieren, 

wordt aangenomen, kunnen dergelijke rechten en verplichtingen enkel voortvloeien uit 

onderlinge en vrije wilsovereenstemming. Aan private rechtspersonen zouden m.a.w. geen 

bijzondere overheidsprerogatieven kunnen worden toegekend.

Het voorhanden zijn van gezagsbevoegdheid werd en wordt dan ook als een zeer belangrijke 

– zoniet determinerende – aanwijzing gezien voor de kwalificatie als publiekrechtelijk 

rechtspersoon.

Ook in onze buurlanden geldt dergelijke gezagsbevoegdheid trouwens als een typerend 

publiekrechtelijk criterium. In Nederland heeft de wetgever het openbaar gezag zelfs als 

determinerend criterium voor een kwalificatie als “bestuursorgaan” in de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) ingeschreven: overeenkomstig artikel 1.A, eerste lid Awb worden als 

bestuursorgaan aangemerkt “een ander persoon of college, met enig openbaar gezag 

bekleed”. 

B.5. De publieke of private rechtsvorm

26. Gelet op hun taak van algemeen belang wordt aan overheidspersonen doorgaans tevens 

een bijzondere – van het privaatrecht afwijkende – rechtsvorm toegekend. 

Wegens het belang dat de overheid hecht aan de realisatie van hun activiteiten worden ze 

onttrokken aan de marktwerking via een (beperkte) uitvoeringsimmuniteit of een fiscaal 

gunstregime. Ook de mogelijkheid van een faillissement wordt vaak uitgesloten. 

De publiekrechtelijke rechtspersoon kan zijn taak van algemeen belang ook niet naar eigen 

goeddunken uitoefenen, organiseren of afstoten. Een bijzonder begrotings- en 

boekhoudregime, de verplichte ontbinding bij wet of decreet of de bijzondere samenstelling 

van de bestuurs-, uitvoerende en/of toezichtorganen zijn slechts enkele voorbeelden van de 

                                                
94 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de 

luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 11 april 1998).
95 Onder meer R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., 

Annuaire européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 35-36; C. DEBBASCH, 
Droit administratif, Parijs, Economica, 2002, 349 (Fr.); J. PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen, 
Tilburg, Schoordijk instituut, 1997, 78 (Ned.).
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publiekrechtelijke technieken die de controle van de (hogere) overheid op de uitvoering van 

die taak moeten waarborgen.

Het voorhanden zijn van dergelijke publieke kenmerken geldt als aanwijzing voor het 

publiekrechtelijk karakter van een rechtspersoon. 

B.6. Het bestaan van een (bestuurlijke) toezichtsregeling

27. De hoedanigheid als publiekrechtelijk rechtspersoon wordt ook gekoppeld aan een 

verregaand toezicht van de overheid op die persoon. Het organiseren van een “bestuurlijk 

toezicht” op de handelingen van publiekrechtelijke rechtspersonen is in beginsel trouwens een 

verplichting96. Voor de gemeenschappen en gewesten wordt die verplichting zelfs 

uitdrukkelijk verwoord in artikel 9, lid 2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot  

hervorming der instellingen (hierna “BWHI”) : “Het decreet kan aan [gedecentraliseerde 

diensten, instellingen en ondernemingen] rechtspersoonlijkheid toekennen en hun toelaten 

kapitaalsparticipaties te nemen. Onverminderd artikel 87, § 4, regelt het hun oprichting, 

samenstelling, bevoegdheid, werking en toezicht”. 

Dit toezicht mag in beginsel niet beperkt blijven tot een toezicht a posteriori, bv. in de vorm 

van ontslag van bestuurders of de bestuurdersaansprakelijkheid. Het moet daarentegen gaan 

om een vorm van “bestuurlijk toezicht”, zoals een schorsings- en vernietigingstoezicht of de 

verplichting bepaalde beslissingen ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheid voor te 

leggen: “toezicht op een gedecentraliseerde dienst of instelling veronderstelt op zijn minst dat 

een toezichthoudende overheid de beslissingen van die dienst of instelling kan vernietigen, 

telkens zij oordeelt dat door een dergelijke beslissing de wet wordt geschonden of het 

algemeen belang wordt geschaad”97. 

Het bestuurlijk toezicht moet daarbij verder gaan dan een loutere wettigheidscontrole; ook de 

overeenstemming met het algemeen belang van een beslissing moet de hogere overheid 

kunnen toetsen. De Raad van State adviseerde om die reden negatief over het ontwerp van 

decreet houdende het statuut van de Belgische Radio en Televisie, Omroep van de Vlaamse 

Gemeenschap (BRTN). Hierin werd het toezicht door de Vlaamse regering op de beslissingen 

van de BRTN beperkt tot een nazicht van overeenstemming met de wetten, decreten en 

besluiten; een toetsing aan het algemeen belang werd niet voorgeschreven. Volgens de Raad 

van State maakte dit de Omroep tot “een quasi volledig autonome openbare instelling, die wat 

de opportuniteit van haar beslissingen betreft geen enkele verantwoording verschuldigd is. 

Een instelling die op zulke manier wordt georganiseerd kan bezwaarlijk nog als een openbare 

instelling worden gekwalificeerd en er kan moeilijk worden verantwoord dat een dergelijke 

instelling in een zo ruime mate door overheidsgelden zou worden gefinancierd als in het 

                                                
96 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 

129-131.
97 Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 1095/3, 9 (advies bij het voorontwerp van bijzonder decreet betreffende het 

gemeenschapsonderwijs). Zie verder ook de adviespraktijk in J. VELAERS, De Grondwet en de Raad 
van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 814.
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voorstel wordt bepaald”98. Voor de Raad van State is een wettigheidstoezicht op de 

beslissingen van publiekrechtelijk vormgegeven rechtspersonen in beginsel dus onvoldoende. 

Er moet ook een toetsing aan het algemeen belang (opportuniteitstoets) mogelijk zijn99.

28. Daarnaast wordt er door de Raad van State van uitgegaan dat de overheid slechts 

toezicht kan uitoefenen op privaatrechtelijk vormgegeven rechtspersonen via 

privaatrechtelijke toezichtsmechanismen. Een bestuurlijk schorsings- en vernietigingstoezicht 

op de naleving van de wetten, statuten en het algemeen belang zou dus uitgesloten zijn100.

Het toezicht op een private persoon mag meer algemeen trouwens niet leiden tot een 

ingrijpende inmenging in het bestaan, de werking of de organisatie van de of hervorming tot 

een persoon. Zo niet zou moeten worden vastgesteld dat het in werkelijkheid gaat om de 

oprichting van een publiekrechtelijk rechtspersoon101.

29. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen is het instellen van een bestuurlijk toezicht dus 

verplicht. Voor private rechtspersonen zou dergelijk toezicht dan weer uitgesloten zijn. Het al 

dan niet voorhanden zijn van dergelijk toezicht is dan ook een belangrijke aanwijzing voor het 

publiek of privaat karakter van een persoon.

B.7. Niet-cumulatieve en niet-alternatieve criteria

30. Op grond van de voormelde criteria wordt, in elk geval afzonderlijk, het publiek of 

privaat karakter van een persoon onderzocht. 

Het vervuld zijn van één van die criteria is in beginsel niet voldoende om tot het publiek 

karakter te besluiten102.

Evenmin moet echter aan alle criteria zijn voldaan voor een publiekrechtelijke kwalificatie. 

Bepaalde personen worden als publiekrechtelijk gekwalificeerd zonder na te gaan of ze over 

een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid beschikken, of er een bestuurlijk toezicht 

bestaat, of ze opgericht werden door de overheid en beschikken over een van het publiekrecht 

afwijkende rechtsvorm. 

Een voorbeeld van dit niet-cumulatief toepassen van de voormelde criteria biedt het advies 

van de Raad van State m.b.t. de n.v. Aquafin. De afdeling wetgeving erkende dat “er sterke 

twijfels rijzen aangaande het privaatrechtelijk karakter van bedoelde vennootschap: haar 

                                                
98 Parl. St. Vl.Parl. 1989-90, nr. 349/2, 3.
99 Zie ook het advies van de Raad van State “betreffende het gemeenschapsonderwijs”, Parl. St. Vl.Parl. 

1997-98, nr. 1095/3, 8-9.
100 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 528/1, 63; Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 988/2. 
101 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 

153.
102 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 

Larcier, 1952, 63-65; C. DEBBASCH, Droit administratif, Parijs, Economica, 2002, 349 (Fr.) ; X.,
“Etablissements publics et d’utilité publique” in R.P.D.B., T. IV, Brussel, Bruylant, s.d., 789.
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doelstellingen betreffen het openbaar nut; het grootste gedeelte van haar kapitaal wordt, 

direct of indirect, door een overheidsinstelling ingebracht”103. Op grond van de 

monopoliepositie van Aquafin voor de waterzuivering besloot de afdeling wetgeving 

uiteindelijk toch tot het publiekrechtelijk karakter van de vennootschap. Noch het feit dat 

geen bijzonder bestuurlijk toezicht voor de vennootschap is voorgeschreven, noch het feit dat 

de rechtsvorm van Aquafin is afgestemd op het private vennootschapsrecht bleken die 

publiekrechtelijke kwalificatie in de weg te staan.

31. De criteria worden dus noch alternatief, noch cumulatief toegepast. Daarentegen 

worden de criteria onderling afgewogen om te oordelen over de publiek- of privaatrechtelijke 

aard van een rechtspersoon.

                                                
103 Parl. St. Vl.Parl. 1989-90, nr. 395/6, 8-9. 
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HOOFDSTUK III DE VERVAGING VAN HET KLASSIEKE ONDERSCHEID TUSSEN STAAT EN 

MAATSCHAPPIJ

32. Hierboven is erop gewezen dat het moderne onderscheid tussen het publieke en het 

private zijn oorsprong vindt in een liberale staatsopvatting, waar overheid en privé twee 

duidelijk te onderscheiden gehelen vormden. Die visie op maatschappij en overheid is 

sindsdien geëvolueerd. Twee maatschappelijke evoluties hebben de rol van de overheid en 

haar verhouding met de maatschappij hertekend. Vooreerst is er de gevoelige uitbreiding van 

het takenpakket van de overheid, de zogenaamde ontwikkeling van de verzorgingsstaat 

(afdeling A). Daarnaast is te wijzen op de gewijzigde verhouding tussen de burger en de 

overheid (afdeling B). 

A. DE EVOLUTIE VAN DE NACHTWAKERSSTAAT NAAR DE VERZORGINGSSTAAT

33. De toenemende actieve overheidstussenkomst in de maatschappij is één van de 

belangrijkste ontwikkelingen die in de vorige eeuw niet enkel de Belgische maar haast elke 

Westerse samenleving heeft gekenmerkt. De liberale nachtwakersstaat ontwikkelde zich tot 

een verzorgings- of welvaartsstaat104 waarin de overheid garant staat voor het collectieve 

welzijn van haar onderdanen. 

Zowel in binnen- als buitenland heeft de ontwikkeling van die verzorgingsstaat een ruime 

wetenschappelijke belangstelling kunnen genieten105. Bijgevolg komen hierna slechts de grote 

lijnen van die evolutie aan bod.

                                                
104 Zie omtrent de oorsprong van dit begrip F.-X. MERRIEN, L’Etat-Providence, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1997, 5-12 (Fr.) en P. ROSANVALLON, La crise de l’Etat-providence, Parijs, 
Seuil, 1981, 414-142 (Fr.).

105 Zie onder meer J. GIJSSELS, “Wetgevingstheorie. Wie normeert wat op staatsniveau” in M. ADAMS en 
L. WINTGENS (eds.), Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, 132; J. LENOBLE, 
“Repenser le libéralisme. Au-delà des critiques communautariennes et postmodernes” in X., Nouveaux 
intinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Brussel, Bruylant, 1993, 336-337; R. LEYSEN, “De 
vergunning als instrument van machtigend overheidsoptreden. Administratiefrechtelijke benadering”, 
Jura Falc., 1981-82, 73-74; P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, 
Antwerpen, Intersentia, 1997, 91-94; P. QUERTAINMONT, “Rôle et fonctionnement de 
l’administration” in X., L’administration en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 23-24; C. SCHUYT, 
“Het rechtskarakter en de verzorgingsstaat” in X., Recht en moraal, Brussel, 1983, 203-219; B. 
SMEESTERS, “Vie privée et droit de travail: quel rôle pour l'Etat?” in X., Privacy, Brussel, Min. Binn. 
Z., s.d., 250-260; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, “Enkele knelpunten in de hiërarchie der 
rechtsnormen” in X., Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, 
Mys&Breesch, 1996, 38-40; L. VENY, “De subsidiëring van het gemeentelijk onderwijs: 
subsidievoorwaarden en (wettigheids)toezicht”, T.Gem., 1990, 178-179. In Nederland : S. 
COUWENBERG, “Civil society en burgerschapstraditie”, T.B.P., 2001, 443-451; P. DE HAAN e.a., 
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer, Kluwer, 1987, 8-50 en J. VAN DOORN en J. 
SCHUYT (eds.), De stagnerende verzorgingsstaat, Amsterdam, Boom Meppel, 1978, 232p. In Frankrijk: 
D. LAMBERT, L'état-providence en question, Parijs, Economica, 1990, 228p; F.-X. MERRIEN, L’Etat-
Providence, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 128p. (die een overzicht biedt van de 
verschillende stromingen in en gezichtspunten van het onderzoek naar het begrip verzorgingstaat); P. 
ROSVALLON, La crise de l'état-providence, Parijs, Seuil, 1981, 183p.; -, La nouvelle questions sociale: 
repenser l'Etat-providence, Parijs, Seuil, 1995, 227p.
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34. De explosie van de overheidactiviteit is een rechtstreeks gevolg van de ontwikkeling 

van een liberale staatsfilosofie naar een meer sociaal geïnspireerd maatschappijmodel. 

In de orthodoxe liberale staatsfilosofieën van de 19e eeuw werd het individu als houder van 

rechten en vrijheden centraal geplaatst en bestond de enige functie van de Staat erin dit 

individu alle kansen te bieden om zich vrij te kunnen ontwikkelen. De opdrachten van de 

Staat beperkten zich in hoofdzaak tot het waken over en verzekeren van de beperkte 

randvoorwaarden (veiligheid, collectieve infrastructuur en het uitwerken van een door de 

maatschappij te hanteren recht) voor een goed werkende maatschappij. Voor het overige 

moest die maatschappij zich autonoom van de overheid kunnen ontwikkelen. Die liberale 

staatsfilosofie, gecombineerd met de technische ontwikkelingen in de loop van de 19e eeuw, 

leidde echter tot onaanvaardbare feitelijke verschillen tussen in theorie “gelijke en vrije” 

burgers. In de 19e-eeuwse liberale staatsopvatting werd de nadruk te eenzijdig gelegd op de 

vrijheid van de burger, daarmee ten onrechte de gelijkheid veronderstellend en de 

broederschap vergetend106. Het socialisme ageerde tegen die ongelijkheid107. Bij het 

wegwerken van de feitelijke ongelijkheden zag het socialisme een belangrijke taak weggelegd 

voor de overheid. Door reglementerend op te treden, te produceren of diensten te verstrekken, 

zou de Staat de feitelijke ongelijkheden kunnen wegwerken en een meer gelijkwaardige en 

betere samenleving realiseren108. 

In het verlengde van de sociale ontvoogding en de democratisering hebben die sociaal 

geïnspireerde denkbeelden hun weg in het staatsbestel gevonden. De overheid is in 

toenemende mate haar traditionele drieledige “kerntaak” gaan overstijgen, met als doel te 

komen tot een meer billijke en gelijke samenleving. Tal van controlerende en sturende 

reglementeringen, zoals de arbeids-, sociale en economische regelgeving en later de milieu-, 

sport- en mediawetgeving, zagen het levenslicht109. De overheid ging daarenboven zelf actief 

aan het economische leven deelnemen door goederen te produceren en diensten te 

verstrekken. Het openbaar vervoer, het onderwijs, de telecommunicatie, de (sociale) 

woningbouw, radio- en televisie en financiële dienstverlening zijn slechts enkele  

aangelegenheden waarop de overheid zich (soms als monopolist) ging toeleggen. Via talrijke 

subsidies ondersteunde de overheid bovendien particuliere initiatieven die bij haar 

uitbreidende doelstellingen aansloten110. 

                                                
106 P. DE HAAN e.a., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer, Kluwer, 1986, 9 (Ned.).
107 J. GIJSSELS, Recht ruim bekeken, Antwerpen, Kluwer, 1991, 146, waarin een bevattelijk overzicht wordt 

geboden van de onderscheiden stromingen en kerngedachten van het socialisme.
108 F.-X. MERRIEN, L’Etat-Providence, Parijs, Presses Universitaires de France, 1997, 13-16.
109 B. BOUCKAERT, “In ‘the twilight zone’ van het contractenrecht. Beleidsovereenkomsten en publiek-

private samenwerking” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 
vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 97-98; J. DEMBOUR, Droit administratif, Luik, Fac. Dr.
Liège, 1978, 27.

110 M. FLAMME, “Le juge face à l’interventionnisme économique: un juge désarmé ?”, A.P.T., 1978, 169-
172; J. LEBRUN, “Les formes juridiques de l’initiative économique publique en Belgique aux XIXe et 
XXe siècles” in X., Le rôle des capitaux publics dans le financement de l’industrie en Europe occidentale 
aux XIXe et XXe siècles, Brussel, Bruylant, 1981, 23-39. 
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De overheid liet zich aldus in toenemende mate normerend en actief in met de “maatschappij” 

en de “private sfeer”, wat traditioneel voor haar een verboden terrein was geweest111. De 

maatschappij moest steeds meer rekening houden met de reglementerende en actieve 

tussenkomsten van de overheid. Tegelijkertijd dwong haar gewijzigde takenpakket de 

overheid echter om afstand te doen van haar boven de maatschappij verheven status. Zij 

moest zich in de samenleving inschakelen. De maatschappij verstatelijkte, de staat 

vermaatschappelijkte en tussen beide groeide de wederzijdse doordringing112. 

35. De toenadering tussen staat en maatschappij werd door de juristen met argusogen  

gevolgd. Vanuit hun traditionele privaatrechtelijke benadering van het recht zagen heel wat 

onder hen het uitdijende overheidsoptreden met lede ogen aan. De toegenomen regelzucht van 

de overheid, de beperking van de wilsautonomie, de handelsvrijheid en het eigendomsrecht en 

de activiteiten die de overheid naast of in de plaats van de privé-sector ging ontplooien, 

vormden evenveel stenen des aanstoots. 

Typerend is het boekje dat in 1945 verscheen van de hand van de Franse civilist René 

Savatier, met als titel “Du droit civil au droit public”113. Hierin werden de nieuwe 

overheidsinterventies en de uitbreiding van het publiekrecht aan de kaak gesteld. Volgens 

Savatier zou die evolutie op termijn leiden tot het volledig opgaan van het privaatrecht in het 

publiekrecht waarbij de staat als een ware “big brother” elk aspect van het privé-leven zou 

beheersen114. De voorspelling van Savatier werd niet bewaarheid. De uitbreiding van het 

overheidsoptreden is niet geresulteerd in een opslokken van het privaatrecht door het 

publiekrecht. Wel resulteerde dit in een sterke verstrengeling van en wisselwerking tussen 

beide en een vervlakking van hun verschillen115. 

De laatste decennia is aan de uitbreiding van de overheidsactiviteit trouwens een einde 

gekomen. Het model van de immer uitbreidende verzorgingsstaat is vanuit verschillende 

                                                
111 D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 119; P. 

POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke wetgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 91-
94.

112 E. POORTINGA, “Het onderscheid publiekrecht-privaatrecht in het licht van theorieën over 
vermaatschappelijking van het recht in de Nederlandse literatuur”, R&K, 1977, 257 en voetnoot nr. 44 
(Ned.); C. SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer, Kluwer, 1994, 129 
(Ned.).

113 R. SAVATIER, Du droit civil au droit public: à travers les personnes, les biens et la responsabilité 
civile, Parijs, Pichon et Durand-Auzias, 1945, 149p. (Fr.).

114 In die zin ook M. FLOUR, “L'influence du droit public sur le droit privé”, Trav. Ass. H. Capitant, Parijs, 
Dalloz, 1946, 39-64 (Fr.); H. MAZEAUD, “Défense du droit privé”, Dalloz Chron., 1946, 17-18 (Fr.); G. 
RIPERT, Le déclin du droit, Parijs, L.G.D.J., 1949, 37-66 (Fr.); J. RIVERO, “Droit public, droit privé: 
conquête ou status quo?”, Dalloz Chron., 1947, 69 e.v. (Fr.).

115 R. ERGEC, Introduction au droit public, Brussel, Story-Scientia, 1994, 6.
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kanten en op verschillende gronden bekritiseerd116. Onder impuls van het Europees 

Gemeenschapsrecht, de noodzaak tot afbouw van de overheidsschuld, de beperktere 

overheidsbudgetten117 en de gewijzigde politieke opvattingen over de verhouding tussen 

overheid en samenleving, werd steeds vaker de vraag gesteld naar de noodzaak en de 

wenselijkheid van het overheidsoptreden. Dit geldt in het bijzonder voor het optreden van de 

overheid als producent, dienst- en subsidieverstrekker118. 

Het is te vroeg om te besluiten of die crisis van het (hoofdzakelijk economische) 

overheidsoptreden, die “crise de l’Etat-Providence”, conjunctureel of structureel van aard is. 

Wel kan worden gesteld dat het zelfs voor het meest bekritiseerde activiteitsdomein van de 

overheid – het optreden als producent en dienstverstrekker – uitgesloten is dat de overheid 

                                                
116 S. BRACONNIER, Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et droit administratif 

français, Brussel, Bruylant, 1997, 390-398; M. CROZIER, Etat modeste, etat moderne, Paris, Seuil, 
1991, 316p. (Fr.); A. DECLERC, “L’ouverture de l’administration au public” in X., L’administration en 
7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 45; F.-X. MERRIEN, L’Etat-Providence, Parijs, Presses 
Universitaires de France, 1997, 104-125 (Fr.); P. PIERSON, Dismantling the Welfare State ?, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1994, 213p. (Verenigd Koninkrijk); P. ROSVALLON, La crise de l'état-
providence, Parijs, Seuil, 1981, 183p. (Fr.); -, La nouvelle questions sociale: repenser l'Etat-providence, 
Parijs, Seuil, 1995, 227p. (Fr.); J. VAN DOORN en C. SCHUYT (eds.), De stagnerende 
verzorgingsstaat, Amsterdam, Boom Meppel, 1978, 232 p. (Ned). 

117 J. COLSON, Droit public économique, Parijs, L.G.D.J., 2001, 146 (Fr.); H. DE RU, Staat, markt en 
recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 15 (Ned.); C. DE VISSCHER, “Grote tendensen in de evolutie van 
het openbaar ambt en de inzet van de Copernicushervorming in de federale administratie” in R. 
ANDERSEN en K. LEUS (eds.), Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, Die Keure, 2002, 6-12; E. 
MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 35 (Ned.);

118 J. COLSON, Droit public économique, Parijs, L.G.D.J., 2001, 146 (Fr.); H. DE RU, Staat, markt en 
recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 15 (Ned.); E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen 
bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 
2001, 35 (Ned.); P. ORIANNE, “La concurrence entre entreprises publiques et entreprises privées” in X., 
Rapports belges au Xe Congrès international de droit comparé, Brussel, Bruylant, 1978, 517-532; Y. 
POULLET, “L’entreprise publique a-t-elle un avenir ?” in X., Tendenzen in het bedrijfrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1993, 63-99; P. QUERTAINMONT, “La concurrence du secteur public aux entreprises privées”, 
A.P.T., 1986, 119-154; W. VAN GERVEN, “Egalité des entreprises privées et publiques devant la loi 
belge”, J.T., 1979, 241-247 ; X., Liberalisering en privatisering in netwerksectoren, Tweede Kamer 
1999-2000, 27.018, nr. 1 (Ned.). 
Zie specifiek over de impact van het Europees recht, het beleid van de Europese Commissie en de 
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie op het – hoofdzakelijk economisch – optreden van de 
overheid onder meer : M. DEBENE, “Entreprises publiques et marché unique”, A.J.D.A., 1992, 243-252 
(Fr.); W. DEVROE, “Privatizations and Community Law: neutrality versus policy”, C.M.L.Rev., 1997, 
267-306; D. MICHEL, “Service publique – marché unique: contradiction ou évolution” in X., De 
agentuurovereenkomst - Openbare diensten - Verzekeringen - Secretariaat-Generaal, Antwerpen, 
Kluwer, 1993, 104; P. QUERTAINMONT, “Rôle et fonctionnement de l’administration” in X., 
L’administration en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 38-39; K. PLATTEAU, 
“Overheidsondernemingen en het EG-mededingingsrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS 
(eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 355-388; P. SLOT, “Overheidsbedrijven 
en artikel 90 van het EEG-verdrag”, N.J.B., 1992, 1452-1457 (Ned.); A. VAN ROSSUM, “Oneerlijke 
concurrentie door de overheid” in S. KORTMANN e.a. (eds.), Overheid en onderneming. Tussen publiek 
en privaat ondernemen, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 231-235 (Ned.); A. VERHOEVEN, 
“Privatization and EC Law: Is the European Commission ‘neutral’ with respect to public versus private 
ownership of companies?”, I.C.L.Q., 1996, 861-887; M. VOISSET, “Les entreprises publiques et 
l’Europe” in Mélanges P. Sabourin, Brussel, Bruylant, 2001, 399-408; J. WOUTERS, “Publieke 
ondernemingen en Europese regels inzake overheidssteun” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS 
(eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 355-388.
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volledig terugtreedt. In onze snel ontwikkelende maatschappij zullen er zich steeds voldoende 

nieuwe projecten en maatschappelijke noden aandienen waarin de overheid, ook via een 

economisch optreden, een voortrekkersrol moet of wil spelen. De informatiemaatschappij, de 

gentechnologie en de mobiliteitsproblematiek zijn slechts enkele voorbeelden van domeinen 

waar voor de overheid een belangrijke en economische rol weggelegd kan zijn. De oprichting 

van een aantal recente overheidsondernemingen, zoals de n.v. Belgische 

Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden119, de autonome gemeentelijke 

Woonregie Kortrijk, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel120 en het Overheidsbedrijf 

voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap121, 

illustreren dit. 

Bij de liberalisering- en privatiseringsdynamiek worden bovendien steeds meer vraagtekens 

geplaatst122. Het nieuwe artikel 16 van het EG-verdrag, ingevoerd met het Verdrag van 

Amsterdam, is hier een duidelijke uiting van. Met dit artikel hebben de verdragsstaten de 

goede functionering van de zogenaamde “diensten van algemeen economisch belang” als  

beginsel in de Verdragteksten ingeschreven123. Maar artikel 16 is ook als een vingerwijzing 

naar de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie opgevat die hen er toe moet 

aanzetten hun strakke houding ten aanzien van het (economisch) overheidsoptreden te 

nuanceren124. Het Hof en de Europese Commissie blijken niet ongevoelig voor dit streven 

naar een nieuw evenwicht tussen overheid en markt125. 

                                                
119 Wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor 

Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de “Belgische 
Technische Cooperatie” in de vorm van een vennootschap van publiekrecht, B.S., 17 november 2001. 

120 Decreet houdende de oprichting van de n.v. van publiekrecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
(BAM), B.S., 19 februari 2003.

121 Decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie-
en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, B.S., 17 mei 2002.

122 E. GILLET, “La réduction du rôle et des ressources des communes : une fatalité ?”, Rev. Dr. Comm., 
2002, 174-178 ; E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 36; D. YERNAULT, 
“Convention européenne des droits de l'homme et privatisation des services publics: quelle protection des 
libertés publiques dans le processus de 'libéralisation'?” in X., Les services publics et l'Europe: entre 
concurrence et droits des usagers, Parijs, Masson, 1995, 57-74.

123 Zie tevens artikel 36 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PB C, 364, 18 
december 2000.

124 R. BARENTS, Het verdrag van Amsterdam, Deventer, Kluwer, 1997, 44 (Ned.); F. DEHOUSSE, “Les 
résultats de la Conférence intergouvernementale”, CH. CRISP, 1997, n° 1565-1566, 4; A. THILL, 
“Mutation du service public dans l’Union européenne”, Ann.Dr.Lux., 1999, 237; N. THIRION, Les 
privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de marché : aspects juridiques, Brussel, 
Bruylant, 2002, 463-466 ; J. WOUTERS, “Publieke ondernemingen en Europese regels inzake 
overheidssteun” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 364-366. Met het “Groenboek over diensten van algemeen belang” van 21 mei 
2003 (Com (2003) 270 definitief) heeft de Europese Commissie iedere belanghebbende uitgenodigd om 
mee te denken over de toekomstige plaats van diensten van algemeen (economisch) belang in het 
optreden van de Europese instellingen.

125 Zie CONSEIL D’ETAT, Rapport public 1999. L’intérêt général, Parijs, La documentation Française, 
1999, 340-346 (Fr.) ; A. SCHAUB, “Libéralisation et respect de l’intérêt général” in CONSEIL D’ETAT, 
Rapport public 1999. L’intérêt général, Parijs, La documentation Française, 1999, 409-419 (Fr.) ; Verslag 
van de Europese Commissie aan de Europese Raad van Laken – diensten van algemeen belang, 
COM(2001), nr. 598, 27p.
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Van een volledige terugtred van de overheid als ondernemer is derhalve geen sprake, wel van 

een aan de gewijzigde economische en politieke omstandigheden aangepast optreden. Veeleer 

dan boven of in plaats van de privé-sector te opereren, lijkt de toekomst voor de 

overheidsondernemer in een positionering naast, in samenwerking en in overleg met de privé-

sector126. De recente herijking van het overheidsoptreden gaat dan ook niet noodzakelijk 

gepaard met een nieuwe strikte scheiding van het publieke en het private. Doordat overheid en 

particuliere sector steeds vaker onder dezelfde voorwaarden of gezamenlijk optreden, is de 

kans daarentegen reëel dat de verstrengeling tussen beide zal worden bestendigd en 

uitgebreid. 

36. Samenvattend kan worden gesteld dat in de sociale verzorgingstaat die uit de 

confrontatie van liberalisme en socialisme is ontstaan, de klemtoon is verschoven van het 

verzekeren van de vrijheid van het individu naar de realisatie van een economische, culturele 

en sociale gelijkheid voor de burgers. Die opdracht werd in eerste instantie aan de overheid 

toevertrouwd, wat haar heeft verplicht nieuwe activiteiten te ontwikkelen en zich te mengen 

in de maatschappij. Hierdoor trad er een wederzijdse doordringing van staat en maatschappij 

op. 

De recente herijking van het overheidsoptreden versterkt die verstrengeling nog. Zelden  

wordt immers besloten tot een volledige terugtred van de overheid. Wel wordt gezocht naar 

een nieuwe benadering van het overheidsoptreden. De overheid moet zich in toenemende 

mate als marktconforme partner van de private sector opstellen, wil ze een actieve rol in het 

economisch bestel blijven spelen. Tegelijkertijd mag zij haar functie en eigenheid als 

overheid echter niet uit het oog verliezen127. 

B. DE EMANCIPATIE VAN BURGER EN MAATSCHAPPIJ IN HUN VERHOUDING MET DE 

OVERHEID

37. In de loop van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw werd de verhouding tussen 

overheid en burger getypeerd door ondergeschiktheid, verticalisme en zelfs paternalisme128. 

Om haar taak als externe behoeder van het algemeen belang te kunnen behartigen, moest de 

overheid zich bedienen van een aantal bevoegdheden waarover particulieren niet beschikken. 

                                                
126 J. AUBY, “La bataille de San Romano”, A.J.D.A., 2001, 914; B. FAURE, “Le droit administratif des 

collectivités locales et la concurrence”, A.J.D.A., 2001, 137 (Fr.).
127 P. QUERTAINMONT (“Rôle et fonctionnement de l’administration” in X., L’administration en 7 

questions, Brussel, Bruylant, 1996, 40) benadrukt dat “la dérégularistaion poussée trop loin pourrait 
conduire à nier la spécifité même des services publics, à en faire des entreprises comme les autres, dans 
un monde où l’interventionisme économique public aurait disprau. Or peut-on concevoir une société sans 
services publics ?”. Vgl. ook M. DEBENE, “Entreprise publiques et maché unique”, A.J.D.A., 1992, 252; 
M. TOURNEMENNE, “Le coût de l’action administrative” in X., L’administration en 7 questions, 
Brussel, Bruylant, 1996, 81-83.

128 A. DECLERC, “L’ouverture de l’administration au public” in X., L’administration en 7 questions, 
Brussel, Bruylant, 1996, 45; A. JACQUEMIN, “Nouveaux rapports entre l’Etat et l’entreprise privée: 
concertation ou corporatisme”, J.T., 1977, 465; G. LIPOVETSKY, L’Ere du vide, Parijs, Gallimard, 
1983, 150 (Fr.); P. QUERTAINMONT, “Les nouveaux instruments contractuels utilisés par 
l’administration et la compétence du juge administratif”, T.B.P., 2000, 39.
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De mogelijkheid voor de overheid om op grond van haar gezag rechten en verplichtingen aan 

particulieren op te leggen, zelfs tegen hun wil, is ongetwijfeld het belangrijkste voorrecht. Dit 

eenzijdig optreden werd in de rechtsleer zelfs geduid als de “natuurlijke”129 of “normale”130

wijze van overheidsoptreden: “Intérêt général et acte unilatéral ont partie liée”131. Ander 

voorbeelden van dergelijke overheidsprerogatieven132 zijn de uitvoeringsimmuniteit, de 

mogelijkheid monopolies of exclusiviteitsclausules in te stellen en ambtshalve werken te laten 

uitvoeren.

Als behoeder van het algemeen belang en bekleed met een bijzonder gezag, mochten, konden 

en werden de gezagsbeslissingen en handelingen van de overheid slechts uitzonderlijk aan 

kritiek blootgesteld en bestreden. De overheid dicteerde en de burger moest volgen.

38. Door de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de maatschappij zag de 

overheid zich in de loop van de vorige eeuw echter geconfronteerd met een steeds beter 

opgeleide, mondigere en daardoor vaak kritische bevolking. Die kritische burger bleek minder 

geneigd om het gezagsoptreden van de overheid als een gegeven te aanvaarden en zijn 

particuliere belangen zonder meer prijs te geven in naam van het algemene belang133. Dit gold 

des te meer nu die burger door het uitbreidende takenpakket van de overheid vaker met dit 

overheidsgezag geconfronteerd werd en de potentiële conflictsituaties tussen burger en 

overheid zich opstapelden134. Stap voor stap wist de maatschappij het recht af te dwingen het 

gezagsoptreden van de overheid in vraag te stellen, er verantwoording voor te bekomen en het 

bij onafhankelijke instanties aan te vechten. 

Dit betekende daarom nog niet dat de noodzaak van een gezagsoptreden a priori in vraag werd 

gesteld. Wel groeide zowel bij de burger als bij de overheid het inzicht dat dit gezagsoptreden 

slechts kon en zou worden aanvaard indien dit noodzakelijk bleek. Het overheidsgezag werd 

van zijn evident en onaantastbaar karakter ontdaan. Emancipatie van de bestuurde en 

                                                
129 W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins, Antwerpen, Kluwer, 1984, 71.
130 P. ORIANNE, La loi et le contrat dans les concessions de services publics, Brussel, Larcier, 1961, 376; 

A. VANDERSTICHELE, “Executoire bestuurlijke beslissing”, R.W., 1961, 1747; J. VELU, Droit public, 
Brussel, Bruylant, 1986, 14.

131 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 
européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 35.

132 Zie P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 97 en F. 
DELOBBE, Noot onder Cass. 14 februari 1997, P&B, 1997, 290. 

133 J. AUBY, “La bataille de San Romano”, A.J.D.A., 2001, 915 (Fr.); M. SCHELTEMA, “Gebondenheid 
van overheid en burger aan een eigen voorafgaand handelen” in X., Geschriften van de vereniging voor 
administratief recht, LXXIV, s.l., 1975, 8 (Ned.); M. VAN DAMME, “Goede trouw van burger en 
bestuur”, R.W., 1989-90, 1109; S. ZIJLSTRA, “De paradox van de horizontalisering. De juridische 
positie van derden bij convenanten” in F. VAN OMMEREN en H. DE RU (ed.), Convenanten tussen 
overheid en maatschappelijke organisaties, Den Haag, S.D.U., 1993, 143 (Ned.).

134 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 687.
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“ontheiliging”135 van het gezagsoptreden (en in feite van de overheid in haar geheel) gingen 

hand in hand. 

39. Twee andere ontwikkelingen zijn met die evolutie verweven en hebben ze versterkt.

Er is reeds op gewezen dat naarmate de overheid meer taken op zich ging nemen voor haar 

ook de noodzaak groeide om zich in de werking en systemen van de private maatschappij in 

te schakelen. Vooral bij het uitoefenen van productie- of dienstverstrekkende opdrachten 

bleek het steeds moeilijker om de verheven en bijzondere positie van de overheid te 

handhaven. Die trad immers niet langer uitsluitend op als de onafhankelijke derde die regelt 

en oordeelt. Al naargelang van het geval moest de overheid zich ook manifesteren als partner 

of concurrent van de bestuurden. 

Efficiënte samenwerking met de particuliere sector veronderstelt dat (ten minste gedeeltelijk) 

afstand wordt gedaan van het gezagsoptreden. De relaties worden dan veeleer gesteund op 

onderlinge overeenstemming tussen in beginsel gelijkwaardige partners136. Mede om die 

reden ziet de overheid zich genoodzaakt niet langer (enkel) te gebieden maar ook te 

communiceren, te onderhandelen en te overtuigen137. Na het gezag en het gebod moet de 

overheid zich - om haar doelstellingen te bereiken - ook bekwamen in de privaatrechtelijke 

“verleidingstechnieken” en zich omvormen tot een ware “Etat séducteur”138. Die evolutie is 

niet beperkt gebleven tot het economisch overheidsoptreden. Ook in de culturele en sociale 

sector wordt de traditioneel verticale relatie met de burger ingeruild voor meer “consensuele” 

betrekkingen. De burger evolueert van “bestuurde” tot “klant” van de overheid, die niet 

                                                
135 Vertaling van het door J.-M. DOMENACH (Une morale sans moralisme, Parijs, Flammerion, 1992, 175 

(Fr.)) gehanteerde “désacralisation”, die volgens hem de gewijzigde verhouding tussen burger en 
overheid kenmerkt. Zie omtrent die “désacralisation” ook D. BATSELE, “Conclusions générales” in X., 
L’administration en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 188 e.v.; F. DELPEREE, “Aspects nouveaux de 
la relation administration-administrés”, A.P.T., 1981, 152-154; P. QUERTAINMONT, “Rôle et 
fonctionnement de l’administration” in X., L’administration en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 35; 
J. WILLEMS, “Overheid en medezeggenschap” in S. KORTMANN e.a. (eds.), Overheid en 
onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen, Deventer, Tjeenk Willink, 189-190 (Ned.).

136 V. DUFAU, Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, Parijs, L’Harmattan, 
2000, 301 (Fr.); M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, 
Story-Scientia, 1991, 347.

137 D. BATSELE, “Conclusions générales” in X., L’administration en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 
190; P. GERARD, F. OST en M. VAN DE KERCHOVE (eds.), Droit négocié, droit imposé?, Brussel, 
F.U.S.L., 1996, 703p.; V. HEMERY, “Le partenariat, une notion juridique en fomation ?”, R.F.D.adm., 
1998, 348-357 (Fr.); P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 47 ; A. 
MOLITOR, L'administration de la Belgique, Brussel, CRISP, 1974, 47; B. PEETERS, Convenanten, in 
hetzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 9; P. QUERTAINMONT, “Les nouveaux 
instruments contractuels utilisés par l’administration et la compétence du juge administratif”, T.B.P., 
2000, 39; -, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 243; G. TIMSIT en N. 
BELLOUBET-FRIER, “L’administration en chantier”, R.D.P., 1994, 305 (Fr.). Zie ook het verslag van 
het Rekenhof inzake het gebruik van convenanten als beleidsinstrument door de Vlaamse overheid, Parl. 
St., Vl.Parl. 2002-2003, nr. 38/1, 30.

138 Kwalificatie overgenomen van J. CAILLOSSE (“Droit public-droit privé : sens et portée d’un partage 
académique”, A.J.D.A., 1996, 962 (Fr.)) die “L’Etat séducteur” als volgt typeert: “Plus que jamais 
soucieux de se faire aimer, il lui faut se prêter aux jeux de la séduction. Il s’y emploie, s ‘exerce aux 
changements d’image, à la ruse, au maquillage, à d’autres manières de communiquer, apprivoisant le 
language des commerçants jusque dans sa dimension publicitaire”. 
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zozeer moet worden bevolen maar waarmee moet worden overlegd en die moet worden 

geraadpleegd en overtuigd om het beleid gestalte te kunnen geven139. De invoering van 

(gemeentelijke140 en provinciale141) volksraadplegingen, overheidsenquêtes142 en “Charters” 

of “Handvesten” van de gebruikers van de overheidsdiensten143 zijn hier uitingen van.

De traditionele verticale relatie tussen burger en overheid werd dus niet enkel genuanceerd 

door het vermondigen van de burger. De noodzaak voor de overheid om met die burger samen 

te werken, leidde evenzeer tot het vervangen van de verticale gezagsverhouding door meer 

horizontale relaties144.

40. Ten slotte heeft ook de nationale en internationale groepsvorming bijgedragen tot een 

grondige hertekening van de verhouding tussen overheid en maatschappij. 

Waar de burger in het begin van 19e eeuw vooral als individu aan het rechtsverkeer deelnam, 

is hij dit in de loop van de vorige eeuw in toenemende mate in verenigingsverband gaan 

doen145. Het succes van de vennootschap in de economische sector en van de v.z.w. in de non-

profit getuigen hiervan. De vereniging geschiedde weliswaar vooral om op sterkere en meer 

competitieve wijze aan het private rechtsverkeer te kunnen deelnemen. De economische, 

sociale en soms ook politieke macht die heel wat van die verenigingen wisten te verwerven, 

wapende hen echter ook tegen een ongewenst overheidsoptreden. Het positieve imago van die 

private verenigingen, hun flexibiliteit, knowhow en middelen steken vaak schril af tegen de  

onmacht en het gebrek aan middelen bij de overheid146. Er is zelfs gesteld dat t.a.v. bepaalde 

van die organisaties het de overheid is die zich in de ondergeschikte positie bevindt en 

                                                
139 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 

européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 35-36; P. DE HAAN e.a., 
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer, Kluwer, 1986, 19 (Ned.); H. DUMONT, “Droit public, 
droit négocié et paralégalité” in X., Droit négocié, droit imposé?, Brussel, F.U.S.L., 1996, 457-489; G. 
GUGLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Parijs, Montchrestien, 2000, 490-495 (Fr.); D. 
LUBACH, Beleidsovereenkomsten, Kluwer, Deventer, 1982, 2-6 (Ned.).

140 Artikel 318-329 N. Gem.W., zoals gewijzigd bij wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de artikelen 318 
tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging.

141 Artikel 140-1 t.e.m. 140-12 Prov.W.
142 Zo kan de federale overheidsenquête van begin 2000 m.b.t. de modernisering van de 

overheidsadministratie in herinnering worden gebracht, waarin iedere Belg ouder dan 16 jaar werd 
uitgenodigd om zijn visie op de moderniseringsplannen voor de federale administratie (het zogenaamde 
‘Copernicusplan’) kenbaar te maken. 

143 Handvest van de gebruiker van de openbare dienst van 4 december 1992, B.S., 22 januari 1993. Zie ter 
zake P. BERCKX, “De bestuurlijke vernieuwing en het Handvest van de gebruiker van de openbare 
diensten”, T.B.P., 1993, 275-288; M. DAMAR, “Le temps venu des novataires” in X., L’administration 
en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 164-170; A. DECLERC, “L’ouverture de l’administration au 
public” in X., L’administration en 7 questions, Brussel, Bruylant, 1996, 52-57; P. LEWALLE, 
Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 50-52; F. SCHRAM, Begrenzingen aan de 
openbaarheid van bestuur. Een analyse en vergelijking van de internrechtelijke openbaarheidsregelingen 
in het Belgisch recht, Leuven, doctoraal proefschrift KUL, 2002, 165-171.

144 H. LUBBERDINK, “De Awb : hoedster van de individuele vrijheid ?” in J. BOXUM (ed.), 
Aantrekkelijke gedachten, Deventer, Kluwer, 1993, 131-139 (Ned.); P. QUERTAINMONT, Droit 
administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 9.

145 E. POORTINGA, “Het onderscheid publiekrecht-privaatrecht in het licht van theorieën over 
vermaatschappelijking van het recht in de Nederlandse literatuur”, R&K, 1977, 257-258 (Ned.). 

146 M. SCHELTEMA, “Het verband tussen het bestuursrecht en het privaatrecht”, N.T.B., 1999, 127 (Ned.).
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bescherming behoeft: “le problème n’est plus de protéger un administré faible et démuni de 

l’emprise d’une administration protéiforme et impérieuse. Il sera parfois de mettre le 

fonctionnaire responsable à l’abri des entreprises que des groupes – c’est à dire des 

administrés puissants et bien organisés – peuvent être tenté de mettre en œuvre”147. Het 

spreekt voor zich dat t.a.v. dergelijke verenigingen het voor de overheid allesbehalve evident 

is haar beslissingen op eenzijdige wijze door te drukken148. Om haar beleid te verwezenlijken 

zal zij veeleer aangewezen zijn op overtuiging en overleg. 

41. Besloten kan worden dat de verhouding tussen overheid en maatschappij op 

fundamentele wijze is hertekend door de opkomst van een steeds mondigere en kritischere 

burger, door de noodzaak voor de overheid om met die burger samen te werken en door de 

opkomst van machtige private groeperingen. Een verticale relatie, gesteund op de 

ondergeschiktheid van burger en maatschappij aan de overheid, evolueerde tot een relatie 

waar naast gezagsoptreden steeds meer plaats is en moet zijn voor overleg, samenwerking en 

wilsovereenstemming. De strikte scheiding van maatschappij en overheid, van het private en 

het publieke, werd ingeruild voor een meer genuanceerde verhouding waar ruimte is voor 

wederzijdse beïnvloeding.  Hetzelfde werd afgeleid uit de uitbreiding van het takenpakket van 

de overheid. 

Die bovenvermelde maatschappelijke wijzigingen hebben een vertaling gekregen in de 

juridische relatie tussen de overheid en de private maatschappij. In het volgende hoofdstuk 

wordt ingegaan op enkele markante voorbeelden van die “ juridische vertalingen”.

                                                
147 F. DELPEREE, “Aspects nouveaux de la relation administration-administrés”, A.P.T., 1981, 153; P. 

QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 9. In dezelfde zin 
A. JACQUEMIN, “Nouveaux rapports entre l’Etat et l’entreprise privée: concertation ou corporatisme”, 
J.T., 1977, 467 : “Le risque est dès lors grand de voir l’Etat devenir peu à peu le prisonnier des grands 
groupes sociaux, aux dépens des intérêts de l’ensemble de la collectivité”.

148 A. JACQUEMIN, “Nouveaux rapports entre l’Etat et l’entreprise privée: concertation ou corporatisme”, 
J.T., 1977, 465-466.
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HOOFDSTUK IV ENKELE MARKANTE JURIDISCHE VERTALINGEN VAN DE VERVAGING 

TUSSEN STAAT EN MAATSCHAPPIJ 

42. In het vorige hoofdstuk werd stilgestaan bij de toenemende vervlechting tussen 

overheid en maatschappij. Die gewijzigde maatschappelijke onderbouw van het recht is 

gepaard gegaan met een aantal belangwekkende juridische evoluties die op het onderscheid 

tussen publieke en private rechtspersonen inwerken. Drie van die evoluties worden nader 

onderzocht : de gewijzigde verhouding tussen het algemeen en het particulier belang, de 

publiek-private samenwerking en het gebruik door de overheid van het privaatrecht.

A. DE GEWIJZIGDE VERHOUDING TUSSEN HET “ALGEMEEN” EN HET “PARTICULIER BELANG”

A.1. Oorsprong en betekenis van het onderscheid

43. Het “algemeen belang” bekleedt in het publiekrecht – en dan voornamelijk in het 

bestuursrecht – een nauwelijks te onderschatten rol. Als ultieme maatstaf voor het 

overheidsoptreden steekt het in bijna elk onderdeel van het bestuursrecht de kop op. 

Het “algemeen belang” is echter nooit een eenduidig en evaluatievrij criterium geweest. Er 

zijn wel richtlijnen om vast te stellen of een taak of doelstelling van algemeen belang is. Het 

algemeen erkend vitaal belang van een taak of doelstelling voor een goede werking van de 

maatschappij, de ontstentenis van winstbejag en de vraag of de private sector de behoeften 

niet kan of wenst te behartigen, zijn in de rechtsleer als dergelijke leidraden aangereikt149. Die 

richtlijnen geven echter slechts minimale grenzen van het begrip aan en laten niet toe om de 

inhoud ervan op uitputtende wijze te bepalen. De wetgever, de rechtspraak en de rechtsleer 

zijn er dan ook niet in geslaagd de grenzen van het begrip voor eens en altijd aan te reiken150. 

Voor dit “falen” zijn verschillende redenen aan te reiken. 

44. Als één van de kernbegrippen van het overheidsoptreden heeft het “algemeen belang” 

zich in zijn onderscheiden functies enkel kunnen handhaven doordat het veeleer een politiek 

dan een juridisch gegeven is. In een advies van 13 juni 1994151 benadrukte de afdeling 

wetgeving van de Raad van State aldus dat het (gemeentelijk) algemeen belang “vooraf niet 

vastgelegd is; dit in wezen wisselvallige begrip hangt af van tijdruimtelijke factoren, 

waardoor het gedeeltelijk buiten de rechtssfeer treedt en in de beoordelingssfeer komt die 

uitsluitend aan de politieke macht toekomt”. Het is dus in eerste instantie de (politieke) 

overheid, i.e. de wetgevende en uitvoerende macht, die doorheen haar optreden duidelijk zal 

maken wat op een gegeven plaats en tijd als “van algemeen belang” moet worden 

                                                
149 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W., 1967-68, 

518-520.
150 M. DENYS, De begrippen gemeentelijk, provinciaal en algemeen belang, Antwerpen, UGA, 1969, 123.
151 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1136/1, 2 (wetsontwerp betreffende de participatie van de gemeenten in 

bedrijven voor productie, vervoer en distributie voor energie).
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beschouwd152. Pogingen tot definiëring van het “algemeen belang” zijn daarom gedoemd om 

beperkt te blijven tot algemene, vage en niet-juridische omschrijvingen als “het abstract 

ideëel doel van het politiek handelen”, “het concreet te realiseren welzijn van de 

gemeenschap”153, “de verwachting tot bevrediging van een publieke behoefte, passend 

volgens de eisen van de algemene nuttigheid”, “het concretiseren van de algemene 

rechtvaardigingsidee”154, “de realisering van de vrijheid”155 of nog “het respect en de 

vervolmaking van de mens en de menselijke persoonlijkheid”156. 

45. Hierbij komt dat de overheid een allesbehalve monolithisch geheel vormt157. De 

behartiging van het algemeen belang berust daarentegen bij een grote verscheidenheid aan 

centrale, territoriaal en functioneel gedecentraliseerde overheden, die hier elk op hun 

onderscheiden niveaus voor instaan. De discussie die in de rechtsleer is gevoerd over de 

contouren van het gemeentelijk, provinciaal, nationaal en recenter het gemeenschaps- en 

gewestelijk belang, alle onderdeel van dit ene algemeen belang, is tekenend158. “Het” 

algemeen belang kan ten hoogste de verzamelnaam zijn van een grote verscheidenheid aan 

belangen, waaraan doorheen het gevarieerde overheidsoptreden vorm wordt gegeven. 

46. Verder is er de terminologische verwarring en diversiteit. 

Naast het “algemeen belang” bestaan tal van verwante begrippen, zoals het “algemeen nut”, 

het “openbaar nut”, de “openbare dienst” en het “openbaar belang”. Op Europees niveau is 

dan weer sprake van “(diensten van) algemeen (economisch) belang” en “universele 

                                                
152 J. GHESTIN, “Liberté contractuelle et ordre public” in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, 

Bruylant, 2002, 413-416 ; N. THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie 
sociale de marché : aspects juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 252.

153 R. VEKEMAN, “Het algemeen belang als wettigheidsnorm”, T.B.P., 1984, 334.
154 R. VAN MALE, Onvoltooid recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 5 (Ned.).
155 H. SIMON, Publiekrecht of privaatrecht ?, Amsterdam, VU, 1993, 73 (Ned.).
156 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W., 1967-68, 

518-520, die zijn 13-pagina lange speurtocht naar de contouren van het begrip afsluit met de realistische 
bemerking er niet in te zijn geslaagd klaarheid te brengen in een vaag begrip. 

157 L. DERIDDER, “De beheerscontracten in federaal, communautair en gewestelijk perspectief” in S. 
BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 
2000, 268.

158 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip ‘algemeen belang’ in het bestuursrecht”, R.W., 1967-68, 
524-525; M. DENYS, De begrippen gemeentelijk, provinciaal en algemeen belang, Antwerpen, UGA, 
1969, 129p.; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 
484-486.
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dienstverlening”159. Hierbij is niet steeds duidelijk of en, in voorkomend geval, welk 

inhoudelijk onderscheid met die diversiteit aan begrippen wordt beoogd. 

Aldus heeft de rechtsleer bv. het begrip “algemeen nut” - dat in artikel 16 G.W. als 

voorwaarde voor de onteigening wordt gesteld - herhaaldelijk als een synoniem van het 

“algemeen belang” gehanteerd160. In een arrest van 20 maart 1996161 heeft de Raad van State 

nochtans de puntjes op de “i” gezet. Er werd besloten tot de vernietiging van een 

machtigingsbesluit tot onteigening van gronden voor de aanleg van een stortplaats. Het 

loutere feit dat de aanleg en exploitatie van die stortplaats in het algemeen belang kon worden 

ingepast, kon de Raad er niet van overtuigen dat ook aan de voorwaarde van de onteigening 

“ten algemene nutte” was voldaan:”Considérant, il est vrai, que l'exploitation d'une décharge 

rencontre les besoins de l'intérêt général; que, toutefois, la notion d'intérêt général se 

distingue de celle d'utilité publique, et que l'utilité publique déclarée ou invoquée ne dispense 

pas que le législateur confère au pouvoir exécutif de déclarer d'utilité publique 

l'expropriation d'un bien si celui-ci n'est pas affecté à l'usage public au sens usuel des 

termes”. Als voorwaarde om over te kunnen gaan tot de aantasting van het fundamentele 

recht op eigendom, moet het “algemeen nut” van artikel 16 G.W. derhalve restrictief worden 

geïnterpreteerd en volstaat het niet dat de onteigening in het algemeen belang kadert.

Terminologische overeenstemming impliceert daarenboven geen inhoudelijke 

overeenstemming. Zo kan bijvoorbeeld de invulling die wordt gegeven aan het “algemeen 

belang”-begrip in het kader van het bestuurlijk toezicht162, niet zonder meer worden gebruikt 

in het kader van de reglementering overheidsopdrachten, waar het voorzien in behoeften “van 

                                                
159 Zie omtrent het belang van die begrippen, die in het kader van en als nuancering op de Europese 

liberaliseringsinitiatieven tot stand kwamen onder meer M. DEBENE en O. RAYMUNDIE, “Sur le 
service universel: renouveau du service public ou nouvelle mystification?”, A.J.D.A., 1996, 183-191 (Fr.); 
W. DEVROE, Privatisering en verzelfstandiging. Een verkenning vanuit nationaal en Europees 
economisch recht, doctorale scriptie, ongepubl., 2000, 986p.; R. KOVAR, “Droit communautaire et 
service public: esprit d’orthodoxie ou pensée laïcisée”, R.T.D.E., 1996, 215 (Fr.); V. KRONENBERGER, 
“Les monopoles publics et le droit communautaire: entre neutralisation et justification”, J.T.D.E., 1998, 
193-200 en 223-228; G. MOINE, “Le service universel : contenu, financement, opérateurs”, A.J.D.A., 
1997, 246-250 (Fr.); P. NIHOUL, Droit européen des télécommunications, Brussel, Larcier, 1999, 281-
320 en de aldaar in voetnoot nr. 7 overvloedig aangehaalde rechtsleer; L. RAPP, “La politique de 
libéralisation des services en Europe, entre service public et service universel”, R.M.C.U.E., 1995, 355 
(Fr.); J. SPITZER, “Transports et notion de service public en droit communautaire” in X., L’Europe des 
transports, Brussel, Bruylant, 1999, 35-48. Zie tevens de mededeling van de Europese Commissie m.b.t. 
de diensten van algemeen belang in Europa dd. 26 september 1996, PB C, nr. 281/3.

160 Onder meer T. DE WAELE, “Het algemeen nut als voorwaarde tot onteigening: hoe rekbaar is de 
elastiek?”, A.J.T., 1999-2000, 747; G. VAN DEN ABBEELE, “De draagwijdte van het begrip ‘algemeen 
nut’ in artikel 11 van de Grondwet”, T.B.P., 1991, 218; F. WASTIELS, “De verruiming van het begrip 
‘openbaar nut’ inzake onteigening, tot privaat en individueel belang bij middel van stedebouwkundige 
maatregelen”, T.B.P., 1953, 108-113. In artikel 1 van het eerste toegevoegde protocol EVRM, dat soms 
dezelfde draagwijdte toegedicht krijgt als artikel 16 G.W., wordt trouwens niet verwezen naar het 
“algemeen of openbaar nut”. Dit artikel verhindert daarentegen dat iemand van zijn eigendom zou worden 
beroofd, tenzij in het “algemeen belang”.

161 R.v.St., s.a. Carrières unie de porphyre, nr. 58.727, 20 maart 1996, met het verslag van aud. S. 
GUFFENS, Amén., 1996, 149-151.

162 Over de criteria die de toezichthoudende overheid bij die invulling moet hanteren: K. LEUS, Pseudo-
wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1992, 220-225.



43

algemeen belang (andere dan van industriële of commerciële aard)” een voorwaarde is voor 

de toepassing van de reglementering163. 

47. Het wezenlijk (juridisch) ondefinieerbare van het “algemeen belang” betekent echter 

niet dat de ruime discretionaire invulbevoegdheid die overheden toekomt, onbegrensd is. 

De lokale en gedecentraliseerde overheden moeten bij het uitoefenen van die bevoegdheid 

rekening houden met de richtlijnen en de visie van de hogere overheid die, onder meer via het 

bestuurlijk toezicht, de naleving van haar visie op “het algemeen belang” kan afdwingen. 

Traditioneel wordt er in het kader van het bestuurlijk toezicht immers van uitgegaan dat de 

controle niet beperkt blijft tot de wettigheid van de beslissingen van de lagere 

bestuursorganen. In de vorm van de toetsing aan het (hoger164) “algemeen belang”, wordt ook 

de bevoegdheid erkend de opportuniteit van die handelingen te beoordelen165. 

De rechterlijke instanties - de Raad van State op kop - oefenen daarbij op hun beurt een 

marginale toetsing uit op de invulling van het algemeen belang-begrip. Zij zien er op toe dat 

de overheid dit begrip niet op kennelijk onredelijke wijze invult. Komt het de rechter niet toe 

de politieke component van het algemeen belang-begrip te toetsen, dan is hij wel bevoegd om 

                                                
163 Op de rol die het “algemeen belang”-begrip speelt in het kader van de toepassing van de wetgeving 

overheidsopdrachten, wordt uitgebreid ingegaan onder de randnummers 417-420.
164 Volgens de meest verspreide opvatting zou de toezichthoudende overheid bij de toetsing aan het 

algemeen belang enkel bevoegd zijn op te treden ingeval een hoger algemeen belang in het gedrang komt. 
Indien een beslissing enkel nadelig is voor het betrokken bestuur zelf, zou niet ingegrepen kunnen 
worden. Het bestuurlijk toezicht zou er immers niet op gericht zijn de besturen tegen zichzelf te 
beschermen maar wel de hogere overheden en de belangen die ze moeten behartigen te vrijwaren van een 
voor hen nadelig optreden (J. BORRET, “De tekst van de Grondwet en het hoger bestuurlijk toezicht op 
de gemeenten”, T.B.P., 1977, 325-326). Dit beginsel, dat in rechtsleer en rechtspraak werd ontwikkeld, 
geldt nochtans slechts als leidraad en de wet- of decreetgever kan ervan afwijken. Aldus wordt in artikel 
30, §5, van het decreet van 28 april 1993 “houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten” verduidelijkt dat vernietiging door de toezichthoudende 
overheid wegens schending van het algemeen belang mogelijk is van “besluiten die strijdig zijn met de 
beginselen van een behoorlijk en goed bestuur of die strijdig zijn met het algemeen beleid of met de 
belangen van de hogere overheid”. Met die ruime omschrijving van het “algemeen belang” als 
toezichtscriterium is de Vlaamse decreetgever bewust afgeweken van het voormelde beginsel dat het 
toezicht beperkt blijft tot de verenigbaarheid met een hoger openbaar belang dan dat van de gemeente (zie 
ook A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch bestuursrecht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 100-101).

165 L. VAN MIDDEL, “De vernietiging door de Koning van besluiten van de gemeenteoverheid wegens 
strijd met het algemeen belang”, De Gem., 1968, 277-288; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 99-102. In het kader van de modernisering van de 
toezichtmechanismen, blijkt de wetgever in toenemende mate het open toetsingscriterium van het 
algemeen belang in te ruilen voor de toetsing aan een beheers- of beleidscontract waarin dit algemeen 
belang concreet vorm wordt gegeven. Er kan dan ook gewag worden gemaakt van een contractualisering 
van het algemeen belang als bestuurlijk toezichtscriterium. Zie J. COLSON, Droit public économique, 
Parijs, L.G.D.J., 2001, 402-404 (Fr.); D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les 
entreprises publiques autonomes” in X., Les entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 
149; L. DERIDDER, “De beheerscontracten in federaal, communautair en gewestelijk perspectief” in S. 
BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 
2000, 277; K. LEUS, “Een klassieke bestuursrechtelijke benadering van het verschijnsel 
‘verzelfstandiging’ van openbare diensten” in Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, 609; 
P. QUERTAINMONT, “Les entreprises publiques autonomes. Un bilan de l’application de la loi du 21 
mars 1991’, T.B.H., 1996, 503-504).
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de juistheid van de feitelijke grondslag van het aangevoerde algemeen belang te controleren 

en marginaal toe te zien op de wijze waarop de overheid het begrip invult166. 

Ook de mogelijkheid voor de Raad van State om een beslissing te vernietigen op grond van 

machtsafwending, is een goed voorbeeld van de jurisdictionele begrenzing van het algemeen 

belang-begrip. Het laat de Raad van State toe handelingen waarmee een bestuursorgaan zijn 

bevoegdheid heeft afgewend van het algemeen belang om een particulier belang te dienen, te 

vernietigen.

48. Het behartigen en invullen van het algemeen belang is derhalve steeds bij uitstek het 

voorwerp van politiek, niet-juridisch handelen geweest167. 

Aanvankelijk leverde dit echter niet al te grote problemen op en kon aan de hand van de 

voormelde richtlijnen het onderscheid tussen “algemeen” en “particulier” belang vrij scherp 

worden gemaakt. Parallel met de scherpe scheiding tussen overheid en maatschappij en tussen 

publieke en private rechtspersoon, werd er in de liberale nachtwakersstaat aldus een lijn 

tussen het particuliere en het algemeen belang getrokken. Het algemeen belang werd 

behartigd door de overheid en enkel door haar. De overige activiteiten behoorden tot de 

particuliere belangensfeer en ontsnapten aan het interveniërend of reglementerend optreden 

van de overheid. 

A.2. De vervaging van het onderscheid

49. Door de toename van overheidsactiviteiten bij de ontwikkeling van de sociale 

verzorgingsstaat werden talrijke activiteiten die behoorden tot de particuliere 

belangenbehartiging echter in de sfeer van de algemene belangenbehartiging opgenomen168. 

De uitbreiding van de kerntaken van de overheid met activiteiten en regelgeving betreffende 

de sociale sector, de economie, het culturele, het milieu, enz… leidden er toe het “algemeen 

belang” steeds ruimer in te vullen. De Franse rechtspraak aanvaardde aldus dat de overheid in 

bepaalde omstandigheden “in het algemeen belang” kan exploiteren : openbare 

wasgelegenheden en douches, een camping en zelfs van een drankgelegenheid169. 

Ook de verruiming van de mogelijkheid tot onteigening “ten algemene nutte” illustreert die 

evolutie. Onder meer de onteigening voor het renoveren van oude wijken of de aanleg van 

nieuwe wijken, voor het vermijden van waardevermeerdering of speculatie, voor het

verbeteren van het wegennet of voor het behoud van groene ruimten werd mogelijk 

                                                
166 D. DECLERCK, “Een peiling naar het begrip algemeen belang in het bestuursrecht”, R.W., 1967-68, 532-

533; T. LATHOUWERS, “De beoordeling van het algemeen belang door de Raad van State”, T.B.P., 
1954, 349-357; R. VEKEMAN, “Het algemeen belang als wettigheidsnorm”, T.B.P., 1984, 338-339.

167 R. VEKEMAN, “Het algemeen belang als wettigheidsnorm”, T.B.P., 1984, 334.
168 A. DAL, “Observations sous Mons, 4 février 1998”, J.T., 1998, 528; M. HERBIET, “Le principe de la 

liberté du commerce et de l’industrie et sa protection par le Conseil d’Etat”, A.P.T., 1986, 182-183. 
169 P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 57-58.
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gemaakt170. De verruiming van dit “algemeen nut”-begrip is zelfs dermate verregaand dat 

bepaalde rechtsleer besluit tot een impliciete wijziging van artikel 16 van de Grondwet171.

50. Toch bleef de scheiding van algemeen en particulier belang in een eerste fase nog een 

belangrijk uitgangspunt. Getracht werd het uitbreidende overheidsoptreden te verzoenen met 

de traditionele belangenscheiding. 

Hiertoe werd er van uitgegaan dat de overheid zijn activiteiten slechts kon uitbreiden tot 

domeinen waar het particulier initiatief ontbrak. Voor het economisch overheidsoptreden 

vond dit beginsel weerklank in het decreet d’Allarde. Artikel 7 van dit Franse decreet van 2-

17 maart 1791172 bepaalt: “te rekenen van de aankondiging van deze wet, staat het aan 

eenieder vrij, naar goeddunken, elke handel te drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te 

oefenen”. Het decreet stelt aldus een grens aan het normatief (economisch) 

overheidsoptreden. Regelgevende beperkingen aan de handelsvrijheid behoeven een 

wetskrachtige grondslag, er mogen geen algemene en absolute verbodsmaatregelen 

uitgevaardigd worden en beperkingen moeten proportioneel blijven173. Die benadering van 

artikel 7 van het decreet d’Allarde, als een beperking op het regelgevend overheidsoptreden, 

vindt tot vandaag zijn weerklank in de Belgische rechtspraak174. In het verlengde van de 

                                                
170 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 290-291.
171 G. VAN DEN ABBEELE, “De draagwijdte van het begrip ‘algemeen nut’ in artikel 11 van de 

Grondwet”, T.B.P., 1991, 219.
172 Decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen, Decreet d’Allarde genoemd naar de 

afgevaardigde die het verslag bij het decreet uitbracht. Dit decreet beoogt de handel te beveiligen tegen 
bestuurlijke en corporatistische belemmeringen, zoals een sluitingsuur  (Cass., 2 juni 1960, A.C., 1960, 
881) Het decreet behoort nog steeds tot het Belgisch positief recht (M. HERBIET, “Le principe de la 
liberté du commerce et de l’industrie et sa protection par le Conseil d’Etat”, A.P.T., 1986, 178-181; B. 
PEETERS, “Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3 dln., 3; P. NIHOUL en B. 
LOMBAERT, “Belgique” in R. ANDERSEN en D. DEOM (eds.), Droit administratif et subsidiarité, 
Brussel, Bruylant, 2000, 62-66. Volgens deze laatsten komt de handelsvrijheid trouwens niet enkel een 
wettelijke waarde toe. De handelsvrijheid is ook ingeschreven in de bijzondere wetten op de hervorming 
van de instellingen en in de Grondwet. Om die reden kunnen ook de wet- en decreetgever slechts van de 
handelsvrijheid afwijken binnen “les limites du raissonable et [doivent] être justifiées par un besoin tiré 
de l’intérêt général”). 

173 Zie onder meer D. DEOM, Statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 57; 
M. HERBIET, “Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et sa protection par le Conseil 
d’Etat”, A.P.T., 1986, 181-214; P. NIHOUL en B. LOMBAERT, “Belgique” in R. ANDERSEN en D. 
DEOM (eds.), Droit administratif et subsidiarité, Brussel, Bruylant, 2000, 69-70; P. QUERTAINMONT, 
Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 40-42; J. VELAERS, De Grondwet en 
de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 757-758. 

174 Bijvoorbeeld R.v.St., bvba ’t Ruimerke e.a., nr. 87.129, 9 mei 2000; Cass. AR F.94.24.F, 10 november 
1994, Rev. dr. commun., 1995, 101. Zie voor een overzicht van de oudere rechtspraak M. HERBIET, “Le 
principe de la liberté du commerce et de l’industrie et sa protection par le Conseil d’Etat”, A.P.T., 1986, 
voetnoten nrs. 3 en 113 en P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-
Scientia, 2000, 42-46.
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Franse rechtspraak en rechtsleer175 is in het decreet d’Allarde echter ook een grens gezocht 

voor het actieve economische overheidsoptreden. Door het loutere feit zich als marktspeler in 

het economische gebeuren te mengen, zou de overheid al onvermijdelijk afbreuk doen aan de 

normale marktwerking, de concurrentie en de door het decreet d’Allarde beschermde 

handelsvrijheid176. In die benadering kan de overheid dan ook enkel als dienst- of 

goederenverstrekker optreden indien een particulier optreden ontbreekt. 

Daarnaast kaderen ook monopolievorming en nationaliseringen in de pogingen om het 

uitbreidend overheidsoptreden te verzoenen met het scheiden van de algemene en private 

belangenbehartiging177. Ondanks het decreet d’Allarde ging de overheid soms toch optreden 

op domeinen waar particulieren actief waren. Onder meer de bescherming van de nationale 

belangen en het verzekeren van een minimale kwaliteit of dienstverlening werden als 

verantwoording voor dit optreden aangevoerd. Ook in die gevallen werd aanvankelijk toch 

getracht om de scheiding tussen algemeen en particulier belang te behouden, ditmaal door de 

bestaande particuliere actoren uit te schakelen via een nationalisatie of het instellen van een 

overheidsmonopolie178. 

Een treffend voorbeeld van dergelijke nationalisering gekoppeld aan het instellen van een 

monopolie, is de ontstaansgeschiedenis van het Belgische overheidsmonopolie voor telefonie. 

De eerste voorlopige telefoonlijnen werden vanaf 1879 ontwikkeld en uitgebaat door private 

ondernemingen. In 1882 was dit geresulteerd in 2000 telefoonbezitters en werd 

geëxperimenteerd met een verbinding van Brussel naar Parijs179. Pas met de wet van 11 juni 

1883180 werd de overheid gemachtigd om telefoonlijnen uit te baten en aan te leggen. In een 

eerste fase geschiedde dit in een bepaalde concurrentie met de particuliere sector met dien 

verstande dat onmiddellijk een beperkt monopolie werd ingesteld: de aanleg en het beheer 

van de verbindingen tussen de steden werd gereserveerd voor de Staat, die in eerste instantie 

                                                
175 J. COLSON, Droit public economique, Parijs, L.G.D.J., 2001, 65-71; A. DE LAUBADERE en P. 

DELVOLVE, Droit public économique, Parijs, Dalloz, 1983, 267-268; B. FAURE, “Le droit 
administratif des collectivités locales et la concurrence”, A.J.D.A., 2001, 136; D. LOSCHAK, “Les 
problèmes juridiques posés par la concurrence des services publiques et des activités privées”, A.J.D.A., 
1971, 261; A. MESCHERIAKOFF, “France” in R. ANDERSEN en D. DEOM (eds.), Droit administratif 
et subsidiarité, Brussel, Bruylant, 2000, 145-149; D. TRUCHET, “L’Etat et le marché”, A.P.D., 1996, 
316.

176 M. FLAMME, “Le régime des activités commerciales et industrielles des pouvoirs publics en Belgique”, 
R.I.S.A., 1966, nrs. 84 en 103.

177 Binnen het bestek van dit onderzoek kan (helaas) niet uitvoeriger worden ingegaan op de verschillende 
motieven, gevolgen en particulariteiten van nationalisering en monopolisering. Zie hierover P. 
QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 97-105; L. RAPP, 
“Le secteur public français entre nationalisations et privatisations”, A.J.D.A., 1987, 303-308 (Fr.).

178 D. MICHEL, “Service publique – marché unique: contradiction ou évolution” in X., De 
agentuurovereenkomst - Openbare diensten - Verzekeringen - Secretariaat-Generaal, Antwerpen, 
Kluwer, 1993, 104. 

179 B. DE CROMBRUGGE en Y. POULLET, “La réglementation des télécommunications en Belgique”, 
A.P.T., 1986, 187-215; J. DUMORTIER, “De hervorming van de Belgische telecommunicatiemarkt. 
Overzicht van Titel I, II en III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de economische 
overheidsbedrijven”, Computerrecht, 1995, 235.

180 Loi du 11 juin 1883 concernant l ‘établissement et l’exploitation de réseaux téléphoniques, B.S., 12 juni 
1883.
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ook zelf181 voor die exploitatie instond. In een tweede fase, vanaf 1893182, werd de gehele 

telefonie-exploitatie onder overheidsmonopolie gebracht.

51. Noch de grenzen die op grond van de handelsvrijheid aan het overheidsoptreden 

werden gesteld, noch de technieken van nationalisering en monopolievorming hebben de 

scheiding tussen algemeen en particulier belang echter kunnen vrijwaren.

De gevallen waarin wordt aanvaard dat het particulier initiatief tekortschiet en 

overheidsoptreden mogelijk wordt, werden steeds talrijker. Eerst werd aanvaard dat het 

overheidsoptreden (algemeen belang) geen volledig ontbreken van het particulier initiatief 

(particulier belang) veronderstelt. De overheid mag ook suppletief optreden, d.w.z. in de 

gevallen waarin de de particuliere sector niet in voldoende mate aan de noodzakelijk geachte 

vereisten kan voldoen183. 

De Belgische rechtspraak heeft – in tegenstelling tot in Frankrijk – uit het decreet d’Allarde 

bovendien slechts uitzonderlijk een beperking afgeleid voor het actieve (economische) 

overheidsoptreden184. In een arrest van 6 april 1922185 erkende het Hof van Cassatie 

daarentegen op algemene wijze de bevoegdheid van de gemeenten om – zelf zonder 

uitdrukkelijke wettelijke machtiging en in weerwil van bestaande particuliere initiatieven –

economische activiteiten te ontplooien186. Ook de Raad van State stelt zich erg welwillend op. 

In de tussenkomst van de stad Sint-Niklaas bij het ruimen van beer- en septische putten zag de 

bestuursrechter geen probleem. Die tussenkomst ging nochtans ver, daar de stad Sint-Niklaas 

aan haar inwoners kosteloos een ruimdienst voor beer- en septische putten aanbood. Die

beslissing verhinderde volgens de Raad echter niet dat andere ruimers nog gelijkaardige 

                                                
181 De Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT) werd pas in de nasleep van de economische crisis van 1926-

1930 opgericht. Artikel 1 van de wet van 13 oktober 1930 tot samenordening der verschillende 
wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie met draad (B.S., 20-21 oktober 1930) behield het 
overheidsmonopolie maar kende dit toe aan de RTT : “Alleen de Regie van Telegrafie en Telefonie heeft 
het recht telegraaf- en telefoonlijnen en telegraaf- en telefoonkanalen voor het publiek verkeer in te 
richten en te exploiteren”. 

182 Naarmate de termijnen van de private concessies afliepen, werden die overgenomen door de Staat. Zie 
bijvoorbeeld het K.B. van 30 december 1893 betreffende de overname door de Staat van het 
telefoonnetwerk van La Louvière, B.S., 13 januari 1894. 

183 P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 39; M. 
FLAMME, “Le régime des activités commerciales et industrielles des pouvoirs publics en Belgique”, R. 
I.S.A., 1966, nr. 84 en 103.

184 Zie P. DELAHAUT, “La création et le financement d’entreprises par les pouvoirs publics” in X., Aspects 
juridiques de l’intervention des pouvoirs publics dans la vie économique, Brussel, Bruylant, 1978, 19; D. 
DEOM, Statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 57; B. PEETERS, 
“Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3 dln., 12.

185 Cass., 6 april 1922, Rev. Adm., 1923, 143.
186 Zie omtrent het belang van dit arrest voor de grenzen van het economisch overheidsinitiatief D. DEOM, 

Statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 59-61; L. DERIDDER, “De 
publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep genomen” in X., De v.z.w. naar huidig en komend recht, Brussel, 
Larcier, 2000, 230-231; X., “Associations des communes” in R.P.D.B., compl. IV, Brussel, Larcier, 1975, 
nrs. 17. B. PEETERS (“Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791” in X., Handels- en economisch recht. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3 dln., 12) 
relativeert het innoverend karakter van het arrest en wijst erop dat het Hof van Cassatie reeds in een arrest 
van 30 december 1841 (Pas., 1842, I, 25) dit beginsel zou hebben verwoord.
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activiteiten uitoefenen. Hoogstens zou de bevolking minder snel beroep doen op die overige 

ruimers, waarvoor immers moet worden betaald. De Raad zag hierin geen schending van de 

handelsvrijheid “vooreerst, wijl het een taak van openbaar belang betreft, het normaal is dat 

wie op de van overheidswege georganiseerde dienst een beroep doet een gunstiger 

behandeling geniet, vervolgens dat verzoeksters ook de gelegenheid hebben gekregen om 

mede te dingen, zodat het deels aan hun eigen toedoen te wijten is dat zij thans in een 

ongunstiger positie worden geplaatst”187. 

Toch kan niet worden gesteld dat de vrijheid van handel en nijverheid geen enkele grens stelt 

aan het actieve economische overheidsoptreden. In een arrest van 17 december 1997188 zag 

het Arbitragehof weliswaar geen schending in het organiseren door het Waalse Gewest van de 

“centra voor technische ingraving die niet uitsluitend bestemd zijn voor afvalproducten” als 

een openbare dienst. Volgens het Hof had de decreetgever ook kunnen opteren voor een 

verstrenging van de politie- of bewakingsmaatregelen t.a.v. de private centra, wat de 

handelsvrijheid minder aangetast zou hebben. Volgens het Hof kon echter niet met zekerheid 

worden gesteld dat die minder verregaande maatregel het mogelijk zou hebben gemaakt de 

nagestreefde doelstelling te bereiken. Hoewel het beroep om die reden werd verworpen, is het 

Arbitragehof dus wel degelijk nagegaan of het instellen van een openbare dienst of een 

overheidsonderneming geen inbreuk vormt op de vrijheid van handel en nijverheid. Wel blijft 

die toets marginaal; het Hof zal de keuze van de wet- of decreetgever slechts afkeuren indien 

de beperkingen aan de handelsvrijheid kennelijk onevenredig zijn met de verantwoording 

voor die beperkingen189. 

52. Verder wordt aanvaard dat niet enkel het ontbreken of het gebrekkige karakter van het 

particulier initiatief een overheidsoptreden kan wettigen. Economisch overheidsoptreden kan 

ook worden verantwoord door een streven naar herverdeling van de welvaart, het behoud van 

de tewerkstelling, de wens om een aantal sectoren van nationaal belang te controleren of om 

economische crisistoestanden te beheersen190. Buiten de economische sector werd aanvaard 

dat om het ideologisch pluralisme te waarborgen de overheid een eigen netwerk van 

onderwijsinstellingen, sociale verzekeringsinstellingen en culturele- en welzijnsvoorzieningen 

kan uitbouwen191. 

                                                
187 R.v.St., bvba ’t Ruimerke e.a., nr. 87.129, 9 mei 2000.
188 Arbitragehof, nr. 81/97 van 17 december 1997. Zie over dit arrest ook E. GILLET, “La réduction du rôle 

et des ressources des communes : une fatalité ?”, Rev. Dr. Comm., 2002, 171-172 en P. NIHOUL en B. 
LOMBAERT, ”Droit administratif et subsidiarité – Belgique” in R. ANDERSEN en D. DEOM (eds.), 
Droit administratif et subsidiarité, C.E.C.A., Brussel, Bruylant, 2000, 71-72.

189 In de zaak die leidde tot het arrest nr. 81/97 kan de vraag worden gesteld in welke mate het Hof in de 
beoordeling rekening heeft gehouden met het feit dat slechts een “functionele openbare dienst” werd 
ingesteld, die – mits naleving van de vastgestelde publiekrechtelijke vereisten – ook door private 
ondernemingen kan worden uitgeoefend. Een volledig overheidsmonopolie had de evenredigheidstoets 
misschien niet doorstaan.

190 P. DE VROEDE, “Overheidsondernemingen en participatie van de overheid in het bedrijfsleven als 
instrument van economische politiek in België”, S.E.W., 1977, 3-5; B. THIRY, “Les conceptions de 
l’intérêt général dans l’Union européenne” in CONSEIL D’ETAT, Rapport public 1999. L’intérêt 
général, Parijs, La documentation Française, 1999, 402 (Fr.).

191 J. VELU, “Contenu et signification des droits fondamentaux dans le domaine de l’instruction”, A.P.T., 
1982, 12.
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53. Tot slot werden belangrijke overheidsmonopolies door Europese 

liberaliseringsinitiatieven inmiddels ofwel opgeheven, ofwel aan ernstige kritiek en bevraging 

blootgesteld192. Zo kan onder meer worden verwezen naar de (gedeeltelijke) liberalisering in 

uitvoering van Europese richtlijnen van de telecomsector193, de electriciteits-194 en gas-

sector195, de postbedeling196, enz. 

54. De uitbreiding van het overheidsoptreden en dus van het algemeen belang is derhalve 

niet steeds gepaard gegaan met een terugtred van het particulier belang. Vaak bleef het 

overheidsoptreden niet beperkt tot suppletieve interventies, resulteerde het niet in 

monopolievorming of werd inmiddels tot opheffing van de bestaande monopolies overgegaan. 

In toenemende mate is de algemene belangenbehartiging zich aldus naast of in concurrentie 

met het particuliere initiatief gaan ontwikkelen197. 

Louter particuliere belangenbehartiging kan bovendien bijdragen tot het algemeen belang198. 

ERGEC199 formuleert dit – m.b.t. de belangrijke kapitaalsondernemingen – als volgt : “En 

faisant appel à l'épargne du public, en jouant un rôle sensible sur le marché de l'emploi et en 

s'entourant d'une constellation, de fournisseurs et de clients, ces sociétés remplissent un rôle 

qui dépasse les intérêts purement privés des fondateurs ou de l'actionnariat de référence. 

Bref, elles s'institutionnalisent et se rapprochent de l'intérêt général”. 

Omgekeerd kunnen overheidsinstanties bij het nastreven van het algemeen belang ook 

particuliere belangen behartigen. De talrijke wetten die onteigeningen “ten algemene nutte” 

mogelijk maken, terwijl die rechtstreeks vooral één of meerdere particulieren ten goede 

                                                
192 Voor een greep uit de overvloedige rechtsleer dienaangaande kan worden verwezen naar J. COLSON, 

Droit public économique, Parijs, L.G.D.J., 2001, 451-465 (Fr.); W. DEVROE, Privatisering en 
verzelfstandiging. Een verkenning vanuit nationaal en Europees economisch recht, doctoraal proefschrift 
KUL, 2000, boek III, 16-20; V. KRONENBERGER, “Les monopoles publics et le droit communautaire: 
entre neutralisation et justification”, J.T.D.E., 1998, 193-200 en 223-228. 

193 Onder meer Richtlijn nr. 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open 
Network Provision (ONP) op huurlijnen, PB L 165 van 19 juni 1992; Richtlijn nr. 97/33/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat 
betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de 
beginselen van Open Network Provision (ONP), PB L 199 van 26 juli 1997.

194 Richtlijn nr. 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PB L 27 van 30 januari 1997, 20.

195 Richtlijn nr. 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, PB L 204 van 21 juli 1998.

196 Richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne macht voor postdiensten in de 
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, PB L 15 van 21 januari 1998.

197 Een mooi voorbeeld van die toenemende concurrentie biedt de sector van de exportverzekering. Zie M. 
CRIJNS, L’Office National du Ducroire, Brussel, Larcier, 1995, 91-133.

198 C. SCHREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer, Kluwer, 1994, 44-45 
(Ned.); P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l’économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 57; D. 
TRUCHET, “Reflexions sur le droit économique public en droit français”, R.D.P., 1980, 1034 (Fr.); J. 
VAN BOL, “Les services publics, un service au public, ou un public au service des administrations?”, 
Doc. Cepess, 1998, 93.

199 R. ERGEC, “De quelques interactions entre le droit public et le droit des sociétés” in X., Mélanges offerts 
à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 857 en 873.
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komen, illustreren dit200. Zo stelt de wet van 30 december 1970 op de economische expansie 

de onteigening van gronden in voor de aanleg van industrieterreinen en -gebouwen en de 

wederverkoop ervan aan een particulier bedrijf201. Particuliere en algemene 

belangenbehartiging vermengen zich hier dermate dat er in de rechtsleer een geëigende term 

voor werd ontwikkeld: “l’utilité privée d’intérêt public”202. Het door de overheid met de 

onteigening nagestreefde algemene economische belang (tewerkstelling, regionale 

ontwikkeling of reconversie, stimuleren van de nationale economie, enz…) en het 

nagestreefde particuliere belang (winstoogmerken) vinden elkaar in de groei en ontwikkeling 

van de betrokken ondernemingen. 

Ook het organieke aanknopingspunt voor het onderscheiden van algemeen en particulier 

belang (overheidpersoon = algemeen belang, privé-persoon = particilier belang) wordt 

trouwens op de helling gezet. De activiteiten van private rechtspersonen kunnen bijdragen tot 

het algemeen belang en soms zijn dergelijke activiteiten zelfs taken van algemeen belang. 

Met de wet van 27 juni 1921203 werd aldus de mogelijkheid gecreëerd om privaatrechtelijke 

rechtspersonen op te richten waarvan de doelstellingen, gelet op hun activiteiten op gebied 

van filantropie, godsdienst, wetenschap, kunst en opvoedkunde204, de loutere particuliere 

belangenbehartiging overstijgen. Hun doelstellingen sluiten veeleer aan bij het algemeen 

belang of openbaar nut. Die personen werden om die reden door de wetgever trouwens 

“instellingen van openbaar nut” gedoopt. 

Het uitvoerig becommentarieerde205 concept van de universele dienstverlening illustreert 

eveneens de toenemende algemene belangenbehartiging door private personen. Dit op 

Europees niveau ontwikkelde begrip wil een alternatief aanreiken voor de openbare dienst die  

tot voor kort door de overheid in monopoliepositie werd verzekerd206. De “universele 

dienstverlening” moet iedereen tegen een betaalbare prijs de toegang verzekeren tot een aantal 

essentieel geachte diensten van goede kwaliteit en dit ongeacht de geografische locatie van de 

                                                
200 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1959, 361; J. DEMBOUR, Droit 

administratif, Luik, Fac. Dr. L, 1978, 430; B. PACQUES, ”L’évolution de l’utilité publique et son 
contrôle”, Amén., 1995, 96.

201 Artikel 30 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, B.S., 1 januari 1971. 
Zie ter zake D. DEOM, “Les causes particulières d'expropriation” in X., L'expropriation pour cause 
d'utilité publique, Brugge, Die Keure, 1993, 81-100.

202 G. VAN DEN ABBEELE, “De draagwijdte van het begrip ‘algemeen nut’ in artikel 11 van de
Grondwet”, T.B.P., 1991, 220-221; F. WASTIELS, “De verruiming van het begrip ‘openbaar nut’ inzake 
onteigeningen, tot privaat en individueel belang bij middel van stedebouwkundige maatregelen”, T.B.P., 
1953, 108-113.

203 Wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, B.S., 1 juli 1921.

204 Artikel 27, lid 2 van de wet van 27 juni 1921 sluit voor die instelling trouwens het “stoffelijk winstbejag” 
als doelstelling uit.

205 Zie de rechtsleer aangehaald in voetnoot nr. 159.
206 M. DEBENE en O. RAYMUNDIE, “Sur le service universel: renouveau du service public ou nouvelle 

mystification?”, A.J.D.A., 1996, 183-185 (Fr.).
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gebruiker207. Het begrip sluit dus nauw aan bij het meer nationaal getinte “openbare 

dienst”208. Traditioneel speelt bij die “openbare dienst” de organieke benadering echter een 

belangrijke rol. Aangenomen wordt dat een openbare dienstverlening bij uitstek wordt 

uitgevoerd door een organieke openbare dienst. Dergelijke taken kunnen slechts uitzonderlijk 

door private rechtspersonen uitgevoerd worden209. In dat geval wordt er daarenboven van 

uitgegaan dat die personen, ten minste bij de uitvoering van die openbare dienst-taak, aan een 

bijzonder rechtsregime onderworpen zijn dat nauw aansluit bij het statuut van de organieke 

openbare diensten210. Soms rijst zelfs de vraag of die van origine privaatrechtelijke personen 

nog wel privaatrechtelijk zijn en ze niet werden hervormd tot organieke openbare diensten 

onder controle van de overheid. De “universele dienstverlening” daarentegen stelt enkel de 

vereisten van algemeen belang centraal en koppelt die los van het publiek of privaat karakter 

van de persoon die de dienstverlening moet of wil vervullen211. Voor de universele 

dienstverlening is bijgevolg niet van tel wie de diensten levert maar wel dat ze geleverd 

worden. In België heeft die nieuwe benadering vertaling gekregen in de telecomwetgeving. 

Overeenkomstig artikel 83 van de wet van 21 maart 1991 is de publiekrechtelijke telecom-

onderneming Belgacom er nog steeds wettelijk toe verplicht de universele telecommunicatie-

dienstverlening te verzekeren. Voor de overheid blijft dus zeker een rol weggelegd maar dit 

optreden van de overheid is niet langer exclusief. Op grond van §2 van artikel 83 van de wet 

van 21 maart 1991 kunnen één of meerdere andere (private)-operatoren evenzeer vergund 

worden om de universele dienstverlening te verzekeren. Bovendien zullen die private 

operatoren onder gelijke voorwaarden als de publieke operator aan de uitoefening van de 

universele diensttaken kunnen deelnemen212. 

                                                
207 Mededeling van de Europese Commissie m.b.t. de diensten van algemeen belang in Europa dd. 26 

september 1996, PB C, nr. 281, 3; W. DEVROE, Privatisering en verzelfstandiging. Een verkenning 
vanuit nationaal en Europees economisch recht, doctoraal proefschrift KUL, 2000, boek IV, 4-24.

208 Zie omtrent de verhouding tussen de begrippen universele dienstverlening en openbare dienst onder meer 
W. DEVROE, Privatisering en verzelfstandiging. Een verkenning vanuit nationaal en Europees 
economisch recht, doctoraal proefschrift KUL, 2000, boek III, 14-24; G. GUGLIELMI en G. KOUBI, 
Droit du service public, Parijs, Montchrestien, 2000, 94-98 (Fr.); P. NIHOUL, Droit européen des 
télécommunications, Brussel, Larcier, 1999, 313-320; B. THIRY, “Les conceptions de l’intérêt général 
dans l’Union européenne” in CONSEIL D’ETAT, Rapport public 1999. L’intérêt général, Parijs, La 
documentation Française, 1999, 402 (Fr.) ; N. THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans 
une économie sociale de marché : aspects juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 288-300.

209 S. BAETEN en A. FRANCOIS, “Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang” in S. BAETEN, 
K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 41; A. 
BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 391 e.v.; M. HERBIET, “Les ASBL et la gestion privée des services publics” in X., Les 
ASBL évaluation critique d’un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 303.

210 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 
Larcier, 1952, 414-430; D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 
1990, 426.

211 P. NIHOUL, Droit européen des télécommunications, Brussel, Larcier, 1999, 317. In de rechtsleer wordt 
er echter wel op gewezen dat indien het Europese recht een neutrale houding t.a.v. het privaat- of 
publiekrechtelijk karakter van ondernemingen lijkt te prediken, uit tal van maatregelen en beslissingen 
van de Europese instanties een duidelijke voorkeur blijkt voor de privaatrechtelijke eigendom (zie W. 
DEVROE, “Privatizations and Community Law: Neutrality versus policy”, C.M.L.R., 1997, 267 e.v.; A. 
VERHOEVEN, “Privatization and EC law: is the European Commission neutral with respect to Public 
versus Private ownership of companies?”, International and Comparative Law Quarterly, 1996, 861 e.v. 

212 Artikel 86ter van de wet van 21 maart 1991.
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55. De mythe dat enkel de overheid, met uitsluiting van de particuliere sector, kan instaan 

voor de behartiging van taken van algemeen belang is dus in belangrijke mate doorprikt. Het 

is verworven213 dat het monopolie dat de overheid zich ter zake lange tijd heeft toegeëigend 

niet langer houdbaar en wenselijk is. 

Het omgekeerde aanvaarden, met name dat een overheidspersoon niet noodzakelijk 

doelstellingen van algemeen belang moet nastreven, is veel minder evident. Nochtans is het 

overheidsoptreden niet beperkt tot taken van algemeen belang. Het kan ook tot doel hebben 

activiteiten te ontplooien die slechts bijdragen tot doelstellingen van algemeen belang. En er 

is meer. 

In de huidige stand van de regelgeving kan nog moeilijk worden verdedigd dat elk optreden 

van een overheidspersoon rechtstreeks of ten minste onrechtstreeks het algemeen belang tot 

doel heeft. Bepaalde overheidspersonen hun activiteiten niet langer beperken tot taken die 

rechtstreeks of zelfs maar onrechtstreeks met het algemeen belang in verband te brengen zijn. 

Vooral voor bepaalde activiteiten van overheidsbedrijven, waarbij de wet- of decreetgever 

soms zelf de scheiding maakt tussen taken van openbare dienst en andere opdrachten214, vergt 

het leggen van die band heel wat verbeeldingskracht. Met hun taken die los staan van enige 

openbare dienst behartigen die personen hoofdzakelijk (zoniet exclusief) een eigen 

“particulier” belang – te weten een winst(verdelings)oogmerk215. Dit winststreven komt het 

sterkst tot uiting in overheidsondernemingen waarin ook de private personen participeren. De 

private aandeelhouders zullen de activiteiten en het beheer van de onderneming sturen in de 

richting van een winstmaximalisatie. Maar het winstoogmerk blijft niet beperkt tot gemengde 

overheidsondernemingen. Ook personen waarin enkel de overheid participeert kunnen de 

verleiding maar moeilijk weerstaan om naast hun taken van algemeen belang ook 

winstgevende activiteiten op te starten216. Zij ondervinden hierbij trouwens weinig weerstand 

van hun organieke wet- of decreetgevers. Artikel 7 van de AOB-wet machtigt de NMBS 

bijvoorbeeld om commerciële koerieractiviteiten te ontwikkelen onder de vlag “ABX”. Op 

Vlaams niveau is er het voorbeeld van de V.R.T. waarvan het organieke decreet toestaat dat 

zij haar programma’s via merchandising en spin-offs valoriseert en commerciële 

nevenactiviteiten ontwikkelt217. Ook de rechtspraak heeft zich bij het (aanvullend) 

                                                
213 Tekenend ter zake is dat ook het standaardwerk van het Belgische bestuursrecht (A. MAST e.a., 

Overzicht van het Belgisch bestuursrecht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 81) erkent dat ook veel 
privaatrechtelijke rechtspersonen taken van algemeen belang vervullen en de overheid niet langer het 
monopolie ter zake toekomt.

214 Zie over die “despecialisering” ook S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 
355-387.

215 Zie ter zake genuanceerd, S. BAETEN en A. FRANCOIS, “Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen 
belang” in X. Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 55-59

216 Zie ook S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 393 e.v.
217 Artikel 6, §2 van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep en de 

televisie vermeldt uitdrukkelijk dat het verrichten van merchandising en nevenacitviteiten die verband 
houden met de omroepopdracht van de V.R.T., behoren tot het maatschappelijk doel van de V.R.T. Die 
merchandising-activiteiten worden vervolgens omschreven als alle activiteiten die gericht zijn op het 
behalen van voordeel uit de bekendheid van de programma’s. De nevenactiviteiten omvatten verder alle 
commerciële activiteiten die niet onder de openbare omroep-opdracht of de merchandising kunnen 
worden begrepen. 
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winstoogmerk van de overheid neergelegd. In een arrest van 18 januari 1963218 verwierp de 

Raad van State reeds het argument dat het een intercommunale verboden is deel te nemen aan 

een overheidsopdracht, omdat het hier om een speculatieve handelsverrichting zou gaan die 

deze publiekrechtelijke rechtspersoon blootstelt aan winst of verlies. Volgens de Raad was het 

verwezenlijken van winst naar aanleiding van een bepaalde activiteit aan de gemeentelijke 

openbare verenigingen geenszins ontzegd maar daarentegen zelfs door de wetgever 

uitdrukkelijk toegestaan.

Er kan worden getracht ook die op winst gerichte activiteiten met het algemeen belang in 

verband te brengen. Voorgehouden kan worden dat de ontplooiing van die activiteiten en de 

hieruit voortvloeiende winst voor de overheid-aandeelhouder meer ruimte creëert om nieuwe 

overheidsactiviteiten te financieren of bestaande activiteiten te herfinancieren en aldus het

algemeen belang te dienen. Die argumentatie is weinig overtuigend219. De betrokken 

overheidspersonen zijn niet geneigd hun winsten uit commerciële activiteiten op eigen 

initiatief aan te wenden ter financiering van hun opdrachten van algemeen belang. Hoewel

dergelijke vorm van kruissubsidiëring geoorloofd is220, biedt dit voor (potentiële) private 

aandeelhouders weinig aantrekkelijke perspectieven. Bovendien bestaat steeds het risico dat 

de commerciële activiteiten geen winst opleveren en verlieslatend zijn. In dat geval ontbreekt 

zelfs de onrechtstreekse en louter financiële band met het algemeen belang.

Ook bij het dogma dat elk optreden van een overheidspersoon - rechtstreeks of ten minste 

onrechtstreeks - moet ingegeven zijn door het algemeen belang, zijn daarom vraagtekens te 

plaatsen. 

56. Er kan tot de slotsom worden gekomen dat “algemeen belang” en “particulier belang” 

steeds vage en inherent evolutieve begrippen zijn geweest. Hun inhoud wordt in belangrijke 

mate bepaald door de heersende sociaal-economische dynamiek en de visie op de rol van de 

overheid daarin. 

De uitbreiding van het overheidsoptreden heeft dit fragiele onderscheid tussen algemeen en 

particulier belang verder uitgehold. Algemeen en particulier belang staan minder dan ooit als 

strikt gescheiden tegenover elkaar. Het betreft veeleer aanvullende dan tegengestelde 

begrippen. 

Algemene en particuliere belangen worden herhaaldelijk trouwens door eenzelfde persoon 

nagestreefd. Het nastreven van particuliere belangen kan trouwens bijdragen tot het algemeen 

                                                
218 R.v.St., Hallet, nr. 9.817, 18 januari 1963.
219 Vgl. R.v.St. (Fr.), Rolin, 27 oktober 1999, waarin wordt besloten dat het algemeen belang niet kan 

worden afgeleid uit een louter financieel belang voor de overheid (met kritische noot van J. DREYFUS, 
“Entreprise publique, service public et monopole: quand un intérêt générale chasse l’autre”, Dr.Adm., juni 
2000, 4-6 (Fr.)).

220 Richlijnen van de Europese Commissie 1991, PB L, 1991, C-233/2; L. HANCHER en J.-L. BUENDIA 
SIERRA, “Cross-subsidization and EC law”, C.M.L.R., 1998, 905-906 (Verenigd Koninkrijk). 
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belang en algemene belangenbehartiging kan mee vorm worden gegeven via particuliere 

belangenbehartiging. 

Evenzeer kunnen privé-personen instaan of belast zijn met het behartigen van taken van 

algemeen belang of zelfs met een openbare of universele dienst, terwijl niet alle opdrachten of 

activiteiten van overheidspersonen nog (rechtstreeks) met het algemeen belang in verband te 

brengen zijn. 
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B. DE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
221

57. De laatste jaren heeft het concept van de “publiek-private samenwerking” (hierna 

“PPS”) in België en dan vooral in Vlaanderen veel aan belang gewonnen. Op het eerste 

gezicht kan dit wat vreemd lijken aangezien lange tijd grote onduidelijkheid bestond over het 

begrip.

Inmiddels werden vooral in Vlaanderen echter belangrijke inspanningen verricht om het PPS-

concept nader af te lijnen en te concretiseren.  Een PPS-kenniscentrum werd opgericht om 

PPS in Vlaanderen in goede banen te leiden en een faciliterende regelgeving werd vastgesteld.  

Deze en andere initiatieven vanuit overheid en privé maken dat PPS nog steeds “in” is.

Ondanks die nuttige initiatieven en de volhoudende interesse voor PPS, blijft de verwarring 

over het begrip toch nog in grote mate voorhanden. Juristen, ondernemers en beleidsmakers 

hebben in discussies omtrent PPS nog al te vaak verschillende zaken voor ogen. Voor de 

privé-sector ligt de aantrekkingskracht van PPS onder meer in de - doorgaans vermeende -

mogelijkheid om aan onzekere aanbestedings- en andere procedures te ontsnappen. En bij de 

overheid dringt slechts langzaam het besef door dat PPS geen toverformule is die toelaat om 

publieke investeringen kosteloos door de privé te laten financieren. Beloftevolle PPS-

projecten liepen in het verleden vast op die uiteenlopende visies en leidden zowel bij 

overheden als privé tot tijdverlies, geldverlies en frustraties.

58. Uit het begrip “publiek-private samenwerking” kan wel worden afgeleid dat het een 
type van samenwerking betreft tussen enerzijds de overheid en anderzijds de privé-sector. Elk 
van de drie onderdelen van het “PPS-begrip” (overheid, private sector en samenwerking) kan 
evenwel erg uiteenlopend worden ingevuld. Het overheidsbegrip moet niet beperkt blijven tot 
de traditionele gecentraliseerde overheidsinstanties, zoals de Belgische Staat of de 
Gemeenschappen en de Gewesten; territoriaal en functioneel gedecentraliseerde overheids-
diensten komen evenzeer in aanmerking. Ook de privé-sector kan in al zijn 
verschijningsvormen (bedrijven, vakorganisaties, non-profit, enz.) bij een PPS betrokken 
worden. Ten slotte kan ook elke vorm van samenwerking tussen “de overheid” en “de privé” 
als een vorm van PPS worden aanzien. Zowel de oprichting van gezamenlijke rechtspersonen 
in de toeristische sector, een feitelijke samenwerking op milieugebied, een contractuele relatie 
in het kader van een stedenbouwkundig ontwikkelingsproject, het betrekken van de burgers 
bij de beleids- en beslissingsvorming van de overheid en zelfs de verhouding tussen de 
overheid en haar personeel kunnen in die optiek als PPS worden bestempeld. Die flexibiliteit 

                                                
221 Voor een grondige studie van de problematiek van de publiek-private samenwerking naar Belgisch recht, 

zie onder meer D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, 
Die Keure, 2001, 192p. en verder B. BOUCKAERT, “In ‘the twilight zone’ van het contractenrecht 
beleidsovereenkomsten en publiek-private samenwerking” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 
HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 93-125; K. LEUS en 
J. DEBIEVRE, “De gemeente en de publiek-private samenwerking : een juridische terreinverkenning 
vanuit het oogpunt van de democratische controle” in S. VANSTEENKISTE en L. VENY (eds.), Een 
toekomst voor de gemeente, Brussel, Larcier, 2001, 61-157; S. VAN GARSSE, “Publiek-private 
samenwerking op lokaal vlak : een inleiding”, T.Gem., 2001, 225-247.
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van het PPS-begrip maakt dat elke auteur, politicus, ondernemer of ambtenaar die het over 
PPS heeft, er zijn eigen invulling aan kan geven. 

59. Het PPS-begrip is naar België overgewaaid vanuit Nederland. Daar werd het begrip 

aanvankelijk gesitueerd in de bouwsector. Het Nederlandse regeerakkoord van 1986 (Lubbers 

II) bepleitte PPS met het oog op het opvoeren van het investeringsvolume ten behoeve van 

onder meer de stedelijke vernieuwing. Aanvankelijk werd dan ook slechts van PPS gewag 

gemaakt in het kader van “een gestructureerde samenwerking tussen de overheid en private 

partijen op het terrein van de bouw” (en dan hoofdzakelijk voor grote infrastructuur-

werken)222. 

Het is niet toevallig dat het begrip zich in die sector heeft ontwikkeld. Naarmate de overheid 

meer taken op zich ging nemen (ontwikkeling van de verzorgingstaat), groeide ook de 

noodzaak voor de overheid om zich in de private maatschappij in te schakelen. Hierbij komt 

dat de overheid niet steeds over de vereiste expertise, inventiviteit en fondsen beschikt om 

noden in te schatten en een passende oplossing uit te werken. De overheid ziet zich 

genoodzaakt niet langer (enkel) te gebieden maar ook te communiceren, te onderhandelen, te 

overtuigen en samen te werken (gewijzigde verhouding overheid-burger). Welnu, net op het 

terrein van de bouw van grote infrastructuurwerken hebben die evoluties zich vroeg laten 

voelen. Herhaaldelijk bleek de overheid publieke infrastructuurwerken aan te leggen waarnaar 

weinig of geen vraag was. Tegelijk kon die overheid vaak niet de benodigde middelen   

opbrengen voor het realiseren van noodzakelijke infrastructuurinvesteringen223. 

PPS wil aan die problemen verhelpen door af te stappen van de traditionele contracts- en 

samenwerkingsverhoudingen. Bij PPS worden de hoedanigheid van de overheid als financier, 

ontwerper en aanbesteder enerzijds en die van private partner als aannemer en uitvoerder 

anderzijds, niet langer strikt gescheiden gehouden. De overheid gaat de private uitvoerder 

daarentegen van meet af aan betrekken bij de planning, de financiering en/of het beheer van 

de werken. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin - in vergelijking met de “traditionele” 

samenwerkingsvormen - de overheid en de particuliere sector gezamenlijk delen in de risico's, 

de kosten en de opbrengsten van het project. Beoogd wordt de problemen verbonden aan de 

meer traditionele samenwerking (inefficiëntie, aanleg nutteloze constructies, 

financieringsproblemen) te vermijden. Doel is een situatie te bewerkstelligen die zowel voor 

de overheid als voor de private sector voordelen biedt (“win-win”-situatie)224. 

                                                
222 B. BOUCKAERT, “In ‘the twilight zone’ van het contractenrecht beleidsovereenkomsten en publiek-

private samenwerking” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 
vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 113; A. BREGMAN, “De richtlijn werken en publiek-
private samenwerking”, Bouwrecht, 1993, 499-503 (Ned.); -, Juridisch-bestuurlijke aspecten van
Publiek-private samenwerking, Deventer, Kluwer, 1990, 5 (Ned.). Ook in het ontwerp van interpretatieve 
mededeling van de Europese Commissie over de concessieovereenkomsten in het communautaire recht 
(PB C, 7 april 1999, afl. 94, 4-13) wordt het PPS-begrip in zijn infrastructuurhistorische context gebruikt.

223 A. BREGMAN, Juridisch-bestuurlijke aspecten van publiek-private samenwerking, Deventer, Kluwer, 
1990, 7-10 (Ned.); D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, 
Brugge, Die Keure, 2001, 3-4.

224 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 
6-9.
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60. Zoals in Nederland225 is het PPS-begrip ook in ons land de louter infrastructuur-

historische context inmiddels ontgroeid. Niet enkel bij bouwwerken bestaat nood aan een 

“PPS-benadering”. Ook buiten die sector groeide de wens om de middelen, expertise en 

initiatieven van overheid en particuliere sector waar mogelijk te bundelen. 

PPS heeft zich ontwikkeld van een alternatief voor strakke aanbestedingsprocedures tot een 

nieuwe benadering van de samenwerking tussen overheid en private sector. Momenteel wordt 

haast elk project dat ertoe strekt de strakke verhouding tussen de overheid (als initiatiefnemer, 

financier, aanbesteder en ontwerper) en de privé (als loutere uitvoerder) om te buigen naar een 

meer coöperatieve relatie waarbij overheid en privé samenlopende doelstellingen realiseren, 

als een PPS bestempeld. 

61. Die evolutie van het PPS-begrip, vanuit infrastructuur naar alle activiteitsdomeinen,  

komt duidelijk tot uiting in de PPS-initiatieven van de Vlaamse regering. 

Het PPS-concept werd op regeringsniveau voor het eerst op de voorgrond geplaatst in het 

Vlaamse regeerakkoord van 13 juli 1999. PPS bleef hierin beperkt tot een vorm van 

alternatieve financiering voor infrastructuurwerken. In het hoofdstuk “Een Vlaams 

mobiliteitsplan” werd het volgende vermeld: “Rekening houdend met de beperkte budgettaire 

middelen moet aanvullend een systeem van publieke-private samenwerking (PPS) en 

alternatieve financiering worden uitgewerkt[…]”226. Over het afwerken van de zogenaamde 

“missing links” werd gesteld: “Wat investeringen in ontbrekende infrastructuur betreft –

zowel wegen- als waterwegeninfrastructuur – zal ook het systeem van publieke-private 

samenwerking in het bijzonder worden onderzocht om de budgettaire last ervan te 

drukken”227. Van een echte samenwerking, met gelijke of gelijklopende belangen, was dus 

nog geen sprake. PPS bleef beperkt tot een toverformule, die een oplossing zou bieden voor 

het beperkte infrastructuurbudget. 

In een reactie op die verenging van PPS tot “alternatieve financiering voor 

infrastructuurwerken” werd in het Vlaams Parlement een voorstel tot resolutie “betreffende 

de uitvoering van Publiek-Private Samenwerking en het oprichten van een Kenniscentrum” 

ingediend228. Hierin werd PPS als een veel ruimer concept benaderd “waarbij overheid en 

privé-partners geïntegreerd samenwerken in de verwezenlijking van een project, met behoud 

van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid (risico’s) van de betrokken partners”. 

Beklemtoond werd dat PPS een systeem is dat niet beperkt blijft tot alternatieve financiering 

                                                
225 J. HENNEKENS, “Publiek-private samenwerking op bestuursrechtelijke grondslag”, Bouwrecht, 1990, 

673; B. WOLTINK, “Publiek-private samenwerking in steden: op zichzelf niet nieuw, wel nieuwe 
motieven”, R.ONDER MEER, 1988, nr. 2, 3-5.

226 Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999 “Een nieuw project voor Vlaanderen” 
(www.vlaanderen.be/ned/sites/regeerakkoord), 81. 

227 Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999 “Een nieuw project voor Vlaanderen” 
(www.vlaanderen.be/ned/sites/regeerakkoord), 85.

228 Voorstel van resolutie van 22 december 1999 van mevr. Wivina Demeester-De Meyer c.s., Parl. St.
Vl.Parl. 1999-2000, nr. 128/1.
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van infrastructuurwerken maar ook toegepast kan worden in de milieu- en onderwijssector, 

ten behoeve van de stadsontwikkeling of in culturele projecten229. 

In haar beslissing van 16 juni 2000230 heeft de Vlaamse regering dan bevestigd dat PPS niet is 

gelijk te schakelen met vormen van alternatieve financiering en evenmin moet worden 

beperkt tot de bouwsector. PPS wordt daarentegen omschreven als “een moderne en 

doelmatige projectaanpak waarbij overheid en bedrijfsleven de handen in elkaar slaan om 

projecten te realiseren die zowel maatschappelijk nuttig zijn als commercieel rendement 

hebben”. Een inbreng van financiële middelen vanuit de particuliere sector werd nog steeds 

als een belangrijk voordeel van PPS aangemerkt maar zeker niet meer als het enige. Ook 

kostenbesparing voor de overheid, een snellere realisatie en afwerking en het stimuleren van 

innovatie en creativiteit werden als winstpunten van een PPS onderkend. De Vlaamse 

regering geeft te kennen PPS in zoveel mogelijk domeinen te willen toepassen. Naast de 

“missing links” wordt ook gedacht aan projecten in de IT-sector, de sociale huisvesting, 

bodemsanering, het bouwrijp maken van industrieterreinen en culturele en toeristische 

projecten. 

De Vlaamse overheid heeft vervolgens regelgevende stappen gezet om PPS-initiatieven te stimuleren
231

.

Vooreerst werd een “PPS-kenniscentrum” opgericht en belast met “beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende 
taken m.b.t. Vlaamse PPS-projecten en met de finale toetsing en eindadvies omtrent alle Vlaamse PPS-
projecten. Deze taak behelst eveneens de sensibilisering en intermediatie van respectievelijk tussen de 
overheid en de private sector”.Vanwege de complexiteit en het maatschappelijk belang van PPS werd één 
enkel coördinatiepunt voor Vlaanderen terecht noodzakelijk geacht. 

Naast het kenniscentrum is de oprichting van het Overheidsagentschap PPS in het vooruitzicht gesteld. Dit 
overheidsagentschap zal de uitvoering van Vlaamse PPS-projecten mogelijk moeten maken indien een 
financiële inbreng vanuit de Vlaamse overheid nodig is. 

Tenslotte  heeft de Vlaamse overheid een faciliterende PPS-decreetgeving uitgewerkt, waarvan het decreet van 19 
juli 2003 betreffende de publiek-private samenwerking het sluitstuk vormt.

62. Het PPS-decreet verankert voor het eerst een normatieve omschrijving van PPS232. 
Dergelijke omschrijving werd noodzakelijk geacht omdat “elke vorm van overleg tussen de 

                                                
229 Parl. St. Vl.Parl. 1999-2000, nr. 128/1, 2.
230 Persmededeling van de Vlaamse regering inzake PPS naar aanleiding van haar vergadering van 16 juni 

2000 (www.vlaanderen.be/ned/sites/overheid).
231 Zie hierover uitgebreid D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, 

Brugge, die keure, 2003, nr. 11 e.v.
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publieke en private sector met betrekking tot de realisatie van een maatschappelijke wens al 
te vaak wordt omschreven als PPS. Dit heeft tot gevolg dat PPS een relatief inhoudsloos 
begrip dreigt te worden”233.

Artikel 2, 1° van het PPS-decreet definieert PPS-projecten als “projecten die door publiek- en 

privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk en in een samenwerkingsverband worden 

gerealiseerd om een meerwaarde voor die partijen tot stand te brengen”. Die omschrijving 

steunt op vijf kenmerken234:

PPS wordt vooreerst omschreven in functie van “projecten”. De met het decreet beoogde PPS 

heeft dus enkel betrekking op concrete projecten of initiatieven. PPS in het kader van 

beleidsvoorbereiding of algemene taakstellingen wordt van het toepassingsgebied van het 

decreet uitgesloten. 

PPS vereist ook een samenwerkingsverband. Dergelijk samenwerkingsverband kan juridisch 

verschillende vormen aannemen : een participatieve PPS (zoals een specifieke project-

vennootschap met significante inbreng van de publieke en van de private sector) of een 

contractuele PPS (bv. concessies van openbare werken en diensten, promotie-overeenkomsten). 

- Het moet bovendien gaan over een projectmatig samenwerkingsverband tussen publieke en 
private partijen. Opdat van een PPS sprake kan zijn moet er dus steeds minstens één 
publieke en minstens één private partner deel uitmaken van de samenwerking.  Het 
decreet geeft ook een antwoord op de vraag welke personen dan als “publiekrechtelijke 
partij” en als “privaatrechtelijke partij” kunnen worden beschouwd. De laatste categorie 
wordt negatief omschreven en omvat alle personen die geen publiekrechtelijke partij zijn. 
De groep van publiekrechtelijke partijen omvat vooreerst de federale staat, de 

                                                                                                                                                        
232 De rechtsleer en de bestuurspraktijk reikten voordien reeds talrijke definities aan. Een aantal recente 

Nederlanse en Belgische omschrijvingen: “Er is sprake van PPS wanneer een overheidsorganisatie en 
een private partij, ieder vanuit hun eigen doelstellingen, samenwerken aan een gezamenlijk project, 
waarbij risico’s, kosten en opbrengsten op een evenredige wijze over de partijen zijn verdeeld” (J. 
GERSON, “Publiek private samenwerking in Amsterdam : een blik vanuit het Grondbedrijf”, 
Vastgoedrecht, 1998, 75);  “Een samenwerkingsverband dat ten grondslag ligt aan een bepaald project of 
een bepaalde reeks van projecten, ter verwezenlijking van een overheidstaak, in het bijzonder de 
collectieve infrastructuurvoorziening en de openbare dienstverlening, verdeeld over verschillende fases 
(ontwerp, financiering en beheer) en gegoten in één of meer juridische vormen, waarbij een overheid, 
zonder verlies van haar identiteit als overheid, gaat samenwerken met een private partner of met een 
veelheid van private partners, teneinde te komen tot de daadwerkelijke verwezenlijking van bepaalde 
voordelen – voor de overheid, van een toename van het maatschappelijk rendement (meerwaarde) en van 
de efficiëntie van het overheidsoptreden en voor de private partner, van een economische rendabiliteit –
en waarbij taken, de project- en structuurrisico’s en de verantwoordelijkheden verbonden aan de 
samenwerking op een gelijkwaardige wijze worden verdeeld tussen de partijen, op een wijze die het 
primaat van de overheid niet aantast” (K. LEUS en J. DEBIEVRE, “De gemeente en de publiek-private 
samenwerking : een juridische terreinverkenning vanuit het oogpunt van de democratische controle” in S. 
VANSTEENKISTE en L. VENY (eds.), Een toekomst voor de gemeente, Brussel, Larcier, 2001, 61-157); 
“één of meer publieke actoren die met één of meer private actoren, met behoud van eigen identiteit, op 
een min of meer georganiseerde en gestructureerde wijze, door middel van een integrale aanpak, 
gezamenlijk één of meerdere doelstellingen nastreven” (S. VAN GARSSE, “Publiek-private 
samenwerking op lokaal vlak : een inleiding”, T.Gem., 2001, 225-247).

233 Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 1722/1, 4.
234 Zie Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, 1722/2, 9-10.
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Gemeenschappen en Gewesten en de lokale besturen235. Maar ook iedere persoon die 
rechtstreeks of onrechtstreeks onder determinerende invloed236 staat van één of meer van 
de voornoemde overheden kan als publiekrechtelijk partij in een PPS optreden. De 
categorie van publiekrechtelijke partijen werd dus erg ruim gehouden en omvat ook 
personen met private vorm  (bv. dochters van autonome gemeentebedrijven, v.z.w.’s die 
afhangen van de Vlaamse Gemeenschap, …).  

  
- PPS-projecten moeten verder gezamenlijke projecten zijn, hetgeen een inbreng vereist van 

zowel de publieke als de private partners (hetzij contractueel, hetzij participatief).  PPS 
moet dus de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie overstijgen en veronderstelt 
een lange termijnrelatie die tot doel heeft een aantal zaken samen te realiseren, waarbij 
een vereniging van publieke en private belangen ontstaat. 

- De projecten moeten ten slotte, in vergelijking met het traditionele optreden van de overheid, 
een meerwaarde realiseren. Die meerwaarde kan betrekking hebben op een financiële 
meerwaarde (meer voor minder), maatschappelijke meerwaarden (kan door de PPS-formule 
aan te wenden een gewenst maatschappelijke aanvaarding of gevolg groter of sneller worden 
verkregen) of operationele meerwaarden (snellere uitvoering, minder complexiteit)237.

Elke van de voormelde elementen houdt een aantal krachtlijnen en principes in. Ze 
vormen het referentiekader waaraan projecten moeten worden getoetst om als PPS-
projecten te worden erkend en voor de faciliterende maatregelen van het PPS-decreet in 
aanmerking te komen.

63. Maar ook na het PPS-decreet is het PPS-begrip nog niet op absolute en definitieve 
wijze vastgesteld. 

Vooreerst geldt de PPS-omschrijving enkel voor het Vlaamse en lokale niveau. De definitie 
van het PPS-decreet geldt niet voor het federale niveau. Voor de Vlaamse en lokale overheden 
uit het Vlaamse Gewest is de definitie slechts bepalend indien ze beroep willen doen op de 
faciliterende maatregelen van het PPS-decreet.

Verder blijft de omschrijving die het decreet aan PPS geeft voldoende algemeen. Dit is een 
bewuste keuze geweest van de decreetgever, omdat “PPS evenwel een economische vorm van 
projectuitvoering is. PPS is dan ook niet te vatten in één welbepaald en strikt juridisch 
schema. Het is immers eigen aan een PPS-project dat de economische uitvoeringsvorm kan 
voorkomen in verschillende juridische vormen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het 
onderscheid tussen ‘participatieve’ PPS - door het oprichten van rechtspersonen - en 

                                                
235 Tot die lokale besturen behoren volgens het decreet : de gemeenten, provincies, autonome 

gemeentebedrijven, autonome provinciebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kerkbesturen (art. 2, 3° PPS-decreet).

236 Die determinerende invloed is voorhanden indien de overheden a) ofwel in hoofdzaak financieren of de 
werkzaamheden dekken; b) ofwel een toezicht op het beheer van die persoon uitoefenen; c) ofwel de 
leden van de bestuursorganen van die persoon voor meer dan de helft aanwijzen (art. 2, 5° PPS-decreet).

237 Voor het meten van elk van die drie onderdelen van de meerwaarde werd door het Kenniscentrum PPS de 
zogenaamde “PPS Balanced core Card” ontwikkeld (zie hierover Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 
1722/2, 21-31). In het buitenland worden gelijkaardige instrumenten gehanteerd om de meerwaarde van 
een PPS t.a.v. traditioneel overheidsoptreden te meten. Zo hanteert het Kenniscentrum PPS van de 
Nederlandse overheid de “Publiek Private Comparator (PPC)” en de “Publieke Sector Comparator (PSC)” 
(zie hierover de handleidingen PPC en PSC, beschikbaar op de website van het Nederlandse 
Kenniscentrum PPS, http://kenniscentrumpps.econom-i.com).
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‘contractuele’ PPS. Ook internationaal gezien blijkt men in de praktijk geen éénvormige 
definitie te kunnen formuleren, die de draagwijdte of strekking van het begrip PPS precies -
dus niet te eng maar ook niet te ruim – omvat”238. 

Nog steeds is het PPS-begrip dus vatbaar voor evolutie en blijft het voldoende ruim om er 
nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en de privé-sector te kunnen in onderbrengen. 
PPS wordt ook na het PPS-decreet niet op absolute wijze gedefinieerd maar veeleer 
“afgebakend” aan de hand van een aantal typerende kenmerken. Uiteindelijk is het aan de 
overheid om te bepalen of – in het licht van die kenmerken - een bepaald project als een PPS-
project kan worden beschouwd. Voor de Vlaamse PPS-projecten is dit trouwens decretaal 
voorzien, vermits de Vlaamse regering het laatste woord wordt gegeven bij de erkenning van 
Vlaamse PPS-projecten. 

64. Het is van belang te onderstrepen dat de omschrijving van PPS in de rechtsleer en het 

PPS-decreet betrekking heeft op een concept van samenwerking. PPS is dus geen 

rechtsfiguur. 

De stelling dat een project zal worden gerealiseerd via PPS is dan ook nietszeggend, vermits 
daardoor niet blijkt welke concrete samenwerking wordt beoogd. PPS zal zich slechts 
realiseren middels het gebruik van bestaande rechtsfiguren, waarbij geen enkele rechtsfiguur 
op voorhand is uitgesloten. Een verkoop, een leasing, een concessie, een overheidsopdracht of 
de oprichting van een rechtspersoon zullen als een PPS aan te merken zijn indien het gebruik 
van die rechtsfiguren kadert in een samenwerking zoals die hierboven werd beschreven. Het 
is dus niet het beroep op een welbepaalde rechtsfiguur dat kenmerkend is voor PPS239. Hieruit 
vloeit voort dat PPS-projecten niet aan een gemeenschappelijk geheel van rechtsregels zijn 
onderworpen. Telkenmale zullen op “de” PPS die rechtsregels van toepassing zijn die gelden 
voor de gehanteerde rechtsfiguren. Niettemin kunnen de diverse vormen van PPS tot een 
aantal grote categorieën worden teruggebracht. 

Vooreerst kan ervoor worden gekozen om een PPS-project niet op een juridisch bindende 
wijze vorm te geven. De samenwerking tussen overheid en privé blijft dan een louter 
feitelijke samenwerking zonder dat van juridisch afdwingbare verhoudingen, rechten en 
verplichtingen sprake is. Dergelijke feitelijke samenwerking kan bestaan uit occasioneel of 
periodiek overleg, uitwisseling van onderzoeks- en andere informatie, het opstellen van 
gemeenschappelijke nota’s en adviezen, het voeren van een gemeenschappelijke 
communicatie, … De niet-bindende samenwerking kan ook een meer gestructureerde vorm 
aannemen, b.v. door de oprichting van een overleg- of onderzoeksorgaan waarin de 
verschillende partners vertegenwoordigers afvaardigen. In tal van gevallen zal een informele 
samenwerking echter slechts in de aanvangsfase van een project mogelijk zijn. In een verdere 
fase zal de samenwerking op juridisch bindende wijze moeten worden gestructureerd. 

Wanneer een PPS juridisch wordt gestructureerd bestaat een eerste mogelijkheid in het sluiten 
van één of meerdere overeenkomsten tussen de overheid en zijn privé-partner(s). 

                                                
238 Parl. St. Vl. Parl., 2002-2003, nr. 1722/1, 4.
239 In die zin ook Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 1722/2, 9. Dit verklaart ook waarom met het PPS-decreet 

geen nieuwe juridische vormen worden ingevoerd maar wel faciliterende maatregelen worden genomen 
om bestaande rechtsfiguren beter af te stemmen op de uitgangspunten en eigenschappen van PPS-
projecten. 
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Alle mogelijke overeenkomsten komen daarvoor in aanmerking. Zij kunnen zowel 
zakenrechtelijk van aard zijn (bv. verkoop onder voorwaarde, mede-eigendom, erfpacht, 
opstal, erfdienstbaarheden, …), als persoonlijke rechten (bv. huur, …) omvatten. De 
contractuele publiek-private samenwerking kan ook leiden tot de oprichting van een 
gemeenschappelijk overleg- of onderzoeksorgaan zonder rechtspersoonlijkheid waarin de 
partners zijn vertegenwoordigd. Bij overeenkomst regelen de partijen dan onder meer de 
opdrachten en doelstellingen van het overleg- of onderzoeksorgaan, de vertegenwoordiging 
van de partners, de wijze waarop wordt beslist en gecommuniceerd, de mogelijkheid en 
voorwaarden van uittreding, … Vermits één van de partijen een overheidspersoon is, kan 
doorgaans ook een beroep worden gedaan op publiekrechtelijke rechtsfiguren, zoals de 
domeinconcessie of de concessie van openbare dienst. 

Een tweede - en doorgaans de meest verregaande - juridisch vormgegeven 
samenwerkingsvorm bestaat in de oprichting door de overheid en de privé van een gemengde 
rechtspersoon, die met de realisatie van een gemeenschappelijk project wordt belast.

65. Bij wijze van besluit : het uitbreidende takenpakket van de overheid en de herijking 

van de verhouding tussen overheid en particuliere sector hebben geleid tot een gewijzigde 

benadering van de samenwerking tussen overheid en de particuliere sector. PPS doelt veeleer 

op die vernieuwde aanpak dan op één of andere rechtsfiguur. 

In een PPS werken overheid en particuliere sector samen in een horizontale verhouding, als 

partners. De meer traditionele verticale samenwerking, met strikt gescheiden doelstellingen en 

taken, wordt verlaten. Er wordt gezocht naar gelijke of gelijklopende belangen die 

gemeenschappelijk voordeliger gerealiseerd kunnen worden. 

Vanzelfsprekend heeft die intensere en nevengeschikte samenwerking ook gevolgen voor het 

juridisch instrumentarium. De samenloop van publieke en private personen en van algemene 

en particuliere belangen noopt tot rechtsfiguren en -technieken die zowel aan het publiekrecht 

als aan het privaatrecht inspiratie ontlenen. Het publiekrecht blijkt te strikt en niet aangepast 

aan een langdurige en intense samenwerking tussen overheid en privé op voet van gelijkheid. 

Het privaatrecht houdt dan weer onvoldoende rekening met de bijzondere aard en 

verplichtingen van de overheidspartner. Een succesvolle PPS veronderstelt daarom vaak 

hybridische rechtsfiguren, die zowel bij het privaat- als het publiekrecht aansluiten. Het 

(gekleurd) gebruik van het privaatrecht door de overheid, hetgeen hierna aan bod komt, is hier 

een belangrijk gevolg van.
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C. HET GEBRUIK DOOR DE OVERHEID VAN HET PRIVAATRECHT

C.1. Het gebruik van het privaatrecht door de overheid : welke motieven ? 

66. Het gebruik door de overheid van het privaatrecht is uitgegroeid tot een dagdagelijkse 

realiteit. Het sluiten van aannemingsovereenkomsten, het contractueel tewerkstellen van 

personeel, het aangaan van beleids- en beheersovereenkomsten of het gebruik van het 

vennootschaps- en verenigingsrecht zijn hier slechts enkele voorbeelden van. 

Dit gebruik door de overheid van het privaatrecht is vanzelfsprekend geen nieuw of 

hedendaags verschijnsel240. Sinds het ontstaan van de Belgische Staat heeft de overheid met 

particulieren overeenkomsten gesloten, bv. voor het leveren van bepaalde werken of diensten 

(aannemingsovereenkomst) of voor het uitvoeren van bepaalde taken die de overheid van 

algemeen belang beschouwde (concessieovereenkomsten). Maar dit contractuele, consensuele 

optreden van de overheid heeft de laatste decennia een nooit geziene dynamiek gekend. Het is 

inmiddels gemeengoed geworden om te stellen dat het eenzijdig optreden van de overheid 

plaats moet ruimen voor een meerzijdig, contractueel optreden241. Het contract wordt door de 

overheid niet enkel aangewend om zich bepaalde goederen of diensten aan te schaffen. De 

overheid heeft het contract ook als een nuttig beleidsinstrument ontdekt dat soms meer 

voordelen biedt dan een eenzijdige formulering van dit beleid. 

Die zogenaamde “contractualisering”242 van het overheidsoptreden liet zich aanvankelijk 

vooral voelen in de betrekkingen tussen de overheid en de burgers. De 

                                                
240 B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 12; N. 

THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de marché : aspects 
juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 121-122; M. VAN DAMME, “Goede trouw van burger en bestuur”, 
R.W., 1989-90, 1109. 

241 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 
européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 38-39; J. COLSON, Droit public 
économique, Parijs, L.G.D.J., 2001, 344-350 en 402-409 (Fr.); A. DE LAUBADERE, “Administration et 
contrat” in X., Mélanges Jean Brèthe de la Gressaye, Bordeaux, Bière, 1967, 453-467 (Fr.); F. 
DELPEREE, “Aspects nouveaux de la relation administration-administrés”, A.P.T., 1981, 151; D. 
D’HOOGHE, “Overeenkomsten met de overheid” in X., De overeenkomst : vandaag en morgen, 
Antwerpen, Kluwer, 1990, 129; R. ERGEC, “De quelques interactions entre le droit public et le droit des 
sociétés” in X., Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 857; M. FLAMME 
en J. FAVRESSE, “Les instruments juridiques de l’intervention des pouvoirs publics” in X., Aspects 
juridiques de l’intervention des pouvoirs publics dans la vie économique, Brussel, Bruylant, 1976, 277-
279; A. JACQUEMIN, “Nouveaux rapports entre l’Etat et l’entreprise privé : concertation ou 
corporatisme ?”, J.T., 1977, 465; J. LEBRUN, “L’administration économique par voie contractuelle en 
Belgique” in X., Renaissance du phénomène contractuel, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1971, 40-41; P. 
QUERTAINMONT, “Les nouveaux instruments contractuels utilisés par l’Administration et la 
compétence du juge administratif”, T.B.P., 2000, 39; J. SAROT, “Le contrat, instrument d’organisation 
des services publiques”, A.P.T., 1976-77, 100-118; W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, Ac. 
Anal., 1984, 39 en 47; J. VENEZIA, “Le droit administratif français est-il encore un droit dérogatoire au 
droit commun” in X., Etat, Loi, Administration. Mélanges Ep. Spiliotopoulos, Brussel, Bruylant, 1998, 
453-459 (Fr.) ; X., “Dossier l’administration conctractuelle”, A.J.D.A., 2003, 970-980 (Fr.).

242 Begrip dat in de Belgische rechtsleer waarschijnlijk werd geïntroduceerd door R. KRUITHOF, “Leven en 
duur van het contract”, R.W., 1985-86, 2744.
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programmaovereenkomsten in het kader van de economische expansie of prijzencontrole243, 

akkoorden of protocollen tussen de banken en de Commissie voor het Bank- en 

Financiewezen of de Nationale Bank244, milieubeleidsovereenkomsten245 of actieve 

overeenkomsten voor het beheer van Natura 2000-gebieden in het Waalse Gewest246 zijn hier 

slechts enkele voorbeelden van247. 

Recenter248 is de introductie van het contract als beleids-, controle- en 

samenwerkingsinstrument binnen en tussen verschillende overheden. Instrumenten als 

beheerscontracten249 met (autonome) overheidsbedrijven of overheidsdiensten, 

veiligheidscontracten met gemeenten of provincies250 en samenwerkingsakkoorden tussen de 

                                                
243 Zie R. ANDERSEN, “Le contrat de programme”, R.J.D.A., 1975, 241; C. CAMBIER, “Les contrats de 

programme” in X., Miscellannea Ganshof van der Meersch, Brussel, Bruylant, 1972, III, 435; G. 
CARLE, “La pratique du contrat de programme en matière de contrôle des prix.” in X., Jurist in bedrijf, 
Brussel, Bruylant, 1989, 45-63; M. FLAMME en J. FAVRESSE, “Les instruments juridiques de 
l’intervention des pouvoirs publics” in X., Aspects juridiques de l’intervention des pouvoirs publics dans 
la vie économique, Brussel, Bruylant, 1976, 286-291; P. ORIANNE, “Les contrats passés entre les 
pouvoirs publics et les entreprises en application de la politique d’expansion economique régionale” in 
X., L’entreprise dans la cité, Luik, Fac.Dr. Liège, 1967, 145-173; M. PAQUES, De l’acte unilatéral au 
contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 357-361 en 370-379; M. PAULUS, 
“Economische expansie in contractuele vorm”, R.W., 1972-73, 1553-1574; P. QUERTAINMONT, Droit 
administratif de l ‘économie, Brussel, Story-Scientia, 2000, 250-255.

244 J. LEBRUN, “L’administration économique par voie contractuelle en Belgique” in X., Renaissance du 
phénomène contractuel, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1971, 43 en 48.

245 D. DEVOS, I. LITAER en B. MARTENS, “Decreet Milieubeleidsovereenkomsten” in X., Commentaar 
Milieurecht. Vlaams Gewest, Brugge, Die Keure, losbl., 2 dln., z.p.; B. MARTENS, 
“Milieubeleidsovereenkomsten” in X., Milieurecht in België. Status Questionis Anno 1997, Brugge, Die 
Keure, 1997, 559-595; B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1994, 76p.; G. VAN HOORICK en C. LAMBERT, “Het decreet betreffende de 
milieubeleidsovereenkomsten”, T.M.R., 1995, 2-10; A. VERHOEVEN, “Milieuconvenants : een terugblik 
met aanbevelingen”, De Gemeente, afl. 3, 1999, 3-7; X., Milieubeleidsovereenkomsten, Brussel, Story-
Scientia, 1991, 182p.

246 Artikel 27 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals ingevoegd bij decreet van het Waalse 
Gewest van 6 december 2001 betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden alsook van de 
wilde fauna en flora, B.S., 22 januari 2002.

247 Zie voor andere voorbeelden B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1994, 25-27.

248 In 1976 konden FLAMME en FAVRESSE er aldus nog op wijzen dat “les contrats passés entre l’Etat et 
des établissements publics paraissent assez rares” (“Les instruments juridiques de l’intervention des 
pouvoirs publics” in X., Aspects juridiques de l’intervention des pouvoirs publics dans la vie économique, 
Brussel, Bruylant, 1976, 283). Zie ook B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 20-25.

249 Zie omtrent de beheerscontracten verder onder meer S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, 
die keure, 2003, 337-354; D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises 
publiques” in X., Les entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 119-123; L. 
DERIDDER, “De beheerscontracten in federaal, communautair en gewestelijk perspectief” in S. 
BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 
2000, 267-303; W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome 
overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V., 1998, 487-488; H. 
MATTHIJS, “De overheidsbedrijven: een nieuw management met beheerscontracten of privatiseren”, 
T.B.P., 1997, 307-316.

250 Bv. de partnerschapsovereenkomsten tussen het Waalse Gewest en de provincies, verankerd in het decreet 
van 21 maart 2002 tot inrichting van het partnerschap en de algemene financiering van de Waalse 
provincies, B.S., 4 april 2002.
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deelstaten zijn heden ten dage echter nog nauwelijks weg te denken uit het bestuurlijke 

landschap251. 

67. Naast het contractenrecht maakt de overheid ook gebruik van het private verenigings-

en vennootschapsrecht. Reeds in de 19e eeuw verkoos de overheid om in bepaalde gevallen 

gebruik te maken van het private verenigingsrecht veeleer dan een beroep te doen op haar 

centrale administratie of een publiekrechtelijk vormgegeven instelling. Eén van de bekendste 

van die “vroege” voorbeelden is ongetwijfeld het Gemeentekrediet dat in 1860 door de 

gemeenten in de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht252. Maar ook andere 

overheidsinstellingen werden op het einde van de 19e eeuw in privaatrechtelijke vorm 

opgericht, zoals de naamloze vennootschappen Maatschappij der Brugse Zeevaart253 en de 

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen254. 

In het verlengde van de doorgedreven contractualisering van het overheidsoptreden wint ook 

het gebruik van private verenigingsvormen aan belang. De overheidsinstellingen met een 

(gedeeltelijk) privaatrechtelijke vorm waren aanvankelijk nog een kleine minderheid en 

concentreerden zich vooral in de industriële en commerciële sectoren. De omvorming in de 

wet van 21 maart 1991 van de voormalige staatsregies (De Post, R.T.T., Regie der 

Luchtwegen) tot autonome overheidsbedrijven met de vorm van een n.v. van publiekrecht255

en de herstructurering van de BRTN tot naamloze vennootschap van publiekrecht256, zijn 

bekende voorbeelden. 

                                                
251 Een (niet exhaustief) overzicht van de contractuele instrumenten tussen overheden biedt P. 

QUERTAINMONT, “Les nouveaux instruments contractuels utilisés par l’Administration et la 
compétence du juge administratif”, T.B.P., 2000, 40-41. Vgl. N. POULET-GIBOT, “La contractualisation
des relations entre les personnes publiques”, R.F.D.adm., 1999, 551-565 (Fr.).

252 J. SAROT, “Le contrat, instrument d’organisation des services publics”, A.P.T., 1976-77, 102; E. VAN 
LERBERGHE, Genèse du Crédit Communal, Brussel, Leclercq, 1962, 274p.; J. VAN RYN, Principes de 
droit commercial, T. II, Brusel, Bruylant, 1957, 186-187.

253 De naamloze vennootschap werd opgericht op 25 november 1895 door de stad Brugge en verschillende 
private aandeelhouders met het oog op de inrichting en exploitatie van de havens van Brugge en 
Zeebrugge (oprichting bekrachtigd bij wet van 11 september 1895 “contenant le budget des recettes et 
dépenses extraordinaires pour l’exercice 1896”, B.S., 13 september 1895 en bij K.B. van 11 januari 1896 
“concédant à la s.a. Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen l’exploitation des port et du canal 
martitime avec leurs dépendances faisant l’objet de la convention du 1 janvier 1894, B.S., 13 januari 
1896).

254 De naamloze vennootschap werd opgericht op 6 juli 1885 met als doel de bouw en de exploitatie van de 
Buurtspoorwegen in België (wet van 24 juni 1885 “sur les chemins de fer vicinaux révisée et amendée”, 
B.S., 25 juni 1885). Bij wet van 13 maart 1991 en koninklijke besluiten van 27 maart 1991 en 31 
december 1991 werd, naar aanleiding van de regionalisering van het streekvervoer, de vennootschap 
ontbonden en het vermogen ervan overgedragen naar de gewestelijke vervoersmaatschappijen.

255 Zie randnummer 204.
256 Decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van 

publiekrecht, B.S., 1 mei 1997. Zie ook J. CEULEERS, “Van BRTN naar V.R.T.”, T.B.P., 1997, 586-587 
en L. CORNELIS, E. DEKEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van 
publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 80-81.
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De laatste decennia veralgemeent de tendens zich echter. Zeldzaam zijn de nieuwe 

gedecentraliseerde diensten die niet – in min of meerder mate – in een privaatrechtelijk 

kleedje worden gehuld. 

Het gebruik van privaatrechtelijke verenigingstechnieken door de overheid beperkt zich ook 

niet langer tot de industriële of commerciële sectoren. Hiervan getuigen de talloze v.z.w.’s die 

(mede) door overheden werden opgericht en belast werden met opdrachten in de culturele en 

sociale sector. 

En ook vennootschapsvormen worden buiten de industriële of commerciële sectoren 

gehanteerd. Bij wet van 21 december 1998 werd aldus de “Belgische Technische 

Coöperatie”257 opgericht als naamloze vennootschap van publiekrecht met sociaal oogmerk, 

met als opdracht “tegemoet te komen aan de noden met betrekking tot de flexibiliteit en 

responsabilisering inzake de uitvoering van de programma’s en projecten van 

ontwikkelingssamenwerking”. In zijn advies zag de Raad van State in de niet-concurrentiële 

aard van de activiteiten van BTC weliswaar een belemmering voor de keuze voor de 

rechtsvorm “naamloze vennootschap”258. De wetgever is aan die bezwaren voorbijgegaan259.

68. Het privaatrecht oefent derhalve een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op de 

besturen en bestuurders. Rijst dan natuurlijk de vraag naar de motieven die overheden ertoe 

brengen voor het privaatrecht te kiezen in plaats van gebruik te maken van hun eenzijdige 

publiekrechtelijke bevoegdheden. 

C.1.1. Het ontbreken van publiekrechtelijke alternatieven

69. Een eerste reden die de overheid kan aanzetten tot het gebruik van het privaatrecht, is 

het ontbreken van een publiekrechtelijk alternatief260. 

Het publiekrecht, en dan met name het bestuursrecht, is ontstaan als een soort 

uitzonderingsrecht op het privaatrecht en is slechts in de loop van vorige eeuw uitgegroeid tot 

een autonoom rechtsgeheel261. Het privaatrecht werd gepercipieerd als het “gemene recht” dat 

                                                
257 Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1371/1 en nr. 1372/2.
258 Teneinde aan de kritiek van de afdeling wetgeving tegemoet te komen, werd het voorontwerp wel 

enigszins gewijzigd. De BTC werd niet langer als “N.V. van publiekrecht” opgericht maar als een 
“vennootschap met sociaal oogmerk die de vorm van een N.V. (van publiekrecht) heeft aangenomen” 
(Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1371/1, 10). Ook dit voorstel vond in de ogen van de Raad van State 
evenwel geen genade (Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1371/5, 3). Zie ter zake uitgebreid S. BAETEN, De 
overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 266-271.

259 Zie in die zin ook Parl. St. Kamer B.Z. 1995, nr. 50/2, 15 (aangaande de n.v. van publiekrecht met sociaal 
oogmerk Paleis voor Schone Kunsten) en Parl. St. C.R.W. 1997-98, nr. 417/1, 3-4 (aangaande de S.A. de 
droit public Agence pour les investisseurs étrangers en Wallonie).

260 Vgl. S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 75-79.
261 V. DUFAU, Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, Parijs, L’Harmattan, 

2000, 13 (Fr.); A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 
4-5; J. RIVERO, “Existe-t’il un critère du droit administratif ?”, R.D.P., 1953, 294 (Fr.); J. VENEZIA, 
“Le droit administratif français est-il encore un droit dérogatoire au droit commun” in X., Etat, Loi, 
Administration. Mélanges Ep. Spiliotopoulos, Brussel, Bruylant, 1998, 453-459 (Fr.).



67

in beginsel zowel op de particulieren als op de overheid toepasselijk werd geacht262. In de 

mate het publiekrecht hiervan niet afweek en geen geëigende regeling uitwerkte, sprak het

voor zich dat de overheid teruggreep naar het privaatrecht om haar doelstellingen te 

realiseren. 

70. Een voorbeeld uit de contractuele sfeer en het rechtspersonenrecht kan dit gebruik van 

het privaatrecht bij gebrek aan publiekrechtelijk alternatief illustreren.

Voordat met de wet van 29 maart 1962 een algemene publiekrechtelijke regeling263 voor 

bouw- en verkavelingsvergunningen werd uitgewerkt, verliep het ruimtelijk en 

stedenbouwkundig beleid – vaak noodgedwongen – via het private contractenrecht. Bij de 

verkoop van overheidsgoederen werden stedenbouwkundige voorwaarden in de verkoopsakten 

opgenomen onder de vorm van een erfdienstbaarheid. Vanzelfsprekend vertoonde dit 

privaatrechtelijke procédé heel wat nadelen. Het inlassen van nieuwe voorwaarden of het 

wijzigen van die voorwaarden was slechts mogelijk nadat de gronden (opnieuw) door de 

overheid werden verworven264. Het individuele karakter van de contractuele voorwaarden en het 

veelvoud aan overheden maakten dat van een echt beleid en een algemene toepassing van 

bepaalde beginselen nauwelijks sprake was. Bij gebrek aan een algemene regeling was dit 

privaatrechtelijke systeem van “gronduitgiftevoorwaarden” echter het enige alternatief.

Een voorbeeld uit het rechtspersonenrecht biedt de problematiek van de gemeentelijke v.z.w. De 

gemeentelijke v.z.w. is één van de meest gehanteerde en becommentarieerde voorbeelden van 

                                                
262 De theorie van het privaatrecht als het gemene, gemeenschappelijk recht is vooral in Nederland uitvoerig 

becommentarieerd in de zogenaamde “gemene” rechtsleer (zie P. SCHOLTEN, Algemeen deel. Asser 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1974, 26-32; J. VAN 
DER HOEVEN, “Publiekrecht en privaatrecht” in X., “Osmose tussen publiek en privaatrecht”, Ars 
Aequi, 1987, 277). Die leer is vervolgens verfijnd in de “gemengde rechtsleer”, waarin wordt gewezen op 
de invloed van (onder meer algemene beginselen van) het publiekrecht, zelfs indien de overheid zich 
bedient van het privaatrecht (zie J. KONIJNENBELT e.a., Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag, 
Elsevier, 2002, 461-463; D. LUBACH, Beleidsovereenkomsten, Deventer, Kluwer, 1982, 74-98; A. TAK, 
De overheid in het burgerlijk recht, Den Haag, V.U.G.A., 1997, 102-105). Die “gemengde rechtsleer” 
kan momenteel als de overheersende worden beschouwd, maar is zeker niet onbetwist. Vanuit de 
zogenaamde “Maastrichtste school” wordt onder de benaming “invullende rechtsleer” gepleit voor een 
nog striktere benadering waarin het optreden van de overheid steeds publiekrechtelijk van aard is. Voor 
hen kan het privaatrecht door de overheid hoogstens worden gehanteerd om in het publiekrecht 
ongeregeld gebleven punten “in te vullen”. Bij die invulling moet het privaatrecht dan bovendien worden 
overheersd en beïnvloed door de algemene beginselen van het publiekrecht (zie H. SIMON, Publiekrecht 
of privaatrecht ?, Amsterdam, VU, 1993, 407-409; A. TAK, De overheid in het burgerlijk recht, Den 
Haag, V.U.G.A., 1997, 105-118; J. TEUNISSEN, Het burgerlijk kleed van de Staat, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1996, 228-240). In zijn doctoraal proefschrift pleit ook P. GOFFAUX voor het verlaten van de 
opvatting van het bestuursrecht als een van het (gemeen) privaatrecht afwijkend recht en benadrukt hij de 
autonomie van het bestuursrecht (P. GOFFAUX, L’inexistence des privilèges de l’administration et le 
pouvoir d’exécution forcée, Brussel, Bruylant, 2002, 150 e.v.). 

263 Voordien werd weliswaar bijzondere wet- en regelgeving uitgevaardigd die een aantal specifieke of 
lokale stedebouwproblemen regelden. Voor een coherente voor het gehele land geldende regelgeving was 
het echter wachten tot de wet van 1962 (zie M. VAN DAMME, “Het ruimtelijke ordeningsdecreet van 18 
mei 1999 in historisch perspectief” in B. HUBEAU (ed.), Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, 
Brugge, Die Keure, 1999, 6-9).

264 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 339-340.
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het gebruik door de overheid van het private verenigingsrecht265. Een herhaaldelijk ingeroepen  

reden voor het succes van de v.z.w.-formule op gemeentelijk niveau is het gebrek aan een 

publiekrechtelijk alternatief voor gemeentelijke verzelfstandiging266. Terwijl federale en 

deelstatelijke overheden de laatste decennia steeds meer taken gingen toevertrouwen aan extern 

of intern verzelfstandigde diensten267 bleven de mogelijkheden tot publiekrechtelijke 

verzelfstandiging voor de gemeenten tot voor de Gemeentebedrijvenwet van 28 maart 1995268

erg beperkt. Op grond van de wet van 1 maart 1922269, later de wet van 22 december 1986270, 

konden twee of meer gemeenten weliswaar bepaalde opdrachten van gemeentelijk belang 

toevertrouwen aan een intercommunale, maar die intercommunalestructuur vertoonde als 

verzelfstandigingsvorm echter een aantal belangrijke beperkingen. De structuren waren erg 

zwaar en leenden zich minder voor de realisatie van kleinere of kortstondige projecten. 

Daarenboven vereiste de oprichting van een intercommunale de medewerking van ten minste 2 

gemeenten271. Die regelgeving bood dan ook geen alternatief indien één gemeente tot 

verzelfstandiging wenste over te gaan. 

Ook de gemeentewet bood, vóór de Gemeentebedrijvenwet, geen alternatief. Op grond van de 

artikelen 261 t.e.m. 263 N.Gem.W. kon één gemeente een zogenaamd “gemeentelijk bedrijf” 

oprichten. Die bedrijven beschikten echter niet over een eigen rechtspersoonlijkheid en konden 

slechts worden belast met commerciële of industriële activiteiten.

Voor een gemeente die alleen wenste over te gaan tot externe verzelfstandiging, stond derhalve 

geen publiekrechtelijke rechtsfiguur open. Aangezien voor de oprichting van zulke publieke 

entiteit een wetskrachtige grondslag noodzakelijk is272, konden de gemeenten – bij gebrek aan 

wetgevende bevoegdheid – zelf ook geen nieuwe rechtpersonen creëren. Noodgedwongen werd 

dan teruggegrepen naar het privaatrecht en de v.z.w.-vorm. 

71. Het gebrek aan een publiekrechtelijk alternatief heeft de overheid in het verleden soms 

gebracht tot het gebruik van privaatrechtelijke rechtsfiguren. Toch is dit “ontbreken”  slechts 

één motief voor het gebruik van het privaatrecht en zeker niet het belangrijkste. 

                                                
265 Zie randnummers 187-192.
266 E. VAN HOOYDONK, “De gemeentebedrijvenwet van 28 maart 1995 en het juridisch statuut van de 

autonome gemeentebedrijven”, T.Gem., 1997, 14.
267 Zie voor de achtergronden van die verzelfstandigingsbeweging A. ALEN en W. DEVROE, 

Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 114-117; K. LEUS, “Een 
klassiek bestuursrechtelijke benadering van het verschijnsel ‘verzelfstandiging’ van openbare diensten: 
naar een nieuw evenwicht tussen autonomie en centrale sturing” in Liber amicorum G. Baeteman, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 585-624; E. VERNAILLEN (ed.), “Verzelfstandiging binnen 
overheidsorganisaties”, themanummer V.T.ONDER MEER, 1997, 97p.

268 B.S., 8 april 1995.
269 Wet van 1 maart 1922 omtrent de vereniging van gemeenten tot nut van ’t algemeen, B.S., 16 maart 1922.
270 Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, B.S., 26 juni 1987.
271 Artikel 1 van de wet van 22 december 1986 bepaalde uitdrukkelijk dat enkele “verscheidene gemeenten” 

samen tot oprichting van een intercommunale konden overgaan. 
272 Zie randnummer 109-113.
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De huidige publiekrechtelijke regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw 

weerhoudt de overheden er immers niet van hun ruimtelijk ordeningsbeleid ook nu nog 

(mede) via het privaatrecht vorm te geven273.

Ook voor de gemeentelijke verzelfstandiging werden inmiddels publiekrechtelijke 

alternatieven gecreëerd. Eerst werd de figuur van het gemeentelijk bedrijf (zonder 

rechtspersoonlijkheid) met de Gemeentebedrijvenwet van 28 maart 1995 opengesteld voor 

gemeentelijke activiteiten die niet van industriële of commerciële aard zijn. Ter 

verantwoording van die uitbreiding werd er zelfs uitdrukkelijk op gewezen dat “als men de 

formule van het gemeentebedrijf ook openstelt voor andere dan commerciële of industriële 

activiteiten, de toezichthoudende overheden over een bijkomend argument zullen beschikken 

om zich te verzetten tegen de oprichting van v.z.w.’s, omdat de oogmerken die men nastreeft 

met de oprichting van een v.z.w. dan kunnen worden verwezenlijkt door gebruik te maken van 

de daartoe opgerichte geëigende beheersvorm, nl. die van het gemeentebedrijf”274. Tevens 

werd het de gemeenten mogelijk gemaakt een publiekrechtelijk autonoom gemeentebedrijf 

met rechtspersoonlijkheid op te richten. Ten slotte werden bij decreet van 6 juli 2001 ook de 

intergemeentelijke structuren gediversifieerd, onder meer om de “inflatie te beletten van het 

grote aantal intergemeentelijke v.z.w.’s”275. Toch heeft de invoering van die nieuwe 

publiekrechtelijke figuren geen einde gesteld aan het fenomeen van de gemeentelijke v.z.w.’s276.

Het belang van het ontbreken van een publiekrechtelijke regeling als verklaring voor het gebruik 

van het privaatrecht is dan ook te nuanceren. Naarmate het publiekrecht zich ontwikkelt, 

worden de gevallen waarin het gebruik van het privaatrecht zich opdringt bij ontstentenis van 

een publiekrechtelijke alternatief schaarser. Bovendien grijpen overheden ook terug naar het 

privaatrecht in gevallen waarin wel een publiekrechtelijke regeling bestaat. De 

publiekrechtelijke weg is in die gevallen een theoretische maar niet gewenste en zelfs te 

mijden optie. Niet het ontbreken van een publiekrechtelijke regeling is in voorkomend geval 

van belang maar wel het gebrek aan een adequaat publiekrechtelijk alternatief. 

                                                
273 Zie hierover “Phénomènes consensuels dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement”, Amén., 1997, 

speciaal nummer met bijdragen van onder meer L. DE MEEUS en F. HAUMONT, “Les phénomènes 
contractuels et les actes administratifs individuels”; R. MOERENHOUT, “La coopération entre l’Etat 
fédérale et les régions ainsi qu’entre les régions en matière d’environnement et d’aménagement du 
territoire” en M. PAQUES, “Synthèse; phénomènes consensuels autour de l’acte unilatéral”. 

274 Parl. St. Senaat 1991-1992, nr. 349/3, 21.
275 Parl. St. Vl.Parl. 2000-2001, nr. 565/1, 4.
276 E. VAN HOOYDONK, “Knelpunten na vijf jaar gemeentebedrijvenwet” in S. BAETEN, K. 

BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 160-161.
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C.1.2. De flexibiliteitswens of -noodzaak 

72. De meest aangehaalde verantwoording voor het gebruik van het privaatrecht door de 

overheid is de bijkomende flexibiliteit of efficiëntie die het zou bieden in vergelijking met de 

publiekrechtelijke alternatieven277. 

Er wordt gesteld dat het privaatrecht, in tegenstelling tot het publiekrechtelijk alternatief : 

- een “eigentijds, dynamisch en efficiënt beheer”278 mogelijk maakt, 

- het mogelijk maakt “de beoogde versnelde uitbouw van de rioolzuiveringsinfrastruc-

tuur daadwerkelijk binnen de gestelde korte termijn te realiseren”279, 

- “de meeste soepelheid garandeert om lokale overheden gelijktijdig met de Vlaamse 

overheid in een evenwaardige relatie gebruik te laten maken van dezelfde diensten”280,

- “een soepele organisatievorm is die een afzonderlijk beheer naar commerciële 

maatstaven toelaat”281, 

- “présente la souplesse, la transparance et la fiabilité requises”282, 

- “est destiné à garantir le maintien d’une grande souplesse de gestion et d’une 

efficacité maximale dans l’organisation de l’institution”283, 

- of nog dat “overheidsinstellingen niet altijd zo dynamisch zijn”284.

73. Beeldvorming speelt een belangrijke rol bij die voorkeur voor het privaatrecht als een 

flexibel en efficiënt recht. 

De private rechtsfiguren genieten bekendheid als efficiënte, doelgerichte en slagvaardige 

instrumenten285. De publiekrechtelijke structuren en instrumenten daarentegen worden – soms 

terecht maar vaak ook onterecht – geassocieerd met “bureaucratie”, “verstarring”, 

“inefficiëntie” en “willekeur”. Enkel al om louter psychologische overwegingen kan het voor 

de overheid daarom voordelig zijn om een beroep te doen op het privaatrecht. Ze kan hopen 

                                                
277 Zie tevens M. SCHELTEMA en M. SCHELTEMA, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen 

publiek- en privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 42-43.
278 Parl. St. Vl.Parl. 1993-94, nr. 478/1, 9 (aangaande de v.z.w. Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme en 

betreffende de overdracht van het beheer en de exploitatie van jeugdinfrastrcutuur aan die vereniging).
279 Parl. St. Vl .Parl., 1989-90, nr. 395/9, 79 (aangaande de oprichting van de n.v. Aquafin).
280 Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 1132/4, 4 (aangaande de oprichting van de cvba Jobppunt voor de 

uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en de selectie van overheidspersoneel).
281 Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1435/1, 3 (aangaande de n.v. van publiekrecht ASTRID). 
282 Parl. St. C.R.W. 1997-98, nr. 417/1, 4 (aangaande de n.v. van publiekrecht Agence pour les investisseurs 

étrangers en Wallonie).
283 Parl. St. C.R.W. 1998-99, 482/1, 3 (aangaande de n.v. van publiekrecht SARSI).
284 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/3, 8 (aangaande de oprichting van de v.z.w. De Rand).
285 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 72-75; C. DEBBASCH, Droit 

administratif, Parijs, Economica, 2002, 382 (Fr.); N. QUOC VINH, Les entreprises publiques face au 
droit des sociétés commerciales, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1979, 35-36 
(Fr.); L. CORNELIS, E. DEKEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van 
publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 84-85; K. SCHROTEN, De overheidsstichting op het niveau van de centrale 
overheid, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 101 (Ned.).
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dat haar project of beleid een efficiënt elan meekrijgt en wordt onttrokken aan het pejoratieve 

odium dat aan het publiekrechtelijk overheidsoptreden kleeft.

74. Doorgaans blijven de beweegredenen evenwel niet beperkt tot sfeer- of beeldvorming. 

Met het gebruik van het privaatrecht wordt ook een reële efficiëntie nagestreefd. 

Het bestuurs- en publiekrecht kent de overheid niet enkel bevoegdheden toe. Het omvat voor 

die overheid ook talrijke verplichtingen, zoals controlemechanismen van interne en externe 

aard, de taalwetgeving, de wetgeving overheidsopdrachten, budgettaire verplichtingen of de 

statutaire tewerkstelling. Bepaalde rechtsgeleerden hebben om die reden het bestuursrecht 

zelfs als een “droit de soumission” getypeerd286. Vaak hoopt de overheid om via een beroep 

op het privaatrecht aan die verplichtingen te ontsnappen. 

De private rechtsvormen, en dan vooral de vennootschapsvormen, zouden de overheid ook de 

mogelijkheid bieden om een taak meer “bedrijfsmatig” uit te voeren. Voor dergelijke taken 

wordt de private vennootschapsvorm bij uitstek geschikt geacht omdat die van origine is 

ingericht op het bedrijfsmatig produceren van goederen en diensten binnen een 

marktcontext287. Ook voor het uitoefenen van (commerciële) nevenactiviteiten zou het 

privaatrecht de overheid ruimere mogelijkheden bieden dan het publiekrecht, met name door 

het mogelijk te maken op te treden als een echte “marktspeler”288.

75. In de rechtsleer wordt de flexibiliteit die de overheid aldus met het privaatrecht 

nastreeft argwanend benaderd. Gevreesd wordt dat de democratische, rechtsbeschermings- en 

transparantiedoelstellingen die aan de publiekrechtelijke regimes ten grondslag liggen via het 

privaatrecht worden ontdoken289.

                                                
286 F. BENOIT, Le droit administratif, Parijs, Dalloz, 1968, 76 (Fr.); V. DUFAU, Les sujétions exorbitantes 

du droit commun en droit administratif, Parijs, L’Harmattan, 2000, 11-36 (Fr.).
287 C. SCREUDER, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Kluwer, Deventer, 1994, 413-414 

(Ned.).
288 M. BOKKERINK, “De uitoefening van publiekrechtelijke taken door privaatrechtelijke rechtspersonen” 

in S. KORTMANN e.a. (eds.), Overheid en onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen, 
Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 293 (Ned.); C. SCREUDER, Publiekrechtelijke taken, private 
rechtspersonen, Kluwer, Deventer, 1994, 414-415 (Ned.).

289 J. ACKERMANS-WIJN, Contracten met de overheid, Deventer, Kluwer, 1989, 23 (Ned.); S. BAETEN, 
“De bruikbaarheid van de v.s.o. voor de gemeente en het O.C.M.W.: een terreinverkenning”, T.Gem., 
1997, 81-82; L. DERIDDER, “De publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep genomen” in X., De v.z.w. naar 
huidig en komend recht, Brussel, Larcier, 2000, 243; W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van 
overheidsondernemingen”, T.R.V., 1998, 487-488; C. GOORDEN, Verzelfstandiging : naar een 
doorzichtig en geregeld bestuur, Preadvies V.A.R., Alphen aan den Rijn, Samson, 1997, 54, 90-91 en 93 
(Ned.); R. MAES, “De gemeente en de vereniging zonder winstoogmerk”, De Gem., 1978, 360; J. 
MAWET, “Quelle alternative à la création d’asbl communales?”, Mouv.Comm., 1998, 9; C. SCREUDER, 
Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Kluwer, Deventer, 1994, 415-417 (Ned.); J. TEN 
BERGE, S. ZIJLSTRA, L. TIMMERMAN, F. BUIJN, De ontwikkeling van de rechtspersoon in het 
publiekrecht en het privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2000, 258 (Ned.); J. VAN NUS, Overheidstoezicht 
op afstand. Verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar zelfstandige bestuursorganen verkend, 
Antwerpen, Maklu, 1995, 200-205 (Ned.). Vgl. Advies van de MINA-Raad bij het ontwerp van decreet 
betreffende de milieubeleidsovereenkomsten (Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 31-33). 
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Slechts uitzonderlijk wordt hier in België290 de gedachte aan vastgeknoopt dat indien de 

overheid op stelselmatige wijze het publiekrecht ontduikt of vermijdt, dit de uiting kan zijn 

van een reële behoefte of noodzaak en dat de overheid, omwille van een slechte of 

voorbijgestreefde publiekrechtelijke regeling, weinig keus wordt gelaten. De voornaamste 

uitzondering hierop vormt SAROT die erop wijst dat indien “des règles de droit public sont 

éludées, c‘est peut-être parce qu’elles sont inadaptés aux situations nouvelles qui se 

présentent” 291. Al te vaak wordt inderdaad uit het oog verloren dat het publiekrecht, als 

uitzonderingsrecht op het privaatrecht, niet enkel de rechtsbescherming en controle van de 

overheid tot doel heeft. De bijzondere publiekrechtelijke uitzonderingsregels voor de overheid 

hadden ook (en zelfs in de eerste plaats) tot doel de overheid de nodige middelen te 

verstrekken om het algemeen belang te allen tijde te laten primeren292. De eenzijdig bindende 

en uitvoerbare beslissingsbevoegdheid, het monopolie en de uitvoeringsimmuniteit zijn de 

belangrijkste middelen die de overheid hiertoe ter beschikking werden gesteld. Het 

publiekrecht verleent de overheid, via bijzondere bevoegdheden, een efficiëntievoorsprong 

omwille van de belangen die zij behartigt. De indrukwekkende lijst aan toezichts-, overleg- en 

beschermingsmechanismen waaraan het publiekrechtelijk overheidsoptreden in de loop der 

jaren is onderworpen en de uitholling van overheidsmonopolies en -immuniteit293, hebben die 

efficiëntievoorsprong echter in toenemende mate gehypothekeerd. Het evenwicht tussen 

bijzondere overheidsbevoegdheden en toezichtsmechanismen werd verstoord. Naarmate de 

controle verscherpte, is het voor de overheid soms efficiënter gebleken om afstand te doen 

van haar publiekrechterlijke bevoegdheden en terug te grijpen naar het privaatrechtelijk 

instrumentarium. 

De evolutie van de juridische aard van de tewerkstelling bij de overheid biedt hiervan een 

treffend voorbeeld. Het principieel statutair of contractueel karakter van die tewerkstelling is 

                                                
290 Zie omtrent die problematiek in Nederland C. SCHELTEMA, “Steekhoudend ministerschap”, Parl. St.

Tweede Kamer 1992-93, 21.427/40-42; K. SCHROTEN, De overheidsstichting op het niveau van de 
centrale overheid, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 103. In Frankrijk Y. GAUDEMET, “L’entreprise 
publique à l’épreuve du droit public” in X., L’unité du droit. Mélanges Roland Drago, Parijs, Economica, 
259-271.

291 J. SAROT, “Le contrat, instrument d’organisation des services publics”, A.P.T., 1977-78, 116.
292 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 5; J. VIAENE, 

“Het recht van de openbare instellingen om personeel bij overeenkomst in dienst te nemen”, T.B.P., 1978, 
133.

293 Er kan onder meer worden gewezen op de oprichting van de Raad van State, de ontwikkeling van het 
leerstuk van de overheidsaansprakelijkheid, de oprichting van het Arbitragehof, de invoering van het 
administratief kort geding, de formele motiveringsplicht, de openbaarheid van bestuur, de introductie van 
ombudsmannen, de invoering van een klachtenrecht ten aanzien van de Vlaamse bestuursinstellingen, het 
nuanceren van de uitvoeringsimmuniteit, het burgerlijk kort geding m.b.t. eenzijdige 
overheidsbeslissingen en de steeds striktere toepassing die de rechtspraak maakt van het 
gelijkheidsbeginsel en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zie ook J. VANDE 
LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht van het Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2001, 62-69).
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lange tijd een twistpunt geweest dat de rechtsliteratuur heeft verdeeld294. Het doorslaggevende 

argument in die discussie bleek uiteindelijk de veranderlijkheid van de openbare dienst295. 

Aan de statutaire aanstelling werd de voorkeur gegeven omdat dit de overheid het best zou 

toelaten wijzigingen door te voeren indien het algemeen belang dit vereiste, terwijl de 

contractuele tewerkstelling onverenigbaar werd geacht met die veranderlijkheid. Door het 

sluiten van een arbeidsovereenkomst zou de overheid immers verplichtingen op zich kunnen 

nemen die niet zonder akkoord van het betrokken personeelslid kunnen worden gewijzigd296. 

Maar de juridische realiteit maakt vreemde bochten. Door de talrijke interne 

beroepsprocedures, het beroep voor de Raad van State, de uitgebreide overleg- en 

medebeslissingsprocedures voor de vakorganisaties en de nivellering en uniformisering van 

de statutaire ambten en hun vergoedingen is de “eenzijdige” statutaire aanstelling vaak 

verworden tot een rem op elke verandering297. De laatste decennia heeft de overheid daarom 

steeds meer afstand genomen van haar bijzondere “eenzijdige” aanstellingsbevoegdheid en 

wordt meer om meer beroep gedaan op het contract. Opmerkelijk is dat die “terugkeer” van 

het statuut naar het contract evenzeer wordt verdedigd op grond van de “veranderlijkheid”. 

Aldus werd de uitbreiding bij K.B. van 22 december 2000298 van de gevallen waarin de 

deelstatelijke overheden contractueel personeel kunnen aanwerven als volgt gerechtvaardigd : 

“De toevoeging van deze uitzonderingsgrond wordt derhalve verantwoord opdat de overheid 

een beroep zou kunnen doen op de in de maatschappij aanwezige kennis en bekwaamheid 

welke is vereist in een snel evoluerende, hoogontwikkelde en complexe samenleving teneinde 

een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen”299.

                                                
294 Zie hierover onder meer A. BUTTGENBACH en J. DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les 

administrations publiques à leurs agents”, R.J.D.A., 1958, 10; A. DE BECKER en B. LOMBAERT, “De 
juridische grondslag van de arbeidsverhoudingen tussen de overheid en haar personeel” in R. 
ANDERSEN en K. LEUS, Hervorming van het openbaar ambt, Brugge, Die Keure, 2002, 85-91; D. 
CUYPERS, “Ambtenaren- en werknemersstatuut. Is het onderscheid nog relevant ?” in X., Publiekrecht, 
ruim bekeken, Antwerpen, Maklu, 1994, 121-156 en E. GILLET, “La nature juridique de la relation entre 
l'administration et son agent” in X., Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant 1994, 11, alsook de 
aldaar aangehaalde verwijzingen; N. THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans une 
économie sociale de marché : aspects juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 609-610.

295 E. GILLET, “La nature juridique de la relation entre l'administration et son agent” in X., Précis de 
fonction publique, Brussel, Bruylant 1994, 12; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 207-208; J. VIAENE, “Het recht van de openbare instellingen om 
personeel bij overeenkomst in dienst te nemen”, T.B.P., 1978, 137; Cass., 8 december 1932, Pas., 1933, I, 
44; Cass., 22 oktober 1942, Pas., I, 1942, I, 249; R.v.St., Leblanc, nr. 5.936, 20 december 1957.

296 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 
européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 42; A. BUTTGENBACH en J. 
DEMBOUR, “Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs agents”, R.J.D.A., 
1958, 10.

297 F. BATAILLER, “Les beati possidentes en droit administratif”, R.D.P., 1965, 1056 (Fr.); J. VIAENE, 
“Het recht van de openbare instellingen om personeel bij overeenkomst in dienst te nemen”, T.B.P., 1978, 
137. 

298 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief 
en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke 
rechtspersonen die ervan afhangen, B.S., 9 januari 2001.

299 Toelichting bij artikel 2 van het K.B. van 22 december 2000, B.S., 9 januari 2001, 422.
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76. Het beroep van de overheid op het privaatrecht met het oog op een verhoogde 

flexibiliteit is dan ook geen a priori te mijden “kwaal”300. In bepaalde gevallen zal die 

handelwijze daarentegen getuigen van een behoorlijk bestuur. Een overheid die haar 

bijzondere bevoegdheden steeds meer aan banden gelegd ziet (en haar takenpakket uitgebreid 

weet), moet op zoek gaan naar wettige alternatieven om haar doelstellingen zo optimaal 

mogelijk te realiseren301. 

Dit is vanzelfsprekend geen pleidooi voor een terugkeer, via de omweg van het privaatrecht, 

naar een situatie van ongecontroleerd overheidsoptreden. In talrijke gevallen blijven 

publiekrechtelijke controles hun nut behouden en kan een ontwijking ervan, al dan niet via het 

privaatrecht, niet worden toegestaan302. Om die reden moeten een aantal beperkingen worden 

gesteld aan het gebruik van het privaatrecht door de overheid.

Er zijn verder vraagtekens te plaatsen bij een ongenuanceerde benadering in de zin dat het 

privaatrecht een efficiënter bestuursinstrument is dan het publiekrecht. Een publiekrechtelijke 

organisatievorm laat in beginsel zelfs een ruimere variëteit aan beheersregels toe303. Idealiter 

zou de overheid niet moeten kiezen voor het privaatrecht als vluchtweg. Ingeval bepaalde 

publiekrechtelijke regels ontoereikend of onnodig hinderend zijn voor een efficiënt beheer, 

moeten die regels worden aangepast. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd mogelijk en is 

het privaatrecht het enige alternatief. Al te vaak wordt echter zonder meer teruggegrepen naar 

het privaatrecht zonder dat vooraf wordt nagegaan of met een aangepaste publiekrechtelijke 

regeling niet evenzeer of beter het beoogde doel kan worden bereikt. 

C.1.3. De samenwerking met de particuliere sector

77. Met de uitbreiding van haar takenpakket, de specialisering en de inkrimping van haar 

budgettaire ruimte groeide voor de overheid de nood aan de medewerking, de kennis en vaak 

ook het kapitaal van de particuliere sector304. Om die samenwerking met private partners 

juridisch vorm te geven, kan het privaatrecht soms een nuttig of zelfs noodzakelijk instrument 

zijn.

78. Indien het de bedoeling is de determinerende zeggenschap over het 

samenwerkingsverband aan de private partners toe te vertrouwen, is een privaatrechtelijke 

vormgeving zoniet noodzakelijk dan toch de meest evidente optie. Een publiekrechtelijke 

regeling veronderstelt in beginsel dat de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, de 

uiteindelijke controle over de samenwerking behoudt. Vanzelfsprekend kunnen private 

partners ook bij de werking en de beslissingen van publiekrechtelijke structuren worden 

                                                
300 Vgl. Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 516/1, 22, waarin de deelname door de Vlaamse regering aan de 

oprichting van v.z.w.’s als dusdanig wordt getypeerd. 
301 P. ORIANNE en J. LE BRUN, “Considérations sur le droit de la decentralisation par services” in J. LE 

BRUN (ed.), Dictionnaire des services publics relevant de l’Etat, Brussel, Oyez, 1978, I/9.
302 Onder de randnummers 92-105 wordt nader ingegaan op de vraag wanneer er van een onwettige 

ontduiking van het publiekrecht sprake is.
303 Zie randnummer 114.
304 Zie randnummers 42 e.v.
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betrokken. “Het laatste woord”, in de vorm van een benoemings- en ontslagrecht, een 

bestuurlijk toezicht of de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging moet in een 

publiekrechtelijke structuur echter aan de overheid toekomen. Determinerende private 

zeggenschap over een samenwerkingsverband met de overheid veronderstelt dan ook een 

beroep op het privaatrecht.

79. Ook indien aan de particuliere sector geen determinerende zeggenschap wordt 

toegekend, stimuleert de samenwerking met de privé de overheid echter tot het gebruik van 

het privaatrecht. Het spreekwoord “onbekend maakt onbemind” indachtig, heeft de overheid 

geleerd zich tot potentiële private partners te richten in hun eigen juridische taal : het private 

contracten- en verenigingsrecht. 

80. Het contractenrecht zou verder ook tot voordeel hebben dat de rechtsonderhorigen 

betrokken kunnen worden bij het formuleren van het overheidsbeleid, zodat dit beleid beter en 

sneller wordt aanvaard305. Het beroep op de v.z.w. door gemeentelijke en andere overheden is 

aldus ook herhaaldelijk verdedigd op grond van de wens private actoren bij het beleid te 

betrekken306 en vanuit de vrees dat het vrijwilligersengagement ten aanzien van een 

publiekrechtelijk vormgegeven rechtspersoon minder groot zou zijn307 en voor het gebruik 

door de overheid van de vennootschapsvormen geldt hetzelfde308. 

Argumenten van juridische aard en van beeldvorming lopen hier opnieuw dooreen. Het 

private contracten- en verenigingsrecht zou tot een meer herkenbare, rechtszekere en 

stabielere rechtsverhouding leiden omdat ze uitgaan van onderling overleg, gelijkwaardigheid 

van de partners en wederzijdse instemming. Een publiekrechtelijke regeling daarentegen 

wordt op eenzijdige wijze door de overheid tot stand gebracht en kan ook op eenzijdige wijze 

worden gewijzigd of beëindigd. 

81. Wat nu te denken van “de samenwerking” als argument voor het gebruik van het 

privaatrecht door de overheid ? Ongetwijfeld zal in een aantal gevallen de samenwerking 

                                                
305 Advies van de MINA-Raad bij het ontwerp van decreet betreffende de milieubeleidsovereenkomsten 

(Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 30).
306 R. DEPRE en M. DUYSTERS, De gemeentelijke v.z.w. Een terreinverkenning, Leuven, KUL, 1980, 19-

20; J. MAWET, “Quelle alternative à la création d’asbl communales?”, Mouv.Comm., 1998, 8; J. 
SAROT, “Le contrat, instrument d’organisation des services publiques”, A.P.T., 1976-77, 114; L. 
SIMONT, “Tendances et fonctions actuelles du droit des contrats” in X., Renaissance du phénomène 
contractuel, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1971, 504; Parl. St. Vl.Parl. 1998-99, nr. 1371/1, 4; Parl. St.
Vl.Parl. 2000-2001, nr. 774/1, 7. 

307 Memorie van toelichting bij het decreet van 1 juni 1994 betreffende de erkenning en subsidiëring van de 
v.z.w. Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme en betreffende de overdracht van het beheer en de exploitatie 
van jeugdinfrastructuur aan die vereniging (Parl. St. Vl.Parl. 1993-94, nr. 478/1, 10); R. MAES, “De 
gemeente en de vereniging zonder winstoogmerk”, De Gem., 1978, 359; K. SCHROTEN, De 
overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 101 (Ned.).

308 C. DEBBASCH, Droit administratif, Parijs, Economica, 2002, 382 (Fr.); C. SCHREUDER, 
Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Kluwer, Deventer, 1994, 412-413 (Ned.) en verder Parl. 
St. Vl.Parl. 1998-99, nr. 1268/2, 6 betreffende de n.v. Reproductiefonds Vlaamse Musea (“De 
oprichtingsvorm van een N.V. laat een vlotte samenwerking toe met geïnteresseerde privé investeerders”) 
en Parl. St. Kamer; 1997-98, nr. 1435/1, 3 betreffende de n.v. van publiekrecht ASTRID (“het maakt 
mogelijk om financiële en industriële partners uit de particuliere sector bij het project te betrekken”). 
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tussen overheid en private sector gebaat zijn met dit gebruik. Zoals het argument van de 

“flexibiliteit” wordt de “samenwerking met de privé” echter vaak ondoordacht en onterecht 

aangevoerd om het beroep op het privaatrecht te verantwoorden. 

Ook indien de overheid met private partners samenwerkt, kan een innoverende 

publiekrechtelijke regeling een meer verantwoorde keuze zijn. Het publiekrecht biedt de 

overheid ruime mogelijkheden en maakt evenzeer overleg, inspraak en medezeggenschap 

mogelijk309. Een publiekrechtelijke regeling kan trouwens elementen aan het privaatrecht 

ontlenen, al was het maar in de benaming310. Via privaatrechtelijk gekleurd publiekrecht kan 

misschien evenzeer tegemoet worden gekomen aan de psychologische bezwaren die een 

samenwerking met de privé in publiekrechtelijke vorm kunnen bemoeilijken. 

Bovendien moet het uitgangspunt van de privaatrechtelijke regeling als rechtszekere 

verhouding tussen gelijkwaardige partners worden genuanceerd. Vaak is de gelijkwaardigheid 

tussen de contractspartijen veeleer schijn dan werkelijkheid en worden de 

contractsvoorwaarden door de ene partij zonder meer aan de andere opgelegd via 

standaardbedingen of typecontracten. En indien de overheid beroep doet op het privaatrecht 

kan zij nog steeds dreigen met een eenzijdige dwingende regelgeving. Bij de vrijwilligheid en 

gelijkwaardigheid van de partijen bij talrijke convenanten en bestuursovereenkomsten zijn 

dan ook terecht vragen gesteld311.

Wat het argument van de rechtszekerheid betreft, is er verder rekening mee te houden dat de 

overheid in een privaatrechtelijk samenwerkingsverband evenzeer eenzijdig kan ingrijpen. De 

omvorming van de n.v. BATC tot de n.v. van publiekrecht BIAC biedt hiervan een zeer 

treffend voorbeeld. De n.v. BATC werd op 11 december 1987 opgericht als een 

privaatrechtelijke vennootschap met als opdracht het beheer, de uitbreiding en de exploitatie 

van de passagiersgebouwen van de luchthaven van Zaventem. Naast de 47,5% aandelen die 

de toenmalige Regie der Luchtwegen in BATC verwierf, berustte een meerderheid van 52,5 

% van de belangen bij een groep particuliere investeerders uit de bank- en 

verzekeringswereld. Naar aanleiding van problemen die werden vastgesteld bij de werking 

van BATC en de verhouding van de vennootschap met de Regie der Luchtwegen, is de 

wetgever op eenzijdige wijze tot een grondige hervorming van deze private vennootschap 

overgegaan312. Via verschillende wetswijzigingen en volmachtenbesluiten werd BATC 

genationaliseerd tot een publiekrechtelijke entiteit : de n.v. van publiekrecht BIAC, die 

onderworpen is aan een bestuurlijk toezicht van de federale overheid313. Voor de private 

                                                
309 Zie in die zin het advies van de MINA-Raad bij het ontwerp van decreet betreffende de 

milieubeleidsovereenkomsten (Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 30).
310 Zie randnummers 114-118.
311 Advies van de MINA-Raad bij het ontwerp van decreet betreffende de milieubeleidsovereenkomsten 

(Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 30).
312 Die hervormingsoperatie werd reeds uitvoerig behandeld in mijn bijdrage “De Belgische openbare 

luchtvaartstructuren en de hervorming van de Regie der Luchtwegen en BATC”, C.D.P.K., 1999, 46-61.
313 Artikelen 23 en 24 (toezicht) en artikel 39, §3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 

van sommige economische overheidsbedrijven. 
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aandeelhouders van het voormalige BATC werd een financiële uitstapmogelijkheid 

uitgewerkt314.

82. Samengevat veronderstelt een samenwerking tussen overheid en particuliere sector niet 

a priori een beroep op het privaatrecht. Slechts indien beoogd wordt de determinerende 

zeggenschap aan de private partner of partners toe te kennen, is het privaatrecht een evidente 

keus. Zoniet moeten de bestuurskundige, gevoelsmatige en juridische voor- en nadelen van 

privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en gemengde alternatieven voor het vormgeven van de 

samenwerking zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. 

C.1.4. Ter afronding : het probleem van de motivering

83. Een veelvoud aan beweegredenen brengt de overheid derhalve tot het privaatrecht. 

Onder meer het ontbreken van een (valabel) publiekrechtelijk alternatief, de vereiste van een 

wettelijke grondslag om een publiekrechtelijke regeling uit te werken, het uitvoeren van 

nevenactiviteiten, het streven naar efficiëntie en de samenwerking met private partners leiden 

de overheid in die keuze. Zelden zal één van die motieven determinerend zijn en worden de 

verschillende elementen samen in de afweging betrokken.

Er moet echter worden betreurd dat aan de keuze voor het privaat- of het publiekrecht slechts 

uitzonderlijk een doordachte discussie voorafgaat. Vooral bij de wetgevende macht – voor 

wie geen formele motiveringsplicht geldt315 – blijft de afweging van voor- en nadelen vaak 

beperkt tot een aantal veralgemenende en vage verwijzingen naar flexibiliteit en 

samenwerking (pro het gebruik van het privaatrecht) of het gebrek aan toezicht op of aan 

transparantie van private rechtsfiguren (contra het gebruik van het privaatrecht). Een 

verplichting voor de wetgevers om hun keuze voor privaatrecht, publiekrecht of een 

mengvorm uitdrukkelijk te motiveren, is dan ook aangewezen. Dit zal de overheid bewegen 

tot een “rationeler” gebruik van het privaatrecht. Bovendien kan dit de soms onterechte 

weerstand die het gebruik van het privaatrecht oproept, nuanceren. Dit wantrouwen is 

doorgaans immers ingegeven door het ontbreken van duidelijke motieven voor het gebruik 

van het privaatrecht, wat het vermoeden voedt dat het slechts tot doel heeft publiekrechtelijke 

waarborgen op onwettige wijze te ontduiken.

                                                
314 Artikelen 13 t.e.m. 17 van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren 

van de luchthaven Brussel-Nationaal, B.S., 11 april 1998. 
315 P. POPELIER, Democratisch regelgeven, Intersentia, 2001, 209-210 en 250.
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C.2. Het (on)geoorloofd karakter van het gebruik van het privaatrecht door de overheid : de 

tweewegenleer

84. De vraag of en onder welke voorwaarden de overheid van het privaatrecht gebruik mag 

maken, heeft in Nederland reeds tot talrijke discussies, stellingen en rechtspraak aanleiding 

gegeven. De Nederlandse rechtsleer en rechtspraak is trouwens de belangrijkste inspiratiebron 

gebleken voor de Belgische rechtsliteratuur. Hieronder wordt daarom eerst de evolutie van dit 

leerstuk in Nederland geschetst316, alvorens in te gaan op de Belgische situatie.

C.2.1. Tweewegenleer in Nederland : van keuzevrijheid naar doorkruisingsleer

85. In een arrest van 8 juni 1882317 moest de Nederlandse Hoge Raad zich uitspreken over 

de mogelijkheid voor de overheid om haar doelstellingen te realiseren door gebruik te maken 

van het privaatrecht. De Hoge Raad oordeelde dat de overheid bij de keuze van haar 

beleidsinstrumenten een ruime vrijheid toekomt. De overheid kan vrij kiezen tussen “twee 

wegen” : ofwel doet ze beroep op haar publiekrechtelijke bevoegdheden, ofwel hanteert ze het 

privaatrecht. Het gebruik van het privaatrecht werd zelfs aanvaard indien een bijzondere 

publiekrechtelijke bevoegdheid of procedure bestaat. Enkel indien de publiekrechtelijke 

regeling dit uitdrukkelijk bepaalde, was de privaatrechtelijke weg uitgesloten318. 

De “tweewegenleer” van dit principearrest is vervolgens in meerdere arresten bevestigd319. 

Ook de Afdeling rechtspraak van de Nederlandse Raad van State320 en een meerderheid van 

de rechtsleer321 sloten zich bij de zienswijze van de Hoge Raad aan.

                                                
316 Ook in Frankrijk wint de vraag naar het gebruik door de overheid van het privaatrecht in toenemende 

mate aan belangstelling. Zie onder meer J. COLSON, Droit public économique, Parijs, L.G.D.J., 2001,
301-306; CONSEIL D’ETAT, Rapport public 1999. L’intérêt général, Parijs, La documentation 
Française, 1999, 323-327; V. DUFAU, Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, 
Parijs, L’Harmattan, 2000, 56-63 en 121-128; G. GUGLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, 
Parijs, Montchrestien, 2000, 284-292; G. GUGLIELMI, “Habilitation unilatérale, délégation contractuelle 
et consistance du service public”, R.F.D., 2001, 353-357.

317 Hoge Raad, 8 juni 1882, W.L., 1882, 4765.
318 In bepaalde rechtsleer wordt benadrukt dat het beroep op de privaatrechtelijke weg door de Hoge Raad 

ook werd uitgesloten indien dit leidde tot “een misbruik van bevoegdheid of machtspositie” (J. 
ACKERMANS-WIJN, “Publiek- en privaatrecht; twee-wegenleer” in J. ACKERMANS-WIJN (ed.), 
Contracten met de overheid, Deventer, Kluwer, 1999, A.I.6. - 3 en 7). Die tweede beperking geldt 
volgens mij echter niet enkel voor de overheid maar – via de figuur van het rechtsmisbruik – voor iedere 
persoon die van het privaatrecht gebruik maakt. 

319 Hoge Raad, 1 februari 1918, N.J., 1918, 325; 16 april 1925, N.J., 1925, 649; 1 april 1926, N.J., 1926, 577; 
19 maart 1931, N.J., 1931, 470; 4 april 1940, N.J., 1941, 412; 20 februari 1953, N.J., 1953, 313; 13 april 
1962, N.J., 1964, 366; 19 januari 1968, A.B., 1968, 585; 25 april 1986, N.J., 1986, 714; 27 maart 1987, 
A.B., 1987, 273.

320 Voorz. Afd. rechtspraak, 30 juli 1985, A.B., 1986, 541. Wel blijkt dat de Afdeling rechtspraak veeleer dan 
de Hoge Raad geneigd was om beperkingen te aanvaarden op de principiële keuzevrijheid van de 
overheid op grond van een strijdigheid van de private weg met een dwingende positiefrechtelijke regeling 
(cf. Afd. rechtspraak, 1 september 1977, A.B., 1977, 336; Afd. rechtspraak, 4 oktober 1985, A.B., 1986, 
242). Zie ter zake uitgebreid J. ACKERMANS-WIJN, Contracten met de overheid, Deventer, Kluwer, 
1989, 69-74.
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86. De laatste decennia heeft de Nederlandse rechtsleer die traditionele tweewegenleer en 

de ruime keuzevrijheid voor de overheid echter in vraag gesteld. Vooral de aantasting van 

publiekrechtelijke waarborgen wordt aangeklaagd. Er wordt niet aanvaard dat de overheid 

met behulp van het privaatrecht meer zou kunnen bewerkstelligen dan hetgeen 

publiekrechtelijk geoorloofd is. Tevens wordt gevreesd voor een aantasting van de belangen 

van derden, zowel in materieel (meer rechten en inspraak) als procedureel (betere 

rechtsbescherming) opzicht. Ten slotte wordt aangeklaagd dat bepaalde overheidspersonen 

zich via de private weg bevoegdheden toe-eigenden die op grond van het publiekrecht aan 

andere personen of organen toekomen322.

De Hoge Raad is niet ongevoelig gebleken voor die argumenten. In het uitvoerig 

becommentarieerde Windmill-arrest van 26 januari 1990323 heeft de Hoge Raad zijn 

tweewegenrechtspraak genuanceerd via de formule van de “onaanvaardbare doorkruising”. 

87. In de Windmill-zaak moest de Hoge Raad zich uitspreken over de vraag of de 

Nederlandse Staat, als eigenares van oppervlaktewateren, tegen betaling een privaatrechtelijke 

‘vergunning’ mag eisen voor het lozen van afvalstoffen in dit water. Het rechtsprobleem was 

dat ook een bijzonder publiekrechtelijk heffingssysteem bestond in de vorm van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren. Bij stilzwijgen van de wet moest de Hoge Raad ingaan 

op de vraag of de overheid vrij kon kiezen tussen de publiek- en de privaatrechtelijke weg. De 

Hoge Raad stelde die vraag zeer principieel:”Het gaat hier om de vraag of de overheid, 

ingeval haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere belangen bepaalde 

bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag behartigen door gebruik te maken van 

haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden, zoals aan het 

eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegdheid overeenkomsten naar burgerlijk 

recht af te sluiten of de bevoegdheid een vordering op grond van een jegens haar gepleegde 

onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te stellen”.

                                                                                                                                                        
321 E. DROOGLEEVER FORTUIJN, “Dient de wet regelen te geven met betrekking tot overeenkomsten met 

de overheid”, Hand. N.J.V., 1965, I, 141-172; F. HUART, “Misbruik van het burgerlijk recht door de 
administratie” in X., Verspreide geschriften, Samson, 1949, 13-29; M. TROOSTWIJK, “Het gebruik 
maken van burgerrechtelijke vormen bij de behartiging van openbare belangen”, Preadvies V.A.R., 
Haarlem, Tjeenk Willink, 1956, 92p.; G. WIARDA, “De overheid als contractante”, W.P.N.R., 1970, 23-
31.

322 P. DE HAAN, “Over de vervlechting van publiek- en privaatrecht” in X., Regel en Praktijk, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1979, 43-45; A. DONNER, Algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht, Alphen aan 
de Rijn, Tjeenk Willink, 1974, 80-81; D. LUBACH, Beleidsovereenkomsten, Deventer, Kluwer, 1982, 
145-174; M. SCHELTEMA, “Inleiding over bestuurlijke vragen bij de gemeentelijke 
erfpachtscontracten”, Bouwrecht, 1975, 507-522; A. TAK, “Terugtocht van twee wegen”, N.T.B., 1989, 
297-314.

323 Hoge Raad, 26 januari 1990, N.J., 1991, 393 met onder meer de volgende commentaren : A. 
BLOEMBERGEN, “Overheidsprivaatrecht : schets van een algemeen deel”, W.P.N.R., 1992, 953-955; G. 
KLEIJN, A.B., 1990, 1247-1248; J. POLAK, “Tweewegenleerproblemen” in S. KORTMANN e.a. (eds.), 
Overheid en onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen, Deventer, Tjeenk Willink, 1998, 369-
384; G. VAN WISSEN, “De twee-wegenleer : kan de overheid nog alle kanten uit ?”, T.B.P., 1992, 17-
20.
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Het antwoordde luidde even principieel maar – in het licht van de voorgaande vaste 

rechtspraak – verrassend: “Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet 

voorziet, is voor de beantwoording van deze vraag beslissend of gebruik van de 

privaatrechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij 

moet onder meer worden gelet op inhoud en strekking van de regeling (die mede kan blijken 

uit haar geschiedenis) en op de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling 

de belangen van de burgers zijn beschermd, één en ander tegen de achtergrond van de 

overige geschreven en ongeschreven regels van het publiekrecht. Van belang is voorts of de 

overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat 

kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid, omdat zo zulks 

het geval is, dit een belangrijke aanwijzing is dat er geen plaats is voor de privaatrechtelijke 

weg”.

88. Ook na “Windmill” blijft het uitgangspunt dat voor de toelaatbaarheid van het gebruik 

van het privaatrecht in eerste instantie gekeken moet worden naar het bestaan van een 

publiekrechtelijke regeling. 

Bestaat er geen publiekrechtelijke regeling dan zal het gebruik van het privaatrecht in 

beginsel324 toegestaan zijn. Bestaat er wel een publiekrechtelijke regeling, dan is na te gaan of 

die regeling het gebruik van het privaatrecht uitdrukkelijk uitsluit, uitdrukkelijk toestaat of ter 

zake niets bepaalt.

In de eerste twee gevallen is de vraag naar het gebruik van het privaatrecht eenvoudig te 

beantwoorden. Verbiedt een publiekrechtelijke regeling uitdrukkelijk het gebruik van het 

privaatrecht, dan is de private weg natuurlijk afgesloten. Indien, omgekeerd, de 

publiekrechtelijke regeling het gebruik van het privaatrecht uitdrukkelijk toestaat, kan worden 

besloten tot het geoorloofd karakter van het gebruik. 

Innoverend is het Windmill-arrest vooral voor de talrijke gevallen waarin een 

publiekrechtelijke regeling bestaat maar hierin niets terug te vinden is over het gebruik van de 

privaatrechtelijke weg. Voordien werd in die gevallen zonder meer aangenomen dat de 

overheid vrij kon kiezen voor de publieke of private weg. In het Windmill-arrest heeft de 

Hoge Raad afstand genomen van die absolute keuzevrijheid. Het gebruik van het privaatrecht 

werd onderworpen aan het criterium van de “onaanvaardbare doorkruising” : ook indien het 

                                                
324 Het arrest van de Vlissingse Brandweerkosten (Hoge Raad, 11 december 1992, N.J., 1994, 639) leert dat 

uitzonderlijk ook uit het ontbreken van een publiekrechtelijke regeling een verbod kan worden afgeleid 
beroep te doen op het privaatrecht. In deze zaak vorderde de gemeente Vlissingen van de eigenaar van een 
schip waarop brand was uitgebroken de bluskosten terug langs privaatrechtelijke weg (overeenkomst, 
zaakwaarneming en onrechtmatige daad). Die handelswijze werd afgewezen. De Hoge Raad oordeelde dat 
uit de geschiedenis van de Brandweerwet bleek dat de wetgever van oordeel was geweest dat de kosten 
voor een publiekrechtelijke dienst als brandbestrijding op geen enkele wijze teruggevorderd mogen 
worden van de burgers. Geoordeeld werd dat het kostenverhaal ertoe zou kunnen leiden dat bij de burger 
een drempel ontstaat om tot alarmering over te gaan. Aangezien het verhalen van de kosten langs 
publiekrechtelijke weg uitgesloten werd, werd geoordeeld dat een kostenverhaal langs privaatrechtelijke 
weg de bewuste publiekrechtelijke niet-regeling op onaanvaardbare wijze zou doorkruisen.
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gebruik van het privaatrecht niet uitdrukkelijk is verboden, zal dit gebruik toch slechts 

geoorloofd zijn indien dit een publiekrechtelijke regeling niet “op onaanvaardbare wijze”

doorkruist. 

Niet iedere doorkruising van de publiekrechtelijke regeling is dus onaanvaardbaar. Enkel een 

“onaanvaardbare” doorkruising wordt geweerd. De Hoge Raad heeft een aantal criteria 

aangereikt om te bepalen of van onaanvaardbare doorkruising sprake is325 :

- Een onaanvaardbare doorkruising kan worden afgeleid uit de inhoud en strekking van de 

betrokken publiekrechtelijke regeling. Dit criterium maakt het mogelijk om, rekening 

houdend met de wil van de wetgever en de overige beginselen van het publiekrecht, na te 

gaan of en in hoeverre de publiekrechtelijke regeling in de weg staat aan het 

privaatrechtelijk handelen. Met dit eerste criterium opent de Hoge Raad derhalve de 

mogelijkheid om de strijdigheid met een publiekrechtelijke regeling impliciet af te leiden 

uit die bepalingen.

- Naast de inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling moet verder aandacht 

worden besteed aan de wijze waarop de belangen van de burgers in de verschillende 

regelingen worden beschermd. Het behelst dan in de eerste plaats bijkomende materiële 

waarborgen die de publiekrechtelijke regeling biedt, zoals bepaalde publiekrechtelijke 

inspraak- of informatieverplichtingen die niet spelen bij het privaatrechtelijk optreden. 

Naast die materiële waarborgen spelen ook processuele waarborgen. In het Windmill-

arrest achtte de Hoge Raad het onaanvaardbaar dat het gebruik van het privaatrecht ertoe 

zou leiden dat een publiekrechtelijk stelsel van rechtsbescherming (beroep bij de 

belastingsrechter) zou komen te vervallen. Doorslaggevend hierbij was de overweging dat 

die bijzondere beroepsmogelijkheid de burger meer waarborgen bood dan het privaatrecht. 

De Hoge Raad houdt ook rekening met de bevoegdheidsverdeling binnen en tussen de 

overheden, althans indien dit een impact kan hebben op de belangenbescherming van de 

rechtsonderhorigen : “Voorts zou afbreuk worden gedaan aan de door de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren voorziene bevoegdheidsverdeling binnen de overheid, 

terwijl de coördinatie van het beleid in het gedrang zou kunnen komen”. 

- Bij het beantwoorden van de vraag of er van een onaanvaardbare doorkruising van het 

publiekrecht door het privaatrecht sprake is, heeft de Hoge Raad in het Windmill-arrest 

ten slotte ook het criterium van het “vergelijkbaar resultaat” naar voren geschoven. De 

privaatrechtelijke weg zal slechts open staan indien door middel van het publiekrecht niet 

een “vergelijkbaar resultaat” kan worden bekomen. Het betreft ongetwijfeld het meest 

flexibele maar ook het meest onduidelijke criterium. Of een “vergelijkbaar resultaat” te 

bereiken valt, zal vaak bepaald worden door de appreciatie van de feiten en hun gevolgen. 

                                                
325 Zie omtrent die criteria uitgebreid F. VAN OMMEREN, “Overheid en burgerlijk recht” in N. KOEMAN 

(ed.), Praktijkboek bestuursrecht, Deventer, Kluwer; s.d., XIV-26-38 en E. DE GROOT en A. VAN DER 
VEEN, “Contracteren over ruimtegebruik en publiekrechtelijke bevoegdheden; wat kan en wat niet kan”, 
Bouwrecht, 2003, 649-662.
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Al naargelang de rechter zich strenger of milder opstelt, zal die toetssteen het gebruik van 

het privaatrecht kunnen verbieden of toestaan326. 

89. De doorkruisingscriteria van Windmill zijn door de Hoge Raad ook in zijn latere 

rechtspraak toegepast327. VAN OMMEREN328 heeft er terecht op gewezen dat het evenwel 

niet altijd even eenvoudig is om de theoretische criteria en stappen329 van de 

doorkruisingsformule toe te passen. Ook in de rechtspraak worden soms stappen 

overgeslagen; soms wordt slechts aan één toetsteen van de doorkruisingsformule aandacht 

besteed330 en de concrete invulling van de verschillende criteria gebeurt niet steeds 

eenduidig331. 

De door de Hoge Raad aangereikte criteria zijn dan ook veeleer als richtsnoeren te 

beschouwen die telkens in concreto zijn te beoordelen. Het is niet uitgesloten dat bovendien 

met andere – soms minder juridische332 – overwegingen rekening wordt gehouden. 

                                                
326 J. PETERS, “De houdbaarheid van de doorkruisingsformule”, N.T.B., 2001, 241-248.
327 Hoge Raad, 9 juli 1990, A.B., 1990, 547; Hoge Raad, 8 juli 1991, A.B., 1991, 659; Hoge Raad, 11 

december 1992, A.B., 1993, 301; Hoge Raad, 22 oktober 1993, A.B., 1994, 1; Hoge Raad, 18 februari 
1994, A.B., 1994, 415; Hoge Raad, 7 oktober 1994, A.B. 1995, 47; Hoge Raad, 13 oktober 1995, N.J., 
1996, 430; Hoge Raad, 11 oktober 1996, A.B., 1997, 123; Hoge Raad, 28 februari 1997, A.B., 1997, 314; 
Hoge Raad, 8 mei 1998, J.B., 1998, 142; Hoge Raad, 15 januari 1999, N.J., 1999, 306; Hoge Raad, 19 
mei 2000, A.B., 2000, 428.

328 F. VAN OMMEREN, “Overheid en burgerlijk recht” in N. KOEMAN (ed.), Praktijkboek bestuursrecht, 
Deventer, Kluwer; s.d., XIV-39.

329 In de rechtsleer werden verschillende “stappenschemas” uitgewerkt, die een (erg theoretische) 
handleiding kunnen bieden voor het toepassen van de doorkruisingsleer. Zie H. SIMON, Publiekrecht of 
privaatrecht ?, Amsterdam, VU, 1993, 407-409 en W. BEURSKENS, De Hoge Raad en de twee-
wegenleer, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1997, 78-80. 

330 In het arrrest SKV/B moest de Hoge Raad zich uitspreken over de mogelijkheid voor de 
publiekrechtelijke productschappen om een privaatrechtelijke vordering te richten tegen een veehouder 
bij wie verboden groeibevorderende stoffen werden aangetroffen, terwijl zij ook over een 
publiekrechtelijke sanctiemogelijkheid beschikken. De Raad behandelt de eerste twee criteria niet en gaat 
meteen over tot de vergelijkbaarheidstoets : “Nu voor de Productschappen publiekrechtelijke wegen 
openstaan waarmee zij een met de gevorderde voorziening vergelijkbaar resultaat kunnen bereiken, zou 
de toewijzing van de onderhavige vordering uit de onrechtmatige daad die publiekrechtelijke weg op 
onaanvaardbare wijze doorkruisen” (Hoge Raad, 28 februari 1997, A.B., 1997, 314).

331 Zie H. HENNEKENS, “Windmill” in F. VAN BURG, P. VAN BUUREN en J. VAN DER VEEN (eds.), 
AB Klassiek, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 228-230.

332 Dit wordt geïllustreerd in het arrest Kunst- en Antiekstudio Lelystad van de Hoge Raad van 8 juli 1991 
(N.J., 1991, 691). In dit arrest stond de vraag centraal of het de gemeente toegestaan is bij de verkoop van 
grond voorwaarden te bedingen die de koper beperken in de gebruiksmogelijkheden. In casu had de 
gemeente Lelystad aan de Kunststudio bedrijfsterreinen verkocht onder de voorwaarde dat voor de 
verhuur ervan de instemming van de gemeente nodig was. Tegen die verkoopsbepaling werd ingebracht 
dat die op onaanvaardbare wijze de publiekrechtelijke regeling van de bestemmingsplannen met 
gebruiksvoorschriften doorkruisten. De Hoge Raad aanvaardde hier echter het gebruik van het 
privaatrecht, onder meer op grond van de overweging dat anders een algemeen gebruikelijke praktijk 
opeens door de rechter ontoelaatbaar zou worden bestempeld hetgeen met het oog op de rechtszekerheid 
geen goede zaak zou zijn (cf. J. ACKERMANS-WIJN, “Publiek- en privaatrecht; twee-wegenleer” in J. 
ACKERMANS-WIJN (ed.), Contracten met de overheid, Deventer, Kluwer, 1999, A.I.6.-12 en F. VAN 
OMMEREN, “Overheid en burgerlijk recht” in N. KOEMAN (ed.), Praktijkboek bestuursrecht, 
Deventer, Kluwer, s.d., XIV-25). 
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C.2.2. Tweewegenleer in België

C.2.2.1. De introductie van de Nederlandse tweewegenleer via de Belgische rechtsleer

90. De tweewegenleer werd in de Belgische rechtsliteratuur voor het eerst uitvoerig333

onderzocht in een opmerkelijke bijdrage van W. VAN GERVEN betreffende 

beleidsovereenkomsten334. Verwijzend naar de tweewegenleer van de Nederlandse Hoge Raad 

benadrukt VAN GERVEN dat in België “voor zover over het onderwerp werd geschreven, in het 

algemeen zonder moeilijkheden – en meestal impliciet – wordt aanvaard dat de overheid de vrije 

keus heeft om de behartiging van het algemeen belang langs publiekrechtelijke dan wel 

privaatrechtelijke weg te verwezenlijken en dit ook wanneer de overheid daartoe niet 

uitdrukkelijk bij wet gemachtigd werd”. 

Die oplossing is niet vanzelfsprekend. Indien kan worden aanvaard dat het bestuur vrij de 

middelen kiest om de toevertrouwde belangen te behartigen, dan moet het gebruik van die 

middelen – zoals elke overheidsbevoegdheid – toch nog in de wet steun vinden335.

91. D’HOOGHE336 komt de verdienste toe om in de Belgische wetgeving een wettelijke 

grondslag te hebben aangewezen voor de uit Nederland overgenomen tweewegenleer. Hij wijst 

er terecht op dat een algemene wettelijke basis voor de contractsbevoegdheid van de overheid 

kan worden gevonden in artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat een 

ieder contracten kan aangaan indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is verklaard. Omdat 

de wet aan de overheid geen algemeen verbod oplegt om contracten te sluiten, kan dit artikel als 

rechtsgrond dienen voor de bevoegdheid van de overheid om het private (overeenkomsten)recht 

te hanteren. 

Voor de oprichting van rechtspersonen op grond van het privaatrecht kan dan weer een 

wettelijke grondslag worden gevonden in de v.z.w.- en vennootschapswetgeving337. Het 

toepassingsgebied van die regelgeving is in algemene bewoordingen gesteld. De deelgenoten van 

v.z.w.’s en vennootschappen worden zonder meer aangeduid als de “leden”, “personen” of 

“vennoten”. Nergens wordt de overheid als mogelijk lid of vennoot uitgesloten, terwijl ook uit de 

                                                
333 Voordien werd de vraag naar de mogelijkheid voor de overheid om beroep te doen op het privaatrecht en 

vooral naar de grenzen van die mogelijkheid slechts zijdeling en weinig systematisch onderzocht (bv. J. 
MERTENS, “De contractuele verantwoordelijkheid van openbare besturen”, T.B.P., 1948, 116-117; J. LE 
BRUN, “L’administration economique par voie contractuelle en Belgique” in X., Renaissance du 
phénomène contractuel, Luik, C.D.V.A., 1970, 40).

334 W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 39-66.
335 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 

14.
336 Zie D. D'HOOGHE, “Overeenkomsten met de overheid” in X., De overeenkomst : vandaag en morgen, 

Antwerpen, Kluwer, 1990, 134-135 en -, “De mogelijkheid voor openbare besturen om 
beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 
78.

337 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 
102-103.
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parlementaire voorbereiding bij die regelgeving niet blijkt dat het de bedoeling was de overheid 

als deelgenoot uit te sluiten338. 

92. Inmiddels heeft een meerderheid339 van de Belgische rechtsleer zich aangesloten bij de 

tweewegenleer340. Zij erkennen het privaatrechtelijke optreden van de overheid als een 

principiële mogelijk die bestaat naast de eenzijdige beslissingsbevoegdheid. Toch wordt de 

overheid bij de keuze tussen de publieke en private weg geen absolute vrijheid toegekend. 

Aangenomen wordt dat de privaatrechtelijke weg voor de overheid slechts openstaat indien dit 

niet in strijd is met een dwingende positiefrechtelijke regeling (1) of met algemene rechtsbe-

ginselen (2). Het gebruik van het privaatrecht mag ook niet leiden tot een miskenning van de 

bevoegdheden van andere overheden (3), tot een bevoegdheidsoverdracht of een beperking van 

de eigen beoordelingsvrijheid (4)341. Opmerkelijk is dat de Belgische rechtsleer aldus een 

tweewegenleer heeft ontwikkeld waarin – in andere bewoordingen – de meeste elementen uit de 

doorkruisingsformule van de Nederlandse Hoge Raad terug te vinden zijn. 

(1) Verbod te handelen in strijd met een dwingende positiefrechtelijke regeling

93. Strijdigheid met een dwingende positiefrechtelijke regeling wordt vastgesteld, niet alleen 

ingeval een nationale of internationale342 regelgeving uitdrukkelijk verbiedt de privaatrechtelijke 

                                                
338 P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation 

critique d’ un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 278-286.
339 De tweewegenleer wordt niet door alle auteurs onderschreven. PACQUES gaat er van uit dat de overheid, 

ingeval ze de bevoegdheid heeft om eenzijdig op te treden, enkel beroep mag doen op het contract indien 
hiervoor een uitdrukkelijk wettelijke machtiging bestaat. De auteur nuanceert dit principiële verbod echter 
onmiddellijk. Dit verbod zou enkel spelen “sous réserve de l'analyse de la volonté du législateur lorsqu'il a 
doté l'administration de cette compétence unilatérale” (M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans 
l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 145 en 423). Ook BAETEN verwerpt de 
tweewegenleer, althans bij de oprichting van verzelfstandigde rechtspersonen (De overheid als ondernemer, 
Brugge, die keure, 2003, 150-161). Zie verder ook de rechtsleer aangehaald in voetnoot nr. 393.

340 S. BAETEN, P. DE BOCK, K. LEMMENS, K. LEUS en J. OLIVIER, “Enige bedenkingen omtrent het 
juridisch kader van de convenanten”, T.Gem., 2001, 14; M. BOSMANS, “De verhouding tussen het 
privé-contractenrecht en het publiekrecht”, R.W., 1985-86, 2118; D. DEOM, Le statut juridique des 
entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 56, nr. 33; E. LANCKSWEERDT, “Bemiddeling 
met en door gemeenten”, T. Gem., 2003, 107-117; K. LEUS, “Het verschijnsel verzelfstandiging van 
openbare diensten”, Liber amicorum G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, 612-616; B. PEETERS, 
Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 24, nrs. 42 e.v.; A. 
VAN OEVELEN, “Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten” in H. BOCKEN, en I. 
TRAEST, (eds.), Milieubeleidsovereenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1990, 18, nr. 12. 

341 W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 57-58; D. D’HOOGHE en F. 
VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 15-19.

342 Bij toepassing van die voorwaarde moet niet alleen aandacht worden besteed aan het nationale recht maar 
ook aan het internationale en dan in het bijzonder het Europese recht. Ter zake is met name rekening te 
houden met mogelijke problemen vanuit het kartelrecht, staatssteun en misbruik van machtspositie (zie J. 
BOUCKAERT, “De verenigbaarheid van milieubeleidsovereenkomsten met het Europees kartelrecht”, 
T.P.R., 1993, 75-119; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, 
Brugge, Die Keure, 2001, 89-100 en 118-123; B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconve-
nanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 58-60; Y. VAN GERVEN, “Publiek-private samenwerking en 
mededingingsrecht”, R.W., 2001-2002, 505-517.
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weg te bewandelen. Ook indien dit impliciet uit die regeling kan worden afgeleid, is de private 

weg afgesloten343. 

Die voorwaarde sluit nauw aan bij de eerste toetssteen van de Nederlandse 

doorkruisingsformule, waarbij wordt nagegaan of het privaatrecht niet in strijd is met “de inhoud 

en strekking” van een publiekrechtelijke regeling. 

94. De Belgische rechtsleer sluit met de voorwaarde “strijdigheid met een dwingende 

positiefrechtelijke regeling” ook aan bij de tweede toetssteen van de Nederlandse 

doorkruisingsformule (“verbod afbreuk te doen aan waarborgen voor de 

belangenbescherming van de burgers”). Op grond van die voorwaarde kan het privaatrecht 

immers geweerd worden indien de publiekrechtelijke regeling bijzondere materiële of 

processuele waarborgen voor derden omvat, zoals een overleg-, bezwaar- of een 

bekendmakingprocedure. Als de privaatrechtelijke weg geen gelijkwaardige garanties 

inhoudt, dan is hij verboden344. 

Toch zal het bestaan van publiekrechtelijke waarborgen niet steeds het gebruik van het 

privaatrecht uitsluiten. Dit privaatrecht laat vaak voldoende ruimte voor vergelijkbare 

inspraak-, bezwaar- en bekendmakingsprocedures. Het privaatrecht moet trouwens slechts 

“gelijkwaardige” en geen “identieke” waarborgen bieden. De mogelijkheid om in het kader 

van een publiekrechtelijke regeling een beroep bij de Raad van State in te stellen, leidt dan 

ook niet automatisch tot de onwettigheid van een privaatrechtelijk alternatief waarin die 

beroepsmogelijkheid wordt beperkt of uitgesloten. De theorie van de afsplitsbare akte345  

maakt dat het toezicht van de Raad van State zich ook uitstrekt tot de totstandkoming van 

contractuele overheidshandelingen346. Daarbij komt dat de rechtsbescherming door de 

rechterlijke macht niet zonder meer kan worden afgewimpeld als minderwaardig aan de door 

de Raad van State geboden bescherming. De rechtspraak heeft die bescherming in bepaalde 

gevallen daarentegen gelijkwaardig geacht met de bescherming geboden door de Raad van 

State. Ter zake kan worden verwezen naar de discussie over de rechtsbescherming geboden 

aan, enerzijds, de personeelsleden van de vrije onderwijsinstellingen (arbeidsrechtbank en 

burgerlijke rechter) en, anderzijds, aan het personeel van de door de overheid ingerichte 

onderwijsinstellingen (Raad van State). In een arrest van 5 juli 1993347 benadrukte de Raad 

van State dat de gewone rechtbanken het personeel van de vrije onderwijsinstellingen een 

rechtsbescherming bieden “qui est non pas identique, mais équivalant à celle que le recours 

                                                
343 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel 

te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 79.
344 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel 

te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 79; B. PEETERS, Convenanten, in het 
bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 51-53; W. VAN GERVEN, 
“Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 57.

345 Zie randnummers 244-251.
346 B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 3-4.
347 R.v.St., Vrebos, nr. 43.707, 5 juli 1993; R.v.St., Coopman, nr. 43.709, 5 juli 1993. Contra M. MAGITS 

en L. VENY, “Het administratief contentieux in onderwijsaangelegenheden. (Rechts)onzekerheid troef!”, 
Rec.Arr.R.v.St., 1994, 180.
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en annulation procure aux membres du personnel des universités de la Communauté”. Dit 

uitgangspunt werd recent nog bevestigd in het arrest Missorten van 6 februari 2001 van de 

algemene vergadering van de Raad van State, dat een (voorlopig) einde heeft gemaakt aan de 

discussie over de bevoegdheid van de Raad t.a.v. het personeel van de vrije 

onderwijsinstellingen: “dat, vergeleken met de Raad van State, de arbeidsrechtbanken in 

geschillen tussen onderwijsinstellingen en hun werknemers niet dezelfde, maar wel een 

gelijkwaardige rechtsbescherming bieden”. 

95. Om te bepalen of de waarborgen van een publiek- en privaatrechtelijke regeling 

gelijkwaardig zijn, kan dus niet worden volstaan met een veralgemenende en formele 

benadering. Een beoordeling in concreto, waarbij rekening wordt gehouden met de 

alternatieve materiële en processuele waarborgen, dringt zich op. 

Bovendien moet bij die beoordeling ook rekening worden gehouden met rechtskracht van het 

aangewende instrumentarium. Ingeval de overheid zich bedient van het contract i.p.v. haar 

eenzijdige beslissingsbevoegdheid is aannemelijk dat minder verregaande waarborgen kunnen 

volstaan om te komen tot “gelijkwaardige” bescherming348. Terwijl de overheid met haar 

eenzijdige bevoegdheid derden zonder enige vorm van inspraak verplichtingen kan opleggen, 

geldt dit in beginsel niet bij de contractuele optie. Het voorafgaand contractuele overleg en de 

vereiste instemming kunnen hier publiekrechtelijke waarborgen vervangen. De werking van 

het contract zal trouwens tot de partijen beperkt blijven.

(2) Verbod te handelen in strijd met algemene beginselen van het publiekrecht

          

96. Tot de onwettigheid van het gebruik van het privaatrecht wordt in de rechtsleer ook 

geconcludeerd indien dit gebruik onverenigbaar is met de algemene beginselen van het 

publiekrecht. Er wordt dan vooral verwezen naar het gelijkheidsbeginsel. Net zo min als via 

een publiekrechtelijke regeling mag de overheid via een privaatrechtelijke regeling personen 

die zich in gelijkaardige situaties bevinden op een verschillende wijze behandelen indien 

hiervoor geen afdoende motivering bestaat349. 

Het gebruik van een privaatrechtelijke rechtsfiguur op zich zal echter zelden leiden tot een 

miskenning van het gelijkheidsbeginsel. Bij het gebruik van het privaatrecht kan en moet de 

overheid rekening houden met het gelijkheidsbeginsel. Aldus moet de overheid ook bij het 

sluiten van overeenkomsten de gelijkheid van de potentiële medecontractanten in acht nemen. 

Niet het gebruik van het privaatrecht maar wel een oneigenlijk gebruik ervan zal derhalve 

kunnen leiden tot een miskenning van de rechtsgelijkheid.

97. Verder is ook rekening te houden met andere beginselen, zoals de veranderlijkheid of 

de continuïteit van de openbare dienst. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer hebben die 
                                                
348 Vgl. B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 19.
349 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel 

te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 79; W. VAN GERVEN, 
“Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 58.
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beginselen echter in belangrijke mate, ofwel genuanceerd350, ofwel geconcretiseerd in 

uitdrukkelijke publiekrechtelijke voorschriften351. 

(3) Verbod tot miskenning van de bevoegdheid van een andere overheid

98. Het privaatrecht mag niet worden misbruikt om de bevoegdheidsverdeling tussen de 

verschillende overheden te omzeilen. In de Belgische context kan niet enkel worden gedacht 

aan de bevoegdheidsverdeling tussen het gemeentelijke, provinciale en centrale niveau352 en 

tussen de organen van eenzelfde overheidsrechtspersoon353, maar ook aan de 

bevoegdheidsverdeling tussen de deelstaten en de federale overheid354. 

In zijn advies bij het ontwerp van decreet betreffende de milieubeleidsovereenkomsten heeft 

de Raad van State om die reden onderzocht of het Vlaamse Gewest aan zijn bevoegdheid 

inzake de bescherming van het leefmilieu ook de bevoegdheid ontleende om 

milieubeleidsovereenkomsten af te sluiten met het oog op voorkoming en beperking van 

milieuverontreiniging. In de mate die overeenkomsten ook betrekking zouden hebben op het 

vaststellen van productnormen, werd in het advies een ernstig voorbehoud geformuleerd : 

“luidens artikel 2, §1, van het voorstel van bijzondere wet tot vervollediging van de federale 

Staatsstructuur zou immers de bevoegdheid voor het vaststellen van productnormen 

uitsluitend aan de federale overheid worden voorbehouden. […] Indien de bedoelde bepaling 

van het voorstel van bijzondere wet wordt aangenomen, zal dat tot gevolg hebben dat, vanaf 

de inwerkingtreding ervan, het toepassingsgebied van het onderhavige ontwerpdecreet in 

aanzienlijke mate wordt beperkt”355. De decreetgever onderkende het probleem en bevestigde 

dat via het privaatrecht evenmin het bevoegdheidsdomein van een andere regelgever mag 

worden betreden als via het publiekrecht : “Hoewel de meeste tot nu toe gesloten 

milieubeleidsovereenkomsten betrekking hebben op productnormen, waarvoor de Gewesten 

na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de 

federale Staatsstructuur niet langer bevoegd zijn, blijven er vele andere gebieden van het 

milieubeleid, zoals bv. het afvalstoffenbeleid, waar de milieubeleidsovereenkomsten als 

beleidsinstrument kunnen worden gehanteerd”356.

                                                
350 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 87-91; L. 

SUETENS en S. SWARTENBROUX, “Evolutie van het begrip ‘openbare dienst’ ” in X., De nieuwe 
vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, Brussel, Bruylant, 1988, 294-299.

351 Bv. artikel 1412bis Ger.W. dat de (niet-)beslagbaarheid van bepaalde overheidsgoederen - uiting van de 
continuïteit van de openbare dienst - uitdrukkelijk regelt.

352 B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 57.
353 M. PAQUES, “S’engager à modifier un règlement de police”, Rev. Dr. Comm., 1995, 230-238.
354 Dat de overheid ook bij haar contractueel optreden enkel binnen de eigen bevoegdheidssfeer kan 

handelen, wordt soms ook gekoppeld aan het specialiteitsbeginsel van de (overheids)rechtspersonen (zie 
M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 
148-151; S. RODRIGUES, “Actualité du principe de spécialité des entreprises publiques”, R.F.D. adm., 
1994, 1146-1156 (Fr.)). 

355 Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 50-51.
356 Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 4.
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(4) Verbod tot miskenning van de eigen bevoegdheid

99. Het gebruik van het privaatrecht moet niet alleen de bevoegdheden van andere overheden 

respecteren. Het mag evenmin afbreuk doen aan de eigen bevoegdheden van de overheid die van 

het privaatrecht wil gebruik maken.

100. De miskenning van de eigen bevoegdheid kan het gevolg zijn van een verboden 

bevoegdheidsdelegatie. Uit artikel 33, tweede lid, van de Grondwet - dat stelt dat alle machten op 

de door de Grondwet bepaalde wijze moeten worden uitgeoefend - heeft de rechtspraak afgeleid 

dat de bevoegdheden die aan een overheid worden toegekend in beginsel onoverdraagbaar en 

onvervreemdbaar zijn357. Eigen aan publiekrechtelijke bevoegdheden is bijgevolg dat het 

overheidsorgaan belast met de uitoefening ervan, er in beginsel niet over mag beschikken358.

Toch is dit “vervreemdbaarheids-” of delegatieverbod niet van toepassing op elke toewijzing van 

bevoegdheden of taken. 

Zo moet de verboden bevoegdheidsdelegatie worden onderscheiden van de toegelaten 

bevoegdheidsattributie of -toewijzing359. In dit laatste geval kent een overheid een persoon 

bevoegdheden of opdrachten toe waarvan die overheid, overeenkomstig de hogere regelgeving, 

vrij kan oordelen op welke wijze die worden uitgeoefend. Van delegatie is slechts sprake indien 

een overheid een bevoegdheid die een hogere rechtsregel haar voorbehoudt, aan een ander 

persoon gaat overdragen. Voor de federale wetgever, de decreet- en ordonnantiegevers betekent 

dit dat slechts sprake zal zijn van bevoegdheidsdelegatie in het geval zij bevoegdheden 

overdragen die hen in internationale normen, de grondwet of de bijzondere wetten uitdrukkelijk 

zijn voorbehouden. Zoniet is er sprake van een toegelaten bevoegdheidstoewijzing. 

Maar ook indien het inderdaad een delegatie en niet een toewijzing van bevoegdheid betreft, 

bestaat er geen absoluut verbod. Het Hof van Cassatie aanvaardde in een arrest van 4 mei 

1920360 dat bevoegdheden door een overheidspersoon kunnen worden gedelegeerd in de mate (1) 

de delegatie wordt verleend aan een onder zijn toezicht staand orgaan, (2) de delegatie kan 

worden herroepen, (3) de gedelegeerde beslissingen onderworpen zijn aan uitdrukkelijke of 

stilzwijgende goedkeuring van de delegataris en (4) ze betrekking hebben op bijkomstige of 

                                                
357 Cass. 6 februari 1890, Pas., 1891, I, 5; Cass., 6 februari 1891, R.A., 1891, 124. Zie ook B. LOMBAERT, 

“La délégation de compétence en matière administrative et le pouvoir d’évolcation du délégant”, A.P.T., 
1997, 155-156 ; A. MAST, “Delegatie en toewijzing van bevoegdheid” in Liber amicorum Baron Louis 
Fredericq, Gent, Rechtsfaculteit, 1965, 737-754.

358 P. COLLE en S. VAN CROMBRUGGE, “De verzelfstandiging van het stedelijk museaal beleid : 
juridische en fiscale aspecten”, R.W., 1991-1992, 913; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 19-20; B. PEETERS, “De verhouding tussen openbare 
diensten en hun gebruikers : een contractuele of een reglementaire relatie?”, R.W., 1990-91, 142.

359 F. DE VISSCHERE, “Over de verordeningsmacht van Ministers en van Administratieve 
overheidslichamen”, T.B.P., 1947, 210-211; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 19-20; A. MAST, “Delegatie en toewijzing van bevoegdheid” in Liber 
amicorum Baron Louis Fredericq, Gent, Rechtsfaculteit, 1965, 737-752. 

360 Cass. 4 mei 1920, Pas., 1920, I, 135-143. 
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aanvullende detailmaatregelen. De rechtspraak van de Raad van State361 en de rechtsleer362

hebben zich bij die nuancering van het delegatieverbod aangesloten. De rechtspraktijk heeft van 

die “ruimte” (al te) gretig gebruik gemaakt. 

Ook in een overeenkomst of bij de oprichting van een vennootschap of een v.z.w. kan derhalve, 

binnen de voormelde grenzen, tot bevoegdheidsdelegatie worden overgegaan. Het meerzijdige 

karakter van de privaatrechtelijke rechtsfiguren vereist wel bijzondere aandacht voor de 

modaliteiten van die delegatie. De contractuele of statutaire bepalingen zullen dusdanig moeten 

worden geformuleerd dat ze de overheid de mogelijkheid bieden om de delegatie, indien nodig, 

in te trekken. Ook moeten geëigende toezichtsmechanismes worden vastgesteld.

101. De miskenning van de eigen bevoegdheid kan daarnaast ook voortvloeien uit een 

beperking van de eigen beslissingsbevoegdheid zonder overdracht van die bevoegdheid aan een 

derde. Dergelijke beperkingen zijn in beginsel eveneens verboden. Zo kan de overheid er zich in 

beginsel niet toe verbinden zijn discretionaire beoordelingsbevoegdheid op deze of gene wijze 

uit te oefenen. Ingeval een bevoegdheid aan de overheid een beoordelingsvrijheid laat, heeft de 

onbeschikbaarheid van die bevoegdheid in beginsel ook betrekking op die beoordelings-

vrijheid363.

De vraag of en binnen welke grenzen de overheid zich tot dergelijke bevoegdheidsbeperking kan 

verbinden, is voornamelijk onderzocht vanuit de optiek van de zogenaamde 

                                                
361 Onder meer R.v.St., Thai Tu Khanh, nr. 21.253, 12 juni 1981; R.v.St., Crabbe, nr. 24.514, 27 juni 1984; 

R.v.St., De Gussem, nr. 41.831, 1 februari 1993. Zie ook de uitgebreide adviespraktijk van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State ter zake, zoals weergegeven in J. VELAERS, De Grondwet en de Raad 
van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 375-387.

362 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1966, 133; J. DEMBOUR, Droit 
Administratif, Luik, Fac. Dr. Liège, 1978, 276; F. KOEKELBERG, “Licéité de la délégation de pouvoir : 
avant tout une question de limites”, A.P.T., 1985, 142-156; B. LOMBAERT, “La délégation de 
compétence en matière administrative et le pouvoir d’évocation du délégant”, A.P.T., 1997, 155-160; P. 
POPELIER, Democratisch regelgeven, Antwerpen, Intersentia, 2001, 187-191 en 221-244; J. SALMON, 
“La délégation de pouvoir au sein de l’administration”, A.P.T., 1981, 188-195; A. VRANCKX, 
“Plaatsvervanging en delegatie van overheidsbevoegdheid”, R.W., 1961-62, 2383-2394.

363 B. PEETERS, “De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers:een contractuele of een 
reglementaire relatie?”, R.W., 1990-91, 142; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-
private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 17-18.
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bevoegdheidsovereenkomsten of -convenanten364. Dit zijn overeenkomsten waarbij de overheid 

zich ertoe verbindt haar verordenings- of beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de contractant 

op een bepaalde wijze te gebruiken, c.q. niet te gebruiken365.

Een belangrijk deel van de rechtsleer aanvaardt de wettigheid van dergelijke bevoegdheids-

overeenkomsten, weze het onder bepaalde voorwaarden366. Essentieel is dat de contractuele 

binding er niet toe mag leiden de beleidsvrijheid van de overheid op onbegrensde wijze te 

beperken. Volgens VAN GERVEN mag een bevoegdheidsovereenkomst dus geen afbreuk doen 

aan gebonden bevoegdheden of de kern van de discretionaire overheidsbevoegdheid aantasten. 

Daarom zou de overheid te allen tijde, gelet op de gewijzigde omstandigheden en op de eis van 

gelijke behandeling, haar contractuele toezegging moeten kunnen intrekken of herzien, 

desgevallend met het betalen van schadevergoeding367. ANDERSEN hanteert een vergelijkbaar 

uitgangspunt en wijst op de flexibiliteit die een overeenkomst biedt om de kern van de 

discretionaire bevoegdheid te vrijwaren “en y insérant des clauses de révision, en limitant sa 

durée et en accordant à chacune des parties la faculté de la résilier unilatéralement à bref 

                                                
364 Zie R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 

européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 42-45; -, “Les conventions 
sectorielles en droit de l’environnement” in Amén., 1997, speciaal nummer “Phénomènes consensuels 
dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement”, 32-33; S. BAETEN, P. DE BOCK, K. LEMMENS, 
K. LEUS en J. OLIVIER, “Enige bedenkingen omtrent het juridisch kader van de convenanten”, T.Gem., 
2001, 13-16; C. CAMBIER, “Les contrats de programme” in Miscellanea W.J. Ganshof van der Meesch, 
III, 1972, 452; J. DEBIEVRE, “Het convenant als beleidsinstrument naar Belgisch recht : achtergrond en 
recente evolutie”, T.V.W., 2002, 361-373; L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor 
nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 186-189; D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare 
besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. 
Gem., 1995, 77-87; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, 
Brugge, Die Keure, 2001, 18-19; M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action 
administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 345-413; -, “S’engager à modifier un règlement de police”, 
Rev. Dr. Comm., 1995, 230-238; B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 37-38; W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 
58-62.

365 W. VAN GERVEN, De overheid in het verbintenissenrecht. Hoe blauw is het bloed van de prins?, 
Antwerpen, Kluwer, 1984, 55.

366 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 
européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 42-45; -, “Les conventions 
sectorielles en droit de l’environnement” in Amén., 1997, speciaal nummer “Phénomènes consensuels 
dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement”, 32-33; D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor 
openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te nemen aan de oprichting van 
rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 77-87; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private 
samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 18-19; B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder 
milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 37-38; W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, 
Ac. Anal., 1984, 58-62.

367 W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 61-62.
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délai”368. Andere auteurs zijn wat de rechtsgeldigheid van dergelijke bevoegdheidsbeperkingen 

terughoudender369.

De adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State stelde zich aanvankelijk 

eveneens afwijzend op t.a.v. het privaatrechtelijk binden van discretionaire 

overheidsbevoegdheden. Bij de vraag in welke mate faciliteiten voor uitvoer contractueel konden 

worden verleend, overwoog de Raad dat het “als niet verantwoord [voorkomt] dat de ontworpen 

faciliteiten ertoe zouden strekken de Minister machten te verlenen, door welker uitoefening hij 

naderhand zou worden belet op normale en behoorlijke wijze van zijn vrije beoordeling van het 

algemeen belang gebruik te maken”370. 

In een recenter advies heeft een Nederlandstalige kamer van de Raad van State een flexibelere 

houding aangenomen. In het advies bij het Vlaamse decreet betreffende de 

milieubeleidsovereenkomsten371 moest de Raad van State zich uitspreken over de mogelijkheid 

voor de overheid om er zich bij (weliswaar decretaal geregelde) overeenkomst toe te verbinden 

“geen gebruik te maken van haar bevoegdheid om, met betrekking tot de in de overeenkomst 

geregelde aangelegenheden, bij verordening strengere eisen te stellen”. De Raad achtte 

dergelijke bevoegdheidsbeperking mogelijk, althans “indien voldoende waarborgen 

voorhanden zijn dat de overheid steeds kan optreden met het oog op de vrijwaring van het 

algemeen belang”372. Voor de milieubeleidsovereenkomsten achtte de Raad die voorwaarde 

vervuld. De Vlaamse regering kan immers alsnog verordenend optreden “hetzij in geval van 

dringende noodzaak, hetzij om te voldoen aan dwingende verplichtingen van internationaal-

of Europeesrechtelijke aard” (artikel 4, §1, decreet milieubeleidsovereenkomsten). 

Daarenboven kunnen dergelijke overeenkomsten slechts voor beperkte tijd worden gesloten 

(maximaal 5 jaar, zonder stilzwijgende verlenging) en kunnen ze te allen tijde – mits naleving 

van een opzegtermijn van maximaal 1 jaar – worden opgezegd (artikel 8 en 9 decreet 

milieubeleidsovereenkomsten). 

Een decreetsbepaling waarmee het Waalse Gewest beoogde “conventions sectorielles” in te 

voeren waarin de Waalse Gewestregering er zich toe zou verbinden geen strengere vereisten 

op te leggen dan overeengekomen in de “convention”373, vond dan weer geen genade in de 

ogen van een Franstalige kamer van de Raad. Hoewel gelijkaardige voorwaarden voor 

                                                
368 R. ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire 

européen d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 42-43; -, “Les conventions 
sectorielles en droit de l’environnement” in Amén., 1997, speciaal nummer “Phénomènes consensuels 
dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement”, 38. Vgl. M. BOSMANS, “De verhouding tussen het 
privé-contractenrecht en het publiekrecht”, R.W., 1985-86, 2118; D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor 
openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te nemen aan de oprichting van 
rechtspersonen’, T. Gem., 1995, 80.

369 S. BAETEN, P. DE BOCK, K. LEMMENS, K. LEUS en J. OLIVIER, “Enige bedenkingen omtrent het 
juridisch kader van de convenanten”, T.Gem., 2001, 15-16; M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat 
dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 345-413; B. PEETERS, Convenanten, in het 
bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 37.

370 Parl. St. Senaat 1969-70, nr. 354/1, 58.
371 Decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, B.S., 8 juli 1994. 
372 Parl. St. Vl.Parl. 1992-93, nr. 401/1, 58-59. 
373 Parl. St. C.R.W. B.Z. 1995, nr. 49/1, 75.
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duurtijd en opzegging werden voorgeschreven als voor de Vlaamse 

milieubeleidsovereenkomsten, was de Raad ditmaal van oordeel “que cette disposition ne se 

concilie pas avec l’article 20 de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, laquelle charge le 

Gouvernement de faire des règlements et arrêtés nécessairs pour l’exécution des décrets. Le 

Gouvernement ne peut disposer par voie conventionelle de son pouvoir réglementaire et le 

Conseil régional ne saurait d’avantage l’y autoriser”. Toch sloot ook de Franstalige kamer 

dergelijke bevoegdheidsbeperking niet volledig uit : “Pour être rendu compatible avec 

l’article 20 précité, l’avant-projet doit prévoir que le Gouvernement est, nonobstant la 

conclusion d’un contrat, en droit d’intervenir unilatéralement, à tout moment, par voie 

réglementaire lorsque l’intérêt général le requiert”374. 

De meerderheid van de rechtsleer en de adviespraktijk van de Raad van State aanvaarden 

derhalve bevoegdheidsbeperkingen in de vorm van beleidsovereenkomsten. Discussie bestaat 

wel over de voorwaarden waaronder dergelijke beperkingen mogelijk zijn. De vereiste gesteld 

in bepaalde rechtskundige bijdragen en in een advies van de Franstalige kamer van de Raad 

van State, dat de overheid in het algemeen belang te allen tijde eenzijdig op dergelijke 

beperking moet kunnen terugkomen, is alvast te verregaand. Van een (contractuele) 

verbintenis in hoofde van de overheid is dan nog bezwaarlijk sprake375. Ook bij 

publiekrechtelijke instrumenten wordt de regelgevende bevoegdheid van de 

(deelstaat)regeringen trouwens beperkt zonder dat die beperkingen in het algemeen belang ter 

zijde geschoven kunnen worden. Te denken valt aan de talrijke onderhandelings- en 

overlegprocedures die doorlopen moeten worden alvorens overheden van hun “eenzijdige” 

reglementaire bevoegdheid inzake personeelsaangelegenheden gebruik kunnen maken376. 

Evenwichtiger is daarom (slechts) te vereisen dat een bevoegdheidsbeperking langs 

privaatrechtelijke (contractuele) weg voldoende waarborgen biedt om de overheid toe te staan 

het algemeen belang te vrijwaren. Dit houdt in dat de bevoegdheidsbeperking op relatief korte 

termijn ongedaan gemaakt moet kunnen worden, bv. via een opzegging van enkele maanden. 

De inperking moet bovendien onmiddellijk ter zijde geschoven kunnen worden in dringende 

gevallen of om te voldoen aan dwingende verplichtingen voortvloeiend uit hogere 

regelgeving. 

(5) Verbod het privaatrecht te gebruiken indien het publiekrecht een vergelijkbaar  

resultaat kan bieden ?

102. Het derde – en meest onduidelijke – onderdeel van de Nederlandse doorkruisingsformule, 

het ontbreken van een publiekrechtelijke regeling die leidt tot een vergelijkbaar resultaat, is niet 

terug te vinden in de Belgische rechtsleer en rechtspraak. 

                                                
374 Parl. St. C.R.W. B.Z. 1995, nr. 49/1, 59. Zie ook het advies van de Raad bij het Waalse decreet van 20 

december 2001 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, Parl. St. C.R.W. nr. 264/1, 2001-02, 8-14 
en P. POPELIER, Democratisch regelgeven, Antwerpen, Intersentia, 2001, 243.

375 B. PEETERS, Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 38.
376 R. JANVIER en P. HUMBLET, Ambtenarenrecht. Vakbondsstatuut, Brugge, Die Keure, 1998, 182-193.
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Die onthouding is terecht en dit criterium moet elke autonome waarde worden ontzegd. Indien 

het strikt wordt toegepast, leidt het tot een volledige uitholling van de tweewegenleer. In onze 

overgereglementeerde samenleving is wel steeds één of andere publiekrechtelijke regel aan te 

wijzen die de overheid de mogelijkheid biedt om een vergelijkbaar resultaat te bereiken. Indien 

het criterium niet strikt wordt toegepast, voegt het weinig toe aan het verbod om het privaatrecht

te gebruiken in strijd met een dwingende positiefrechtelijke regeling377. 

C.2.2.2. De receptie van de tweewegenleer in de Belgisch rechtspraak 

103. Er is relatief weinig rechtspraak gepubliceerd die ingaat op de vraag naar de principiële 

(on)toelaatbaarheid van het gebruik door de overheid van privaatrechtelijke procédés indien 

publiekrechtelijke alternatieven voorhanden zijn. 

Een eerste voorbeeld biedt de rechtspraak aangaande de mogelijkheid voor de overheid om 

aannemings- en samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Een overeenkomst tussen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en privaatrechtelijke vennootschappen met het oog op de 

realisatie van een internationaal congrescentrum te Brussel (“Espace Bruxelles-Europe”) werd 

niet onwettig bevonden. Het Hof van Beroep te Brussel overwoog dat “l'autorité de l'Etat peut 

s'exercer par la voie contractuelle; que rien n'empêche l'Etat de choisir cette voie pour assurer 

l'accomplissement de ses diverses tâches”378. Wel werd er, met verwijzing naar het standpunt 

van VAN GERVEN, op gewezen dat die bevoegdheid aan verschillende beperkingen onderhevig 

is. In het onderzochte geval oordeelde de rechter dat de overeenkomst geen inbreuk vormde op 

het verbod van afstand van bevoegdheden: “que l'objet essentiel du contrat était d'associer les 

entreprises investissant des capitaux à la réalisation de certains projets gouvernementaux, 

décidés dans l'intérêt public; qu'une telle association est licite, lorsque, comme en l'espèce, le 

pouvoir garde un pouvoir d'appréciation et de décision sur les projets, notamment par le biais 

des clauses du contrat ou par l'exercice des pouvoirs que lui confie la loi sur l'urbanisme.” 

Er werd evenmin enig probleem gezien in een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende 

gemeenten in de provincie Antwerpen, waarbij werd bedongen dat een gemeente een zwemkom 

zou oprichten op een eigendom die daarvoor zou worden aangekocht; dit zwembad zou 

openstaan voor de schoolbevolking van alle contracterende gemeenten, die in verhouding tot hun 

inwonersaantal moesten bijdragen in de investerings- en uitbatingskosten379.

De tweewegenleer is ook bevestigd in de rechtspraak betreffende de contractuele tewerkstelling 

door de overheid. Momenteel wordt in artikel 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 

1978 een uitdrukkelijke wetskrachtige machtiging gelezen voor de overheden om, tenzij een 

                                                
377 Vgl. H. HENNEKENS, “Windmill” in F. VAN BURG, P. VAN BUUREN en J. VAN DER VEEN (eds.), 

AB Klassiek, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 229-230 (Ned.), die de vraag stelt naar het nut en de 
autonomie van het derde doorkruisingscriterium.  

378 Brussel, 21 juni 1988, J.T., 1989, 26.
379 Antwerpen, 6 mei 1987, T.B.B.R., 1990, 299.
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bijzondere wetsbepaling dit verbiedt, personeel contractueel tewerk te stellen380. Dit artikel 

bepaalt immers dat de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is op het overheidspersoneel 

waarvan de toestand niet statutair geregeld is. Ook los van dit wetsartikel heeft de rechtspraak 

evenwel – zonder dat hiervoor een bijzondere wettelijke grondslag kon worden aangewezen – de 

principiële keuzevrijheid van de overheid tussen contract en statuut bevestigd. In een arrest van 

29 april 1960381 aanvaardde het Hof van Cassatie weliswaar dat de Nationale Maatschappij der 

Waterleidingen de vrije keuze had tussen een statutaire of contractuele tewerkstelling en dit 

“zonder dat het door de wetgever hiertoe bijzonder gemachtigd hoeft te zijn”. Toch leek het Hof 

voor die keuzevrijheid een impliciete machtiging van de wetgever te vereisen. De keuze bestond 

volgens het Hof enkel “omdat de wetgever, door haar in de vorm van een burgerlijke of 

handelsmaatschappij op te richten bedoeld heeft haar juist daardoor de keuze tussen één van 

deze twee ‘statuten’ over te laten”382. 

Een meerderheid van de auteurs heeft dit onderscheid op grond van de rechtsvorm verworpen. 

Zij gaan er van uit dat de keuze tussen overeenkomst of statuut niet uitdrukkelijk of impliciet uit 

de organieke wetgeving van de overheidsinstelling moet voortvloeien, maar resulteert uit de 

rechtspersoonlijkheid van die instellingen zelf383. DEOM verwoordt dit als volgt : “il n’existe 

donc pas nécessairement de ‘noyau dur’ du secteur public, dans lequel le recrutement 

contractuel serait à exclure par principe”384. Ook de latere rechtspraak en adviespraktijk van de 

Raad van State385 en de rechterlijke macht386 hebben het kunstmatige onderscheid op grond van 

de vorm verlaten. Bevestigd werd dat, behoudens andersluidende wetskrachtige bepaling, 

overheidsspersonen in beginsel de vrije keuze hebben tussen een statutaire of contractuele 

tewerkstelling, zonder dat hiervoor teruggegrepen moet worden naar een uitdrukkelijke of een 

impliciete machtiging die af te leiden zou zijn uit de rechtsvorm. 

                                                
380 Bv. R.v.St., Manne, nr. 36.181, 8 januari 1991; R.v.St., Gemeente Schaarbeek, nr. 50.355, 23 november 

1994; R.v.St., Bidee, nr. 77.982, 6 januari 1999. 
381 Cass. 29 april 1960, Pas., 1960, I, 1000-1004, met gelijkluidende conclusies van advocaat-generaal P. 

MAHAUX.
382 Het Hof sloot zich aldus aan bij de benadering die in de rechtsleer door BUTTGENBACH en 

DEMBOUR was ontwikkeld (“Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs 
agents”, R.J.D.A., 1958, 12). In die zin ook E. GILLET, “La nature juridique de la relation entre 
l'administration et son agent” in X., Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant 1994, 32-33. 

383 C. CAMBIER, Droit administratif, Brussel, Larcier, 1968, 289-290; D. DEOM, Le statut juridique des 
entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 285; R. JANVIER, Contractanten in 
overheidsdienst, Gent, Mys&Breesch, 1997, 23; J. REITERS, “Aantekening bij C.E. 16 oktober 1959”, 
R.J.D.A., 1960, 237-239; J. VIAENE, “Het recht van de openbare instellingen om personeel bij 
overeenkomst in dienst te nemen”, T.B.P., 1978, 135.

384 D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 285.
385 R.v.St., Pierart, nr. 7.180, 26 juni 1959; R.v.St., C.B.N., nr. 7.289, 16 oktober 1959; R.v.St., Debra, nr. 

7.526, 18 januari 1960; R.v.St., Harboort, nr. 8.048, 13 september 1960; R.v.St., Sonnaert, nr. 9.263, 23 
maart 1962; R.v.St., nr. 8.058, 23 september 1969; R.v.St., Solon, nr. 19.754, 13 juli 1979. De afdeling 
wetgeving van de Raad van State hanteert eenzelfde uitgangspunt. In zijn advies bij een K.B. van 8 
januari 1973 dat het statuut van een reeks instellingen van openbaar nut vastlegde, werd er aldus aan 
herinnerd “dat als er een publiekrechtelijk statuut bestaat zulks niet wegneemt dat de overheid personeel 
bij overeenkomst in dienst mag nemen voor buitengewone werkzaamheden” en “dat het dus niet 
noodzakelijk is die regel uitdrukkelijk in het statuut op te nemen”.

386 Arbrb. Brussel, 7 december 1979, J.T.T., 1980, 161; Arbrb. Bergen, 20 maart 1980, J.T.T., 1980, 152. 
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104. Volgens BAETEN is uit een gecombineerde lezing van een aantal recente arresten af te 

leiden dat de Raad van State en het Hof van Cassatie, ten minste inzake de oprichting van 

rechtspersonen, de tweewegenleer verwerpen. In een arrest van 8 november 1996387 zou het Hof 

van Cassatie vastgesteld hebben dat voor het contractueel overheidsoptreden een bijzondere 

wettelijke grondslag vereist is. De Raad van State zou op zijn beurt artikel 1123 BW als 

algemene bevoegdheidsgrondslag voor het privaatrechtelijke overheidsoptreden hebben 

verworpen. Telkens zouden zij een bijzondere machtiging vereisen voor contractueel 

optreden388. 

Die analyse van de rechtspraak kan niet worden bijgetreden389. In de betrokken zaak reeds 

enkel de vraag of de bestreden beslissing verenigbaar was met de – uitgewerkte –

publiekrechtelijke regeling voor O.C.M.W.-ziekenhuizen. De onderzochte arresten maken dan 

ook enkel toepassing van het meerderheidsstandpunt in de rechtsleer luidens welk het gebruik 

van de privaatrechtelijke weg wordt uitgesloten indien een bijzondere dwingende 

positiefrechtelijke regeling dit uitdrukkelijk of impliciet verbiedt390. Dit wordt trouwens 

bevestigd in een recent arrest van de Raad van State van 9 december 2002391, waarin opnieuw 

de vraag rees naar de mogelijkheid voor een O.C.M.W. om een ziekenhuis op grond van een 

overeenkomst ex artikel 1123 B.W. af te stoten. De Raad van State oordeelde weliswaar dat 

het O.C.M.W. zich niet op 1123 B.W. kon beroepen maar enkel omdat de beslissing om de 

overeenkomst te sluiten in casu strijdig bleek met een dwingende positiefrechtelijke regeling 

en “aangezien de eventuele onregelmatigheid van de voorafgaande beslissing om een 

overeenkomst te sluiten precies een wilsgebrek uitmaakt die de overeenkomst vitieert”. De 

Raad van State aanvaardt hier dus principieel dat de overheid (in casu een O.C.M.W.) op 

grond van 1123 B.W. een overeenkomst sluit, althans indien de beslissing om die 

overeenkomst te sluiten niet aangetast is door een vorm- of wettigheidsgebrek.

C.2.2.3. Besluit

105. Gedreven door een (soms onterechte) wens of noodzaak tot flexibiliteit en 

samenwerking of door het ontbreken van (adequate) publiekrechtelijke alternatieven gebruikt 

de overheid in toenemende mate het privaatrecht. Hierboven is gebleken dat een meerderheid 

van de rechtsleer die praktijk aanvaardt. Ook de rechtspraak aanvaardt onder een aantal 

voorwaarden de keuzevrijheid voor de overheid tussen publiek- en privaatrechtelijke 

technieken. 

                                                
387 Cass., 8 november 1996, A.C., 1996, 1021.
388 S. BAETEN, “Variaties op verzelfstandigingsthema's : enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het 

annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996”, C.D.P.K., 1999, 88-
89, met verwijzing naar R.v.St., Janssens, nr. 47.124, 2 mei 1994 en nr. 49.708, 17 oktober 1994 en, 
genuanceerder, S. BAETEN, Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 150 e.v.

389 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 
23-24.

390 Zie ook mijn noot bij het cassatiearrest van 14 oktober 2002, “De oprichting van een intergemeentelijke 
vereniging op grond van de v.z.w.-wet en de burgerlijke recht”, te verschijnen in C.D.P.K.

391 R.v.St., O.C.M.W. Wingene, nr. 113.428, 9 december 2002.
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Het gebruik van het privaatrecht door de overheid is met name toegelaten indien het :

- niet strijdig is met een dwingende positiefrechtelijke regeling. Een dergelijke strijdigheid kan 

ook impliciet uit een positiefrechtelijke reglementering voortvloeien, zoals in het geval dat 

het gebruik van het privaat recht de publiekrechtelijke reglementering op onaanvaardbare 

wijze doorkruist. Te denken valt aan een privaatrechtelijke regeling die in vergelijking met 

het publiekrechtelijk alternatief aan derden geen gelijkwaardige waarborgen voor inspraak, 

openbaarheid, rechtsbescherming, enz. biedt. Uit de loutere omstandigheid dat de wet het 

eenzijdig optreden heeft mogelijk gemaakt, kan echter niet worden besloten dat het beroep 

op het contract impliciet is uitgesloten; een beoordeling in concreto is telkens vereist;

- verenigbaar is met de algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het gelijkheidsbeginsel en de 

beginselen inzake veranderlijkheid en continuïteit;

- niet leidt tot miskenning van de bevoegdheid van een andere overheid. Zoals bij een 

publiekrechtelijke regeling moet het privaatrechtelijk optreden van de overheid de 

bevoegdheidsverdelende regels respecteren en moeten de beslissingen worden genomen door 

het bevoegde orgaan;

- niet leidt tot een miskenning van de eigen bevoegdheden. Een dergelijke miskenning kan 

zowel het gevolg zijn van een verboden overdracht (delegatie) van de eigen bevoegdheid, 

als van een ongeoorloofde beperking ervan zonder overdracht. Slechts onder strikte 

voorwaarden kan een beperkte delegatie of beperking van de eigen bevoegdheid via het 

privaatrechtelijk procédé worden aanvaard.
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D. HET GEBRUIK DOOR DE OVERHEID VAN HET PRIVAATRECHT BIJ HET OPRICHTEN EN 

VORMGEVEN VAN RECHTSPERSONEN 

106. Ook392 voor het oprichten en het vormgeven van rechtspersonen aanvaardt een 

meerderheid van de rechtsleer de “tweewegen”-leer393. In navolging van een groot aantal 

adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State394 wordt aangenomen dat de 

overheid voor het oprichten van rechtspersonen twee wegen uit kan: een publiekrechtelijke en 

een privaatrechtelijke.

Het publiekrechtelijk procédé houdt in dat de overheid gebruik maakt van haar 

publiekrechtelijke bevoegdheid om een rechtspersoon op te richten. In een organieke 

oprichtingswet, een decreet of ordonnantie wordt dan de werking, de organisatie, het toezicht, 

enz… van de op te richten rechtspersoon bepaald. 

Voorbeeld van die techniek biedt de oprichting van de Vlaamse Opera. Het decreet van 5 april 

1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera395 verleent de instelling niet alleen 

rechtspersoonlijkheid. Het bepaalt ook de opdrachten van de Vlaamse Opera, stelt de 

middelen vast, richt de organen in, vaardigt een personeelsstatuut uit en onderwerpt de 

instelling aan een bestuurlijk en financieel toezicht. 

Daarnaast aanvaardt de Raad van State dat de overheden beroep doen op de privaatrechtelijke 

verenigingstechnieken, waarvan het vennootschapsrecht en de v.z.w.-wetgeving de 

                                                
392 Zie S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 144 e.v. m.b.t. de verschillende 

“soorten” tweewegenleren.
393 Zo wordt het gebruik van beide wegen onder meer voorgestaan door P. COLLE en S. VAN 

CROMBRUGGE, “De verzelfstandiging van het stedelijk museaal beleid; juridische en fiscale aspecten”, 
R.W., 1991-92, 912; F. CROONENBERGHS, “Samenwerking tussen de gemeenten en de eigenaars in 
stads- en dorpsherwaarderingsoperaties en in stadsontwikkelings-projecten” in G. ALLAERT en B. 
BOUCKAERT (eds.), Het nieuwe stadsontwikkelingsbesluit, Brugge, Die Keure, 1989, 90; D. 
D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te 
nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 103; P. DELAHAUT, “La création et le 
financement des entreprises par les pouvoirs publics” in X., De nieuwe vormen van samenwerking van 
overheidstussenkomst in de onderneming, Brussel, Bruylant, 1988, (3), 52; P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., 
moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation critique d’ un succès, Brussel, 
Story-Scientia, 1985, (249), 276-280. Voor enkele kritische stemmen S. BAETEN, “Variaties op 
verzelfstandigingsthema's : enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het annulatiecontentieux naar 
aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996”, C.D.P.K., 1999, 85-93; A. COENEN, “L’étendu 
du droit d’association des communes – Jurisprudence récente”, Mouv.Comm., 1993, 265-268; J. MAWET 
en J. REITERS, “Encore à propos des ASBL intercommunales”, Rev. dr. Comm., 1998, 115-123.

394 Bv. advies bij het ontwerp van decreet houdende oprichting van de v.z.w. “De Rand” voor de 
ondersteuning van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, Parl. St. Vl.Parl. 
1995-96, nr. 402/1, 28-31; advies bij het ontwerp van decreet betreffende de oprichting van de v.z.w. 
Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal, Parl. St. Vl.Parl. 1998-1999, nr. 1371/1, 14-15; advies bij het 
projet de décret portant l'approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des 
déchets d'emballage conclu le 30 mai 1996, Parl. St. C.R.W. 1995-96, nr. 162/1, annex 1, 5; advies bij het 
projet de décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, Parl. St.
C.C.F. 1996-97, nr. 127/1, 16-17.

395 B.S., 10 juni 1995.
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belangrijkste zijn396. De overheid gebruikt dan – zoals een particulier persoon – de bestaande 

privaatrechtelijke kaderreglementeringen om een rechtspersoon op te richten, zoals voor de 

oprichting van de Vlaamse selectievennootschap c.v.b.a. Jobpunt397 of van de Vlaamse v.z.w.  

Bosbouwcentrum Groenendaal398.  

107. In zijn adviespraktijk heeft de Raad van State herhaaldelijk moeten vaststellen dat die 

zuivere scheiding tussen de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke weg in de praktijk niet 

wordt gevolgd. 

In het kader van de “publiekrechtelijke weg” werkt de overheid niet steeds een specifiek 

publiekrechtelijk statuut uit. Soms worden delen van het privaatrechtelijk verenigingsrecht 

overgenomen of door verwijzing toepasselijk verklaard. 

Maar ook de “privaatrechtelijke weg” zelden puur privaatrechtelijk. De dominante rechtsleer 

en rechtspraak gaat er zelfs (volgens mij deels onterecht399) van uit dat de overheid ook voor 

een oprichting op grond van de v.z.w.- of vennootschapswetgeving een uitdrukkelijke 

machtiging van de wet-, decreet- of ordonnantiegever behoeft. Die wetgevende of decretale 

interventies beperken zich dan echter zelden tot een loutere machtiging om van het 

privaatrecht gebruik te maken. Vaak omvatten ze ook publiekrechtelijke afwijkingen of 

aanvullingen op de privaatrechtelijke reglementering. 

Door die vermenging van publiek- en privaatrechtelijke technieken wordt in bepaalde 

rechtsleer400 niet van twee maar van drie wegen gesproken. Vooral die “derde” hybridische 

weg, waarin elementen van publiek- en privaatrecht worden vermengd, wordt erg kritisch 

benaderd. De gemengde technieken worden niet enkel strijdig geacht met de rechtszekerheid; 

ook vanuit de bevoegdheidsverdelende regels en zelfs het Europese recht zijn bedenkingen 

geformuleerd401. 

Die kritiek kan niet zonder bijkomende nuancering worden gevolgd402. Er dringt zich een 

onderscheid op al naargelang bij de oprichting gekozen werd voor de publiek- of de 

privaatrechtelijke weg. In het eerste geval – de publiekrechtelijke weg – valt te verdedigen dat 

de overheid op verregaande wijze van het privaatrecht gebruik maakt. Hybridische 

rechtsvormen zijn in die context aanvaardbaar (zie afdeling D.1.). Dit geldt niet indien 

                                                
396 Minder courant is het gebruik van de figuren “internationale vereniging” en “instelling van openbaar nut” 

(na de recente wijziging van de wet van 27 juni 1921, “de stichting”).
397 Decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de 
werving en selectie van overheidspersoneel, B.S., 23 maart 1999.

398 Decreet van 18 mei 1999 houdende de oprichting van de v.z.w. Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal, 
B.S., 16 juli 1999.

399 Zie randnummers 119-120.
400 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 

1999, 108. 
401 Zie randnummers 123-125.
402 Zie ter zake ook uitgebreid S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 95-206.
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gekozen wordt voor de privaatrechtelijke weg. In dat geval zal slechts uitzonderlijk 

afgeweken kunnen worden van de gehanteerde private rechtsvorm (zie afdeling D.2.).

D.1. De publiekrechtelijke weg 

D.1.1. Bijzondere publiekrechtelijke regel vereist

108. De oprichting via publiekrechtelijke weg veronderstelt dat een specifieke regelgeving 

uitgevaardigd wordt waarin ofwel de rechtspersoonlijkheid wordt toegekend, ofwel de 

voorwaarden worden bepaald voor het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. 

Om dit te realiseren heeft de regelgever twee mogelijkheden403. Vooreerst kan hij zelf de 

rechtspersoonlijkheid aan een bepaalde instelling of vereniging toekennen404. Voorbeelden van 

die techniek zijn legio : specifieke oprichtingsdecreten, wetten en ordonnanties betreffende de 

Vlaamse Vervoersmaatschappij405, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te 

Brussel406, de Belgische Technische Coöperatie407, ... Daarnaast kan de oprichtende overheid 

ook op algemene wijze de voorwaarden vaststellen waaronder bepaalde personen de 

rechtspersoonlijkheid kunnen bekomen. Een voorbeeld hiervan biedt het Vlaamse decreet 

betreffende de intergemeentelijke samenwerking408.

                                                
403 J. PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen, Tilburg, Schoordijk instituut, 1997, 63-70 (Ned.); J. 

SAROT, “Le contrat, instrument d’organisation des services publiques”, A.P.T., 1976-77, 101.
404 Die toekenning van rechtspersoonlijkheid bij bijzondere publiekrechtelijke rechtsregel is ook impliciet 

mogelijk. Dit kan met name worden afgeleid uit de toekenning van een eigen vermogen, de mogelijkheid 
om in rechte op te treden, enz… (zie A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, 74-75; L. VENY en F. VANDENDRIESSCHE, “Het optreden in rechte van 
publiekrechtelijke rechtspersonen en van rechtspersonen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid voor 
de Raad van State en het Arbitragehof : een capita selecta” in X., Rechtspersonenrecht, Gent, 
Mys&Breesch, 1999, 184). 

405 Decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij, B.S., 27 oktober 1990.
406 Ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest, B.S., 28 november 1990.
407 Wet van 21 december 1998 betreffende de oprichting van de “Belgische Technische Coöperatie” in de 

vorm van een vennootschap van publiekrecht, B.S., 30 december 1998.
408 Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, B.S., 31 oktober 2001.
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Welke optie ook wordt gekozen, de publiekrechtelijke weg veronderstelt steeds een specifieke 

regel die, hetzij voor een welbepaald geval, hetzij op generieke wijze, de rechtspersoonlijkheid 

toekent409. 

D.1.2. Wetskrachtige bijzondere publiekrechtelijke regel vereist

109. Van belang is verder dat krachtens een algemeen rechtsbeginsel de rechtspersoonlijkheid 

slechts door een wetskrachtige bepaling kan worden toegekend410. Dit impliceert dat de 

“bijzondere publiekrechtelijke regel” die de grondslag vormt voor de rechtspersoonlijkheid een 

wetskrachtige norm moet zijn (wet, decreet, ordonnantie, bij wetskrachtige norm bekrachtigd 

samenwerkingsakkoord, …). 

D.1.3. Verplichting om alle essentiële kenmerken van de volgens publiekrechtelijke weg 

opgerichte personen te bepalen

110. Volgens de vaste adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State moet de 

wet-, decreet of ordonnantiegever bij de oprichting volgens publiekrechtelijke weg niet enkel de 

oprichting en de toekenning van rechtspersoonlijkheid regelen. Ook de essentiële bestanddelen 

van de op die persoon toepasselijke regelgeving moeten door de formele wetgever worden 

uitgevaardigd.

Voor de gemeenschappen en gewesten wordt die verplichting geëxpliciteerd in artikel 9 

BWHI. In tal van adviezen heeft de Raad van State benadrukt dat op grond van het tweede lid 

van artikel 9 BWHI niet enkel de oprichting maar ook de samenstelling, de bevoegdheid, de 

werking en het toezicht op de instellingen die volgens publiekrechtelijke weg worden 

opgericht moeten in het oprichtingsdecreet (of ordonnantie) worden geregeld411. 

                                                
409 Mijn benadering van de publiekrechtelijke weg sluit dan ook niet aan bij de benadering die bekritiseerd 

wordt door S. BAETEN, Grondslagenonderzoek naar het optreden van de overheid als onderneming : 
een herijkte rol van de openbare dienst, Brussel, doctoraal proefschrift VUB, 2002, 199-208. BAETEN 
schakelt de oprichting volgens publiekrechtelijke weg gelijk met een “oprichting door stichting”, terwijl 
de privaatrechtelijke weg vergelijken wordt met de “oprichting door vereniging”. Terecht merkt hij op dat 
het onderscheid tussen beide oprichtingswijzen (stichting vs. vereniging) niet steeds duidelijk is en 
bovendien weinig relevant. Voor mij ligt het onderscheid tussen publieke- en private weg echter niet in 
het bekritiseerde onderscheid stichting-vereniging, maar wel in de specificiteit van de regel die de 
rechtspersoonlijkheid toekent. Is dit een bijzondere wetskrachtige regel (die desgevallend in een stichting 
kan voorzien, maar eventueel ook in een vereniging, zoals bij de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden) dan gelden de regels van de publiekrechtelijke weg. Wordt de 
rechtspersoonlijkheid daarentegen ontleend aan de algemene regelgeving waarop ook particulieren beroep 
kunnen doen (en die eveneens stichtend of verenigend van aard kan zijn), is sprake van een oprichting 
volgens privaatrechtelijke weg.  

410 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 74.
411 Zie S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 156-161 en J. VELAERS, De 

Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 812-814.
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D.1.4. Geen delegatie van de bevoegdheid om de essentiële kenmerken te bepalen

111. Aangenomen wordt dat de wet-, decreet- of ordonnantiegever zijn bevoegdheid tot 

toekenning van rechtspersoonlijkheid en tot het vaststellen van de essentiële elementen van de 

volgens publiekrechtelijke weg opgerichte rechtspersoon niet kan delegeren aan de uitvoerende 

macht of enige andere overheidsinstantie412. Evenmin mag worden voorgeschreven dat het 

vastleggen van de voormelde regels zal gebeuren in een beheerscontract dat tussen de 

deelstaatregering en de betrokken rechtspersoon zal worden gesloten413.

Voor de deelstatelijke decreet- en ordonnantiegever wordt dit verbod opnieuw gesteund op 

artikel 9 BWHI dat bepaalt dat enkel het decreet die aangelegenheden kan regelen. Volgens 

het Arbitragehof is het legaliteitsbeginsel van artikel 9 BWHI bovendien een 

bevoegdheidsverdelende regel waaraan het decreten en ordonnanties kan toetsen : “Naar luid 

van artikel 9, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 dient de ordonnantie die 

een gedecentraliseerde dienst de rechtspersoonlijkheid verleent, hun samenstelling, 

bevoegdheid, werking en toezicht te regelen. Door zelf aan te geven in welke 

aangelegenheden de bij het eerste lid van artikel 9 aan de gemeenschappen en de gewesten 

toegewezen bevoegdheid slechts bij decreet kan worden uitgeoefend, dit wil zeggen door 

sommige bevoegdheden aan de wetgevende overheden van de gemeenschappen en de 

gewesten voor te behouden, heeft de bijzondere wetgever een eis tot uitdrukking gebracht die 

moet worden beschouwd als een bevoegdheidsverdelende regel in de zin van artikel 1, 1° van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof”414. 

112. Voor de federale wetgever bestaat geen uitdrukkelijk delegatieverbod zoals dit voor de 

deelgebieden is vervat in artikel 9 BWHI. De Raad van State heeft toch herhaaldelijk te kennen 

gegeven dat artikel 105 van de Grondwet niet toelaat aan de Koning een onbegrensde 

regelgevende bevoegdheid toe te vertrouwen. De mogelijkheid voor de wetgever om op grond 

van dat artikel bepaalde bevoegdheden aan de Koning te attribueren, ontheft die wetgever niet 

van de verplichting de essentiële bestanddelen van de regelgeving zelf vast te leggen. Voor de 

oprichting van rechtspersonen volgens publiekrechtelijke weg betekent dit “dat het de zaak is 

van de wetgever ten minste de essentiële regelen omtrent de juridische aard, de taak en de 

werking van en het toezicht op de op te richten rechtspersoon vast te stellen”415 .

                                                
412 B.v. advies R.v.St. over een voorstel van decreet houdende oprichting van een naamloze vennootschap 

van publiekrecht, Havenbedrijf Antwerpen genaamd, Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 488/2, 14. Zie ter 
zake ook A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk 
Willink, 1999, 81; J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State afdeling wetgeving, Antwerpen, 
Maklu, 1999, 812-814; D. YERNAULT, “Constitution, privatisation et pouvoirs spéciaux : un débat 
oublié”, CH. CRISP, 2001, nr. 1729-1730, 26-28.

413 Parl. St. C.R.W. B.Z. 1995, nr. 66/1, 5-6; Parl. St. C.R.W. 1998-99, nr. 445/1, 40.
414 Arbitragehof, nr. 24/98 van 10 maart 1998, overweg. B.5.1.; nr. 75/2001, 31 mei 2001, overw. B.10. Zie 

hierover S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 84-85.
415 Parl. St. Senaat 1987-88, nr. 653/1, 7. Zie ook de gelijkluidende adviezen aangehaald in J. VELAERS, 

De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 363 en S. BAETEN, 
De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 299-302. Contra D. YERNAULT, “Constitution, 
privatisation et pouvoirs spéciaux : un débat oublié”, CH. CRISP, 2001, nr. 1729-1730, 37-38.
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113. Toch is het delegatieverbod bij oprichting via publiekrechtelijke weg niet absoluut. Er 

bestaan twee belangrijke nuanceringen op dit beginsel.

Delegaties aan de uitvoerende macht worden vooreerst niet volledig uitgesloten. Dergelijke 

delegaties moeten wel beperkt blijven tot detailmaatregelen of maatregelen van loutere 

uitvoering416. Het Arbitragehof aanvaardt dit “detailkarakter” echter snel en heeft 

bijvoorbeeld geen probleem met een delegatie die de Vlaamse regering machtigt om de 

maatschappelijke opdracht van de Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) nader te 

omschrijven417. Ook indien ze het detail- of louter uitvoerend karakter overschrijden, zijn 

delegaties aan de uitvoerende macht (of aan andere instanties) trouwens nog niet volledig 

uitgesloten. Wel moeten de door de regering genomen beslissingen dan ter bekrachtiging 

worden voorgelegd aan de wet-, decreet- of ordonnantiegever418. 

De verplichting om de essentiële elementen te regelen, houdt verder nog niet in dat de 

oprichtende overheid geval per geval de doelstellingen, de samenstelling van de 

bestuursorganen, de bevoegdheden en de werking van de opgerichte instellingen of 

ondernemingen moet vaststellen. Er kan worden aangeleund bij bestaande publiekrechtelijke 

kaderreglementeringen, zoals de wet van 16 maart 1954 of de wet van 21 maart 1991 op de 

autonome overheidsbedrijven419. De Raad van State aanvaardt zelfs dat wordt verwezen naar 

bestaande privaatrechtelijke reglementeringen, zoals de v.z.w.- of de vennootschaps-

wetgeving420. 

                                                
416 Zie ter zake de uitgebreide adviespraktijk van de Raad van State en de rechtspraak aangehaald in J. 

VELAERS, De Grondwet en de Raad van State afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 375 e.v.
417 Arbitragehof, nr. 75/2001 van 31 mei 2001, overw. B.11.
418 Arbitragehof, nr. 39/97 van 14 juli 1997, overw. B.5.2. en B.5.3.3.
419 Parl. St. Vl.Parl. 1989-90, nr. 318/1, 58.
420 Parl. St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 528/1, 62; Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 654/1, 144.
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D.1.5. Ruime mogelijkheid om gebruik te maken van het privaatrecht

114. Ook binnen de publiekrechtelijke weg aanvaardt de Raad van State derhalve dat 

gebruik wordt gemaakt van het verenigings- of vennootschapsrecht421. Dit “gebruik” kan 

verschillende vormen aannemen. 

In een eerste, minst verregaande vorm laat de oprichtende overheid zich inspireren door 

rechtsfiguren of regels van het private vennootschaps- of verenigingsrecht. Welbepaalde 

regels of voorschriften worden zonder meer overgenomen of overgenomen na aanpassing aan 

de specifieke situatie van de publiekrechtelijk vormgegeven rechtspersoon. De aan het 

privaatrecht ontleende regels worden dan als het ware publiekrechtelijk ingekleurd. 

Voorbeelden van dit “gekleurd gebruik” van het privaatrecht zijn vooral terug te vinden in de 

bepalingen betreffende de structuur, de samenstelling en de werking van de bestuursorganen. 

Zo stelt het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking naar het voorbeeld van de 

regelgeving betreffende de naamloze vennootschappen (artikel 517 e.v. Wetboek 

Vennootschappen) voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen twee 

verplichte organen in : een algemene vergadering en een raad van bestuur (artikel 43 decreet 

houdende de intergemeentelijke samenwerking). De samenstelling en de werking van die 

organen zijn echter aangepast aan het publiekrechtelijk statuut van de verenigingen. 

In een tweede, meer verregaande variant kunnen bepaalde onderdelen van het verenigings- of 

vennootschapsrecht door verwijzing toepasselijk worden verklaard422. Artikel 19 van de wet 

van 21 maart 1991 verklaart de (voormalige) artikelen 60, eerste lid, 61, 62, 62, derde lid, 

63bis en 67 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen van toepassing op 

de autonome overheidsbedrijven die niet de vorm van een naamloze vennootschap van 

publiekrecht hebben aangenomen. Artikel 263octies van de Gemeentewet verwijst voor de 

autonome gemeentebedrijven dan weer naar de artikelen 53 tot 67 van dezelfde 

gecoördineerde wetten. 

Die verwijzingtechniek kent in vergelijking met het (gekleurd) overnemen van 

privaatrechtelijke bepalingen voor- én nadelen. Voordelig is ongetwijfeld dat via de techniek 

van de verwijzing, wijzigingen aan de artikelen waarnaar wordt verwezen doorwerken in de 

verwijzende regelgeving423. De Raad van State gaat er immers van uit dat dergelijke 

                                                
421 Zie omtrent het gebruik van het privaatrecht door de overheid bij het vormgeven van rechtspersonen ook 

A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 
1999, 23-50; S. BAETEN en K. LEUS, “Nieuwe vormen van overheidsrechtspersonen” in X., 
Rechtspersonenrecht, Gent, Mys&Breesch, 1999, 149-175; De overheid als ondernemer, Brugge, die 
keure, 2003, 543p.; L. CORNELIS, E. DE KEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De 
n.v. van publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van 
publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 72-107; D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, 
Brussel, Story-Scientia, 1990, 210-220.

422 Zie omtrent het regelgeven bij verwijzing H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 2001, 168-125.

423 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 74-75.
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wijzigingen mee van toepassing zijn op de door middel van verwijzing geregelde 

aangelegenheid. Slechts indien hiervoor uitdrukkelijke tegenindicaties bestaan, zal de 

regelgeving waarnaar wordt verwezen toepassing vinden zoals ze gold ten tijde van de 

verwijzing424. Een belangrijk nadeel is dan weer de onduidelijkheid waartoe die 

wetgevingstechniek aanleiding kan geven. De problemen die voortvloeien uit de verwijzing 

naar de vennootschapswetgeving in de regelgeving betreffende de autonome 

gemeentebedrijven zijn in de rechtsleer herhaaldelijk aan bod gekomen425. Bepaalde artikelen 

waarnaar wordt verwezen, zoals de voorschriften over ontslag van bestuurders en het kennis 

nemen van belangenconflicten in de raad van bestuur, veronderstellen het bestaan van een 

algemene vergadering van aandeelhouders. Een dergelijk orgaan ontbreekt bij de autonome 

gemeentebedrijven; het is dan ook onduidelijk welk orgaan (raad van bestuur, gemeenteraad, 

college van burgemeester en schepenen, …) die bevoegdheden kan of moet uitoefenen. 

Omwille van dergelijke toepassingsproblemen adviseert de Raad van State om omzichtig en 

terughoudend om te springen met de verwijzingstechniek426. 

Het meest verregaand gebruik van het privaatrecht bij het publiekrechtelijk vormgeven van 

een rechtspersoon is tenslotte het hanteren van een privaatrechtelijke rechtsvorm als suppletief 

recht. Vooral de regelgeving betreffende de naamloze vennootschappen wordt in dit kader 

vaak van toepassing verklaard, “voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door of 

krachtens enige andere wetskrachtige bepaling”. Naar de private rechtsvorm moet dan 

worden teruggegrepen telkens geen bijzondere regel is vastgesteld. Vaak wordt dan ook in de 

benaming verwezen naar de gebruikte private rechtsvorm : de zogenaamde “naamloze 

vennootschappen van publiekrecht” (al dan niet met een sociaal oogmerk) - zoals De Post, het 

Paleis voor Schone Kunsten of de V.R.T. - zijn hier voorbeelden van.

115. Zowel in de rechtsleer als in de adviespraktijk van de Raad van State is kritiek geuit op 

het gebruik van het privaatrecht in die laatste, meest verregaande vorm427. Vooral de 

bevoegdheidsverdelende regels, de Europese vennootschapsrichtlijnen en de rechtszekerheid 

zijn aangevoerd als hinderpalen voor dergelijke verregaande vermenging van publiek- en 

privaatrecht.

                                                
424 Raad van State, coördinatiebureau, Wetgevingstechniek. Aanbevelingen en formules, 2001, 25 en H. 

COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Brugge, Die Keure, 2001, 124.

425 P. BLONDIAU en M. BOVERIE, “La régie communale autonome…quelques réflexions prospectives” in 
X., La régie communale autonome, Brussel, U.V.C.W., 1999, 66-76; K. GEENS en L. VAN BEVER, 
“Bestuur en controle in de intercommunale en het autonoom gemeentebedrijf” in S. BAETEN, K. 
BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 146-147. 
Gelijkaardige problemen stelt ook de verwijzing in de wet van 21 maart 1991 naar de 
vennootschapswetgeving (zie D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises 
publiques autonomes” in X., Les entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 130-132).

426 Raad van State, coördinatiebureau, Wetgevingstechniek. Aanbevelingen en formules, 2001, 24.
427 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 

1999, 83-85; K. LEUS en S. BAETEN, “Nieuwe vormen van overheidsrechtspersonen” in X., 
Rechtspersonenrecht, Gent, Mys&Breesch, 1999, 23-24; J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van 
State afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 816-817. 
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116. In een advies van 2 oktober 1989 over een ontwerpdecreet “relatif aux services de 

transport de personnes en Région Wallonne”428 oordeelde de Raad van State dat de 

decreetgever zijn bevoegdheden te buiten zou gaan door de op te richten rechtspersoon, 

enerzijds, als naamloze vennootschap te bestempelen maar, anderzijds, een belangrijk aantal 

afwijkingen toe te staan op de “essentiële bepalingen” van die wetgeving. Volgens de Raad 

zou dit er op neerkomen dat de decreet- of ordonnantiegever via de oprichting van eigen 

instellingen een exclusief federaal bevoegdheidsdomein zou betreden, met name de 

vennootschapswetgeving429. De decreetgever zou een “eigen” nieuwe soort naamloze 

vennootschap oprichten die wezenlijk afwijkt van de vennootschapswetgeving430. Die 

adviespraktijk beperkt zich niet tot de gevallen waarin de decreetgever een instelling opricht 

“onder de vorm van” een n.v. of c.v.b.a. Ook bij naamloze vennootschappen “van 

publiekrecht” heeft de Raad van State gewezen op het verbod af te wijken van de essentiële 

bepalingen van de vennootschapswetgeving431. 

Er kan begrip worden opgebracht voor het door de Raad van State gehuldigde standpunt dat 

geen rechtspersonen mogen worden opgericht die wel de benaming dragen van een private 

rechtsvorm maar wiens rechtsvorm op talloze punten afwijkt van die private vorm. Op grond 

van de rechtszekerheid moet worden vermeden dat dergelijke personen een benaming als 

“gewone” n.v., c.v.b.a. of v.z.w. meekrijgen. 

Met de visie dat dergelijke “modulering” van private rechtsvormen tot 

bevoegdheidsoverschrijding aanleiding zou geven, kan echter niet worden ingestemd. Ingeval 

de regelgever in het kader van de publiekrechtelijke weg verwijst naar het private 

vennootschapsrecht, beoogt hij niet in te grijpen in het vennootschaps- of verenigingsrecht. 

Wat hij creëert, is geen “nieuw soort” naamloze vennootschap, v.z.w. of c.v.b.a.; wel wordt 

een “sui generis”-rechtspersoon opgericht op grond van de publiekrechtelijke 

oprichtingsbevoegdheid, waarbij voor bepaalde aspecten verwezen wordt naar de bepalingen 

van een private rechtsvorm432. 

Het Arbitragehof deelt die tolerantere visie. In een arrest van 25 oktober 2000433 werd 

geoordeeld dat het Waalse Gewest aan artikel 9 BWHI de bevoegdheid ontleent om voor de 

Waalse Huisvestingsmaatschappij de bepalingen van de naamloze vennootschap suppletief 

toepasselijk te verklaren en tegelijkertijd belangrijke afwijkingen op dit n.v.-statuut te 

bepalen. Het middel, waarin was aangevoerd dat de Waalse decreetgever de federale 

bevoegdheid inzake vennootschapsrecht had geschonden, werd verworpen : “De afwijkingen 

op de regels van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, ingeschreven in 

de in het geding zijnde bepalingen, betreffen immers uitsluitend de ‘Société wallonne du 

                                                
428 Parl. St. C.R.W. 1989-90, nr. 117/1, 15.
429 Artikel 6, §1, VI, vijfde lid, 5° BWHI.
430 Parl. St. Vl.Parl. 1993-94, nr. 556/1, 172. 
431 Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 488/2, 15-16 (n.v. van publiekrecht Haven van Antwerpen); Parl. St.

Vl.Parl. 1993-94, nr. 556/1, 170-171 (publiekrechtelijke n.v. Zeekanaal). 
432 Contra S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 101-105. 
433 Arbitragehof, nr. 105/2000 van 25 oktober 2000.



106

logement’. Ze willen niet raken aan het gemene vennootschapsrecht of op algemene wijze de 

voormelde gecoördineerde wetten wijzigen, maar ze beogen alleen één enkele 

publiekrechtelijke rechtspersoon op te richten”434. Een arrest van 14 mei 2003435 betreffende 

het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking is in gelijkaardige 

bewoordingen gesteld : “In tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, heeft de 

decreetgever door het DIS aan te nemen wel degelijk in een regeling van de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voorzien en heeft hij geenszins de inhoudelijke 

regeling van die samenwerkingsverbanden « in haar geheel aan de federale overheid 

overgelaten ». De decreetgever heeft integendeel ernaar gestreefd, zoals uit de voormelde 

parlementaire voorbereiding blijkt, een zo volledig mogelijke regeling sui generis uit te 

werken. Hij vermocht, zonder de door de verzoekende partij aangevoerde bevoegdheidsregel 

te schenden, voor al wat niet uitdrukkelijk door het DIS wordt geregeld, bepaalde artikelen 

van het federale Wetboek van vennootschappen van toepassing te verklaren op de 

samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. De keuze van de decreetgever om in dat 

verband te opteren voor een regelgeving bij verwijzing kan te dezen niet worden bekritiseerd, 

nu hij daardoor niet de uitoefening van eigen bevoegdheden aan de federale wetgever heeft 

willen overdragen, maar enkel heeft bepaald welke regels van toepassing zijn bij gebreke van

specifieke regels”.

De Raad van State heeft zich in een arrest van 4 mei 2001436 in vergelijkbare zin 

uitgesproken. Met betrekking tot de naamloze vennootschap van publiekrecht V.R.T. werd 

geoordeeld dat “een naamloze vennootschap van publiekrecht weliswaar de vorm heeft van 

een handelsvennootschap, doch niettemin een overheidsinstelling is en blijft en haar 

werkingsregel – inzonderheid de statuten van het personeel – kunnen op dat stuk worden 

aangepast aan de regels van het publiekrecht waaraan zij onderworpen is en die op de regels 

van het privaat recht primeren”. Ook de afdeling administratie beschouwt een n.v. van 

publiekrecht dus niet zonder meer als een “naamloze vennootschap”. Afwijkingen die de 

decreet- of ordonnantiegever op die regelgeving (moet) uitwerken, kunnen dan ook geen 

miskenning inhouden van de federale bevoegdheid inzake het private vennootschaps- of 

verenigingsrecht. 

117. Ook aan het Europese recht worden argumenten ontleend tegen het hanteren van het 

privaatrecht – en meer in het bijzonder de bepalingen betreffende de naamloze vennootschap 

– als suppletief recht.

Indien suppletief verwezen wordt naar de voorschriften betreffende de naamloze 

vennootschappen, zou rekening te houden zijn met de Europeesrechtelijke grondslag van een 

                                                
434 Arbitragehof, nr. 105/2000 van 25 oktober 2000, overw. B.36.
435 Arbitragehof, nr. 65/2003 van 14 mei 2003, overw. B.6.5.
436 R.v.St., Goedhuys, nr. 95.165, 4 mei 2001.
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aantal van die bepalingen437. De voorrang van het Gemeenschapsrecht zou de oprichtende 

overheid dan verbieden om van die Europeesrechtelijke n.v.-bepalingen af te wijken, zelfs 

indien maar suppletief wordt verwezen. Niet alleen in bepaalde rechtsleer is die stelling 

verdedigd438; ook de visie van de Europese Commissie439 en de adviespraktijk van de Raad 

van State440 gaan in dezelfde richting. 

In andere rechtsleer is echter een meer genuanceerde benadering verdedigd441. Te wijzen valt 

op het feit dat de Communautaire wetgever bij het uitvaardigen van de 

vennootschapsrichtlijnen geenszins oog heeft gehad voor de specifieke kenmerken van de 

publieke sector. Tevens is te benadrukken dat heel wat van de doelstellingen die aan de 

vennootschapsrichtlijnen ten grondslag liggen (zoals het beschermen van de 

minderheidsaandeelhouders), niet zonder meer getransponeerd kunnen worden naar de 

publieke sector. Het kan dan ook worden betwijfeld of publiekrechtelijke rechtspersonen met 

de benaming “n.v.” zonder meer aan die richtlijnen onderworpen zijn. Dit geldt des te meer 

voor “naamloze vennootschappen van publiekrecht” en a fortiori voor rechtspersonen waarop 

(een deel van) de n.v.-reglementering slechts via overname of verwijzing toepassing vindt. 

Het aangehaalde arrest van 4 mei 2001 van de Raad van State onderschrijft die stelling : een 

“naamloze vennootschap van publiekrecht” heeft wel (deels) de vorm van een naamloze 

vennootschap maar blijft in de eerste plaats een overheidsinstelling waarbij de 

publiekrechtelijke modellering kan en soms ook moet prevaleren op de “geleende” 

privaatrechtelijke vorm.

118. Ten slotte wordt het “denatureren” van private rechtsvormen tot hybridische 

constructies ook aangeklaagd vanuit het beginsel van de rechtszekerheid en het verbod om 

een rechtmatig gewekt vertrouwen te beschamen442. 

Een belangrijke reden voor de overheid om een persoon die is opgericht volgens de 

publiekrechtelijke weg te laten aanleunen bij een private rechtsvorm is de positieve uitstraling 

en naambekendheid die met de privaatrechtelijke figuren is verbonden443. In die context is het 

inderdaad “onverantwoord” dat de overheid die private rechtsvorm vervolgens van zijn 

essentie ontdoet en de marktpartijen probeert te “misleiden”. Juridisch vertaald, kan een 

                                                
437 Zie omtrent die vennootschapsbepalingen van Europese oorsprong J. SCHUTTE-VEENSTRA, Europese 

richtlijnen vennootschapsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, 128p. (Ned.) en specifiek m.b.t. de afwijkingen 
hiervan bij publiekrechtelijk n.v.’s L. CORNELIS, E. DE KEYSER, D. D'HOOGHE en F. 
VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), 
Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 96-107.

438 S. BAETEN, De overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 209-236; J. VANHAEVERBEEK, 
Les intercommunales, Brussel, Nemesis, 1988, 93-102.

439 Zie ter zake de briefwisseling gevoerd tussen de Europese Commissie en de Belgische regering naar 
aanleiding van de parlementaire behandeling van de intercommunalewet van 1986 (Parl. St. Kamer 1985-
86, nr. 125/11, 11-12 en nr. 125/11, 52-53).

440 Parl. St. Kamer 1985-86, nr. 125/13, 5; Parl. St. C.R.W. 1995-96, nr. 167/4, 2.
441 L. CORNELIS, E. DE KEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van 

publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 114-123.

442 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 816.
443 Zie randnummer 73.
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dergelijke handelwijze strijdig worden geacht met het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel, beide beginselen van behoorlijke regelgeving444. Volgens COREMANS 

en VAN DAMME is de regelgever er op grond van die beginselen toe gehouden gewekte 

verwachtingen in de mate van het mogelijke te honoreren en moet hij er zich van onthouden 

die verwachtingen te beschamen445.

Het belang van het vertrouwensbeginsel mag echter niet worden overschat. Ook bij personen 

met een “zuiver” publiekrechtelijke rechtsvorm is slechts uitzonderlijk uit de benaming af te 

leiden wat die rechtsvorm precies inhoudt. Haast steeds dekken identieke of gelijkaardige 

benamingen verschillende ladingen. Dit sui-generis karakter is eigen aan de oprichting 

volgens publiekrechtelijke weg die, zoals de Raad van State aangeeft, “de regelgever ruime 

mogelijkheden biedt”. Voor de personen met een “zuiver” private rechtsvorm kan evenmin 

worden volstaan met één blik op de regelgeving. Die moet steeds samen gelezen worden met 

de statuten, die belangrijke aanvullingen of zelfs afwijkingen kunnen omvatten op de 

(suppletieve bepalingen van de) private rechtsvorm.

Van een schending van enig rechtmatig gewekt vertrouwen is alvast geen sprake in het geval 

de regelgever duidelijk maakt dat geen “echte” of “pure” privaatrechtelijke rechtsvorm 

gebruikt is. Het gebruik van benamingen als “n.v. van publiekrecht” is dus wel degelijk van 

belang446. In die benaming komt duidelijk tot uiting dat de rechtspersoon geen “gewone” n.v. 

is, maar er ook (deels) publiekrechtelijke regels toepassing op vinden.

D.2. De privaatrechtelijke weg 

D.2.1. Bijzondere wetskrachtige machtiging vereist ?

                                                
444 Aan die beginselen wordt vooralsnog een geringe bindende kracht toegekend. Het valt echter niet uit te 

sluiten dat hierin in de toekomst, met name in het licht van het evoluerende leerstuk van de 
overheidsaansprakelijkheid voor “foutief” wetgevend optreden, verandering komt (zie onder meer B. DE 
VUYST, “Responsabilité des pouvoirs publics pour des lois inadéquates ou inexistantes”, C.D.P.K., 
1997, 513-521; M. LEROY, “La responsabilité de l'Etat législateur”, J.T., 1978, 321-329; P. POPELIER, 
“De beoordeling door het Arbitragehof van het ontbreken van een wettelijke regeling”, R.W., 1996-97, 
1251-1252; P. POPELIER en A. VAN OEVELEN, “De aansprakelijkheid van publiekrechtelijke 
rechtspersonen voor ondeugdelijke wetgeving” in X., Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht 
in het privaatrecht, Gent, Mys&Breesch, 1996, 75-127. Zie ook het doctoraal proefschrift van P. 
POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 1997, 663p.). In een recent arrest (Arbitragehof, nr. 159/2001 van 19 december 
2001) is het Arbitragehof trouwens de overeenstemming nagegaan van een wet met de beginselen van 
behoorlijke wetgeving (dit in samenhang met het gelijkheidsbeginsel). 

445 H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 
Brugge, Die Keure, 2001, 103-104.

446 L. CORNELIS, E. DEKEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van 
publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 114.
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119. Naast het publiekrechtelijke procédé kunnen overheden ook beroep doen op een 

privaatrechtelijke oprichtingstechniek447. Niet een bijzondere publiekrechtelijke regel 

bepaalt in dat geval de oprichting en de rechtsvorm van de betrokken persoon. Er wordt 

daarentegen beroep gedaan op één van de bestaande privaatrechtelijke 

kaderreglementeringen, zoals de v.z.w.- of de vennootschapswetgeving. De privaatrechtelijke 

weg blijft echter zelden beperkt tot een louter gebruik van het privaatrecht.

Het Rekenhof en de Raad van State – en in hun navolging ook de meeste (toezichthoudende) 

overheden – vereisen een machtiging bij wet, decreet of ordonnantie alvorens de overheid op 

grond van een privaatrechtelijke kaderreglementering tot oprichting of participaties kan 

overgaan. Wegens die vereiste is de privaatrechtelijke weg om rechtspersonen op te richten in 

de rechtsleer al omschreven als “een publiekrechtelijke weg in privaatrechtelijke vorm”448.

120. Volgens mij is dit uitgangspunt, dat het toetreden tot of oprichten van rechtspersonen 

overeenkomstig het privaatrecht in alle gevallen afhankelijk stelt van een bijzondere 

wetskrachtige machtiging, onvoldoende genuanceerd. Die stelling komt neer op het 

principieel verwerpen van de tweewegenleer bij het oprichten van rechtspersonen, terwijl 

werd vastgesteld dat die leer in andere aangelegenheden wel is aanvaard449. 

Het beginsel blijft de vrijheid voor de overheid om personen overeenkomstig het private 

vennootschaps- of verenigingsrecht op te richten450. Er bestaat geen algemene wettelijke of 

grondwettelijke regel die dit gebruik uitsluit. Wel vinden op dit beginsel de besproken 

uitzonderingen op het gebruik van het privaatrecht toepassing: het beroep op het private 

vennootschaps- en verenigingsrecht zal voor een overheid uitgesloten zijn als het strijdig is 

met een dwingende positiefrechtelijke regeling of met de beginselen van het publiekrecht, een 

bevoegdheidsoverschrijding inhoudt of neerkomt op een (verboden) 

bevoegdheidsoverdracht451. Is dit niet het geval, dan mag zonder bijzondere wettelijke of 

decretale machtiging gebruik worden gemaakt van het private verenigingsrecht. 

D.2.2. Mogelijkheid tot machtiging onder voorwaarde

121. Dat een wetskrachtige machtiging om van het private verenigings- of 

vennootschapsrecht gebruik te maken niet voor alle overheden vereist is, betekent natuurlijk 

niet dat het de wet-, decreet- of ordonnantiegever verboden is om in een wetskrachtige 

onderbouw te voorzien. 

                                                
447 Zie ter zake het basisadvies van de Raad van State bij het ontwerp van decreet houdende oprichting van 

de v.z.w. “De Rand” voor de ondersteuning van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond 
Brussel, Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 28-31.

448 S. BAETEN, “Variaties op verzelfstandigingsthema's : enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het 
annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996”, C.D.P.K., 1999, 91.

449 Zie randnummers 92 e.v.
450 Zie hierover meer uitgebreid D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private 

samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 134-152.
451 Zie randnummers 93-105.
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Die wetgevende, decretale of ordonnantiegevende interventies moeten ook niet beperkt 

blijven tot een loutere machtiging om van het privaatrecht gebruik te maken. In verscheidene 

adviezen heeft de Raad van State aanvaard dat de wet, het decreet of de ordonnantie die de 

overheid machtigt om een rechtspersoon overeenkomstig het privaatrecht op te richten, ook 

voorwaarden kan bepalen waaronder van die machtiging gebruik kan worden gemaakt452. 

Met betrekking tot de decretale regeling voor de v.z.w. De Rand werd aldus geadviseerd dat 

“wanneer het ontwerp zou worden omgevormd tot een regeling waarbij de Vlaamse regering 

wordt gemachtigd om de v.z.w. “De Rand” mede op te richten – in plaats van een regeling tot 

erkenning van een op privé-initiatief opgerichte vereniging – grotendeels de bezwaren die 

werden opgeworpen in verband met de schending van de vrijheid van vereniging gehuldigd in 

de wet van 27 juni 1921 vervallen. De erkenningsvoorwaarden waarvan werd vastgesteld dat 

ze als zodanig niet bestaanbaar zijn met de essentiële bepalingen van die wet, kunnen dan 

immers worden opgelegd als voorwaarden waaronder de Vlaamse regering kan meewerken 

aan de oprichting van de v.z.w. en kunnen dan niet langer worden aangemerkt als een 

ongeoorloofde inmenging van de overheid in de bevoegdheden van de oprichters van de 

vereniging”453.

In één advies heeft de Raad van State het formuleren van dergelijke voorwaarden niet alleen 

als een mogelijkheid maar zelfs als een verplichting aangemerkt. Betreffende de (retroactieve) 

decretale machtiging aan de Vlaamse regering om toe te treden tot de v.z.w. Vlaams 

interuniversitair instituut voor Biotechnologie454, werd geadviseerd :”De in artikel 4 van het 

ontwerp vervatte machtiging tot toetreding zal derhalve nauwkeuriger moeten worden 

afgebakend door de decreetgever. Dat houdt onder meer in dat het ontwerp op zijn minst zal 

moeten aangeven welke het doel en de activiteiten van de vereniging zijn en, meer algemeen, 

onder welke minimale voorwaarden de Vlaamse regering tot de toetreding wordt 

gemachtigd”455. Het advies werd niet gevolgd.

122. De overheid heeft van de mogelijkheid om een oprichting volgens het privaatrecht aan 

voorwaarden te onderwerpen herhaaldelijk gebruik gemaakt. De meest voorkomende 

voorwaarden betreffen :

                                                
452 Zie over die mogelijkheid tevens S. BAETEN, Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 139-

144.
453 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 33. 
454 Artikel 4 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 

van de begroting 1995.
455 Parl. St. Vl.Parl. BZ 1995, nr. 85/1, 47. 
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- de naam en de doelstellingen van de privaatrechtelijk vormgegeven vereniging of

vennootschap456; 

- het minimum457 of maximum458 kapitaalsaandeel dat de overheid in het kapitaal van 

dergelijke rechtspersoon moet of kan aanhouden; 

- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende overheid en de 

volgens private weg opgerichte persoon459;

- de informatieverplichtingen van de volgens de private weg opgerichte persoon t.a.v. de 

oprichtende overheid460.

D.2.3. Beperkte mogelijkheden tot publiekrechtelijke kleuring

123. Ook de privaatrechtelijke weg biedt de overheid, via de machtigingsvoorwaarden, 

talrijke mogelijkheden om rechtspersonen te modelleren naar haar wensen. Toch zijn die 

mogelijkheden tot “kleuring” veel beperkter dan in de publiekrechtelijke weg. 

De machtigingsvoorwaarden mogen in beginsel geen afbreuk doen aan de dwingende 

bepalingen van de private rechtsvorm waarvan gebruik wordt gemaakt. De Raad van State 

heeft geoordeeld dat onder meer de volgende bepalingen onverenigbaar zijn met de 

dwingende bepalingen van het vennootschaps- of verenigingsrecht : 

- de mogelijkheid om, in afwijking van 351 van het Wetboek Vennootschappen, een c.v.b.a. 

met minder dan 3 vennoten op te richten461;
                                                
456 Artikel 2 van het decreet van 18 mei 1999 (machtiging aan de Vlaamse regering om mee te werken aan de 

oprichting van een v.z.w. Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal, die zal moeten instaan voor het 
ondersteunen van het beleid van de overheid inzake het multifuncitoneel en duurzaam beheer van bossen, 
groengebieden, parkgebieden en andere groene ruimten in Vlaanderen); artikel 2 van de wet van 30 
november 2001 (machtiging aan de Belgische Staat om een deelneming aan te houden in een n.v. met als 
belangrijkste maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tradingplatform op de secundaire 
markt van de effecten van de Belgische Staatsschuld).

457 Artikel 2, derde lid van het decreet van 2 maart 1998 tot machtiging van de Vlaamse regering om een 
cvba op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van 
overheidspersoneel (Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gewest moeten steeds direct of indirect 
beschikken over ten minste de helft plus één van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap).

458 Artikel 2 van de wet van 30 november 2001 machtigt de Belgische Staat om ten belope van maximum 
150.000 euro een deelneming te nemen in een naamloze vennootschap met als belangrijkste 
maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tradingsplatform op de secundaire markt van de 
effecten van de Belgische staatsschuld.

459 Artikel 3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de oprichting van de v.z.w. Educatief 
Bosbouwcentrum Groenendaal (overeenkomst betreffende het werkprogramma van de v.z.w., de 
terbeschikkingstelling van lokalen, de kwalificaties van het personeel en het publicatiebeleid van de 
v.z.w.); artikel 3, §3, van het decreet houdende oprichting van de v.z.w. “De Rand” voor de 
ondersteuning van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel (overeenkomst 
betreffende de financiële tegemoetkoming, de voorwaarden betreffende het beheer, het toezicht en de 
werking).

460 Artikel 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de oprichting van de v.z.w. Educatief 
Bosbouwcentrum Groenendaal (voorleggen van statuten aan Vlaams Parlement en meedelen van het 
jaarverslag aan Parlement en Vlaamse regering); artikel 4, §2 van het decreet van 2 maart 1998 tot 
machtiging van de Vlaamse regering om een cvba op te richten voor de uitvoering van opdrachten met 
betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel (voorleggen van de statuten(wijzigingen) 
aan het Vlaams Parlement).

461 Parl. St. Vl.Parl. 1997-1998, nr. 1132/1, 23.
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- het vereisen van een goedkeuring van de statuten door de regering of het parlement462;

- het organiseren van een bestuurlijk toezicht463;

- het toekennen van een meerderheidsvertegenwoordiging aan de overheid in de 

bestuursorganen, ongeacht de inbreng464;

- de benoeming of het ontslag van een lid van de raad van beheer van een v.z.w. afhankelijk 

stellen van een beslissing van de Vlaamse regering465;

- het instellen van een “raad van deskundigen” in een v.z.w., die met bevoegdheden van de 

algemene vergadering en de raad van beheer wordt belast466. 

Indien toch wordt afgeweken van dergelijke dwingende bepalingen van de private rechtsvorm 

leidt dit nog niet noodzakelijk tot de onwettigheid van de oprichting. Wel verlaat de overheid 

de privaatrechtelijke weg en gaat zij, op publiekrechtelijke wijze, ingrijpen in het bestaan, de 

organisatie of de werking van de rechtspersoon467. Dit betekent dat de wet-, decreet- of 

ordonnantiegever zich dan niet langer kan beperken tot een loutere oprichtingsmachtiging. 

Ook de toekenning van de rechtspersoonlijkheid moet dan steunen op de wet, het decreet of 

de ordonnantie. Bovendien moeten de essentiële kenmerken worden vastgesteld en moet een 

bestuurlijk toezicht worden uitgewerkt468. 

124. Voor de deelstaten staan trouwens ook de bevoegdheidsverdelende regels er aan in de 

weg dat in het kader van de privaatrechtelijke weg van de dwingende voorschriften van de 

gekozen private rechtsvorm wordt afgeweken. 

Via dergelijke afwijkingen betreden de decreet- en ordonnantiegevers – in tegenstelling tot in 

het kader van de publiekrechtelijke weg469 – wel de exclusieve federale bevoegdheid inzake 

verenigings- en vennootschapsrecht. Dit werd bevestigd in de arresten van het Arbitragehof 

betreffende de sociale huisvestings- en openbare vastgoedmaatschappijen. Geoordeeld werd 

dat de ordonnantie- en decreetgever de federale bevoegdheid inzake vennootschapsrecht 

hadden betreden door, enerzijds, te bepalen dat die maatschappijen de rechtsvorm moeten 

aannemen van een naamloze vennootschap of een coöperatieve vennootschap maar, 

anderzijds, een aantal afwijkingen op de dwingende bepalingen van die rechtsvormen te 

bepalen (bv. gewaarborgde vertegenwoordiging voor de bestuurders die de gemeenten verte-

genwoordigen)470. 

                                                
462 Parl. St. C.R.W. 1997-98, nr. 332/1, 46; Parl. St. Vl.Parl. 1998-1999, nr. 1371/1, 18. Contra Parl. St.

C.R.W. 1998-99, nr. 445/1, 39. 
463 Parl. St. Vl.Parl. 1995-1996, nr. 402/1, 33. Zie verder ook de adviespraktijk aangehaald in J. VELAERS, 

De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 818.
464 Parl. St. C.R.W. 1997-98, nr. 332/1, 46.
465 Parl. St. Vl.Parl. 1997-1998, nr. 988/2, 12.
466 Parl. St. Vl.Parl. 1997-1998, nr. 988/2, 12.
467 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 204-

209.
468 Zie randnummers 27-29 en 110. 
469 Zie randnummers 116.
470 Arbitragehof, nr. 83/97 van 17 december 1997; Arbitragehof, nr. 95/98 van 16 september 1998; 

Arbitragehof, nr. 105/2000 van 25 oktober 2000. Zie tevens F. VANDENDRIESSCHE, “De bevoegdheid 
van de Gemeenschappen en Gewesten om bij de oprichting van publiekrechtelijke rechtspersonen af te 
wijken van het vennootschapsrecht”, A.J.T., 2000-01, 407-412.
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De afdeling wetgeving van de Raad van State is er van uit gegaan dat dergelijke afwijkingen  

ook niet kunnen worden verantwoord op grond van de impliciete bevoegdheden van de 

deelstaten (artikel 10 BWHI)471. Het Arbitragehof heeft een meer welwillende houding 

aangenomen. Voor de openbare huisvestings- en vastgoedmaatschappijen werd aanvaard dat 

afwijkingen aangaande de samenstelling van de bestuursorganen, de samenstelling van het 

kapitaal, het personeel en de controle steun kunnen vinden in artikel 10 BWHI. Die 

afwijkingen werden noodzakelijk geacht om “het het Gewest mogelijk te maken zijn 

bevoegdheden inzake huisvesting ten volle uit te oefenen”. Volgens het Hof leende de materie 

zich ook tot een gedifferentieerde regeling, aangezien “de betwiste maatregelen niet het 

instellen van nieuwe afwijkingen op het vennootschapsrecht beogen maar de afwijkingen die 

de bestaande maatschappijen reeds in hun statuten hadden ingeschreven bevestigen, wat 

aangeeft dat de materie zich reeds in het verleden tot een gedifferentieerde regeling leende”. 

Ook de vereiste van een marginale impact op de federale bevoegdheid werd vervuld geacht : 

“tot slot gaat het enkel om c.v.b.a. uitsluitend actief inzake huisvesting, een aangelegenheid 

die onder de gewestbevoegdheid valt, wat erop wijst dat de bestreden maatregelen op de 

materie van het vennootschapsrecht slechts een marginale weerslag hebben”.

125. Ten slotte is rekening te houden met de Europeesrechtelijke grondslag van bepaalde 

bepalingen van het (naamloze) vennootschapsrecht. De voorrang van de Europese 

voorschriften op het Belgische recht maakt dat bij de keuze voor een oprichting op grond van 

de regels betreffende de n.v., niet van de Europeesrechtelijke bepalingen kan worden 

afgeweken472. 

D.3. Besluit

126. Bij de personen die de overheid volgens publiekrechtelijke weg opricht, is de scheiding 

tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtsvorm niet altijd zuiver. Een dergelijke zuiverheid is 

ook geen juridische verplichting. Wel valt – in het verlengde van het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel – te vermijden dat een persoon schijnbaar met privaatrechtelijke 

rechtsvorm werd opgericht terwijl op essentiële punten van die regelgeving wordt afgeweken. 

Die “schijn” kan voortvloeien uit een verwijzing in de benaming naar een private rechtsvorm, 

maar wordt doorprikt indien in de benaming aangegeven wordt dat de privaatrechtelijke 

rechtsvorm publiekrechtelijk is gekleurd.

                                                
471 Parl. St. C.C.F., 1984-85, 200/1, 7; Parl. St. C.C.F., 1984-85, 217/1, 8; Parl. St. C.R.W. 1989-90, 117/1, 

15; Parl. St. Vl.Parl. 1990-1991, nr. 488/2, 16; Parl. St. C.R.W. 1997-1998, nr. 332/1, 46; Parl. St.
C.R.W. 1998-99, nr. 497/1, 10-11. 

472 Vgl. Arbitragehof, nr. 105/2000 van 25 oktober 2000, overw. B.46.1. : “Het Hof stelt vast dat de 
uiteindelijk goedgekeurde tekst het de openbare huisvestingsmaatschappijen enkel mogelijk maakt de 
vorm van coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, terwijl het 
voorontwerp voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State het hun ook mogelijk maakt de 
vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, wat aanleiding had kunnen geven tot andere 
bezwaren afgeleid uit den onverenigbaarheid van een aantal bepalingen uit het voorontwerp met 
Europese richtlijnen betreffende het stelsel van de naamloze vennootschappen”.
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127. Ingeval de overheid – al dan niet op grond van een wetskrachtige machtiging – kiest 

voor een privaatrechtelijke vormgeving van een persoon, zijn de mogelijkheden om af te 

wijken van de private rechtsvorm veel beperkter. De overheid kan de rechtsvorm nog 

moduleren, via het koppelen van voorwaarden aan een eventuele machtiging om van het 

privaatrecht gebruik te maken. Maar zowel uit het onderscheid tussen publieke en private 

weg, als uit de bevoegdheidsverdelende regels (voor de deelstaten) en uit de voorrang van het 

Europese recht (bij het gebruik van de n.v.-vorm) vloeit dan een verbod voort om af te wijken 

van de dwingende bepalingen van de gekozen private rechtsvorm. 
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HOOFDSTUK V HET VERVAAGDE ONDERSCHEID TUSSEN DE PUBLIEKE EN PRIVATE 

RECHTSPERSOON 

128. Hierboven werd reeds de gevolgtrekking gemaakt dat een algemeen geldende definitie 

of omschrijving van de publiek- en privaatrechtelijke rechtspersoon niet kan worden 

gegeven473. De recente rechtsleer hanteert daarom een waaier aan criteria om het publiek- of 

privaatrechtelijk karakter van een persoon te bepalen. Dit is ongetwijfeld meer in 

overeenstemming met de realiteit dan een zoveelste poging tot definiëring van de publieke en 

de private rechtspersoon. Toch houdt ook die benadering nog onvoldoende rekening met het 

complexe, genuanceerde en diverse karakter van het onderscheid. Hieronder wordt 

aangetoond dat naast de “waaier aan criteria” ook rekening is te houden met :

- de “dubbele” graduele aard van het onderscheid (afdeling A);

- de verschillende niveaus van het onderscheid (afdeling B);

- het evolutief karakter van het onderscheid (afdeling C).

Die nuancering en diversificatie leidt ten slotte tot de vraag naar het blijvende nut en de 

waarde van het onderscheid tussen publieke en privé-personen (afdeling D).

A. EEN GRADUEEL ONDERSCHEID OP GROND VAN EEN WAAIER VAN CRITERIA (FAISCEAU 

D’INDICES) DIE OP HUN BEURT EEN GRADUEEL KARAKTER VERTONEN

129. Er is reeds op gewezen dat de beoordelingscriteria die in rechtspraak en rechtsleer 

worden aangereikt noch cumulatief, noch uitsluitend zijn. Er wordt tot een onderlinge 

afweging van de criteria overgegaan474. Hieruit is al te besluiten dat het onderscheid tussen 

overheid en de privé-persoon niet absoluut maar slecht gradueel van aard kan zijn.

De voornoemde afweging veronderstelt immers dat niet wordt nagegaan of alle criteria zijn 

vervuld maar wel of in voldoende mate aan de verschillende criteria is voldaan. Die afweging 

zal onvermijdelijk resulteren in verschillende gradaties van publiek- en privaatrechtelijk 

karakter. Bepaalde rechtspersonen zullen aan alle criteria voldoen. Anderen zullen aan 

voldoende criteria voldoen om als “publiek” te worden bestempeld, maar niet aan alle. Van 

die personen kan dan gesteld worden dat zij publiekrechtelijk zijn maar “in mindere mate” 

dan personen die aan alle criteria voldoen. Evenzeer kan binnen de categorie van de “privé-

personen” een onderscheid worden gemaakt tussen de personen die geen (of nauwelijks) 

publiekrechtelijke kenmerken vertonen en anderen die dergelijke kenmerken wel vertonen 

maar niet in voldoende mate.

130. Maar er is meer. Niet alleen de afweging van de verschillende criteria veronderstelt dat 

wordt afgestapt van een absoluut onderscheid. Dit volgt ook uit de wijze waarop moet worden 

beoordeeld of aan een criterium is voldaan. 

                                                
473 Zie randnummer 19-21.
474 Zie randnummers 30 en 31.
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Er kan niet op absolute wijze worden gesteld dat een criterium wel of niet is vervuld. Ten 

hoogste kan worden gesteld dat er “veeleer wel” of “veeleer niet” aan is voldaan. Zoals 

hieronder wordt aangetoond, zijn gezagshandeling en gezagshandeling immers niet één, net 

zo min als er één publiek- of privaatrechtelijke rechtsvorm is, één algemeen of particulier 

belang of één enkele vorm van bestuurlijk toezicht. 

A.1. De duidelijke wil van de oprichter ?

131. Een uitdrukkelijke kwalificatie door de oprichter kan een belangrijke aanwijzing zijn 

voor het publiek- of privaatrechtelijk karakter van een persoon475. Doorgaans ontbreekt een 

uitdrukkelijke kwalificatie echter. Enkel indien een specifieke wet, een decreet of een 

ordonnantie een rechtspersoon opricht, is er soms een publiekrechtelijke kwalificatie terug te 

vinden. Een uitdrukkelijke privaatrechtelijke kwalificatie is nog schaarser. 

Maar zelfs indien een wet, decreet of ordonnantie een uitdrukkelijke kwalificatie bevat, is die 

niet steeds eenduidig of doorslaggevend. Van terminologische eenvormigheid is alvast geen 

sprake : naast “publiekrechtelijke instellingen of vennootschappen” is er ook sprake van 

“openbare instellingen”476, “instellingen of ondernemingen van openbaar nut”477, 

“vennootschappen, verenigingen van of naar publiekrecht”478. Het is niet steeds duidelijk of 

die begrippen synoniemen zijn en of zij het publiekrechtelijke karakter van de betrokken 

personen tot uitdrukking willen brengen.

De overige criteria die bij het beoordelen van de publiek- of privaatrechtelijke aard van een 

rechtspersoon in aanmerking moeten worden genomen, zijn – in tegenstelling tot het criterium 

“wil van de oprichter” – daarbij evolutief. Het zijn geen statische gegevens. Het valt dan ook 

niet uit te sluiten dat een persoon die aanvankelijk terecht als publiek- of privaatrechtelijk is 

aangemerkt, die hoedanigheid vervolgens verliest. 

132. De wil van de oprichter (wetgever) als eenduidig en niet-te-interpreteren criterium is 

dus sterk te relativeren. Steeds moet worden nagegaan of beoogd werd het publiekrechtelijk 

karakter van de persoon tot uitdrukking te brengen en of de oorspronkelijke kwalificatie nog 

wel overeenstemt met de wijzigingen die intussen aan het statuut van die persoon werden 

aangebracht. 

                                                
475 Zie randnummer 22.
476 Bv. de openbare instelling Export Vlaanderen (decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van export 

Vlaanderen, B.S., 2 februari 1991).
477 Bv. de “onderneming van openbaar nut” VITO (decreet van 23 januari 1991 betreffende de Vlaamse 

instelling voor technologisch onderzoek, B.S., 8 februari 1991). 
478 Bv. de naamloze vennootschap naar publiekrecht Reproductiefonds Vlaamse Musea (decreet van 2 maart 

1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de n.v. 
Reproductiefonds Vlaamse Musea, B.S., 13 april 1999). 
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A.2. De doelstelling van algemeen of particulier belang ?

133. Het tweede criterium, gesteund op de nagestreefde belangen of doelstellingen 

(algemeen of particulier), biedt eveneens een nuttige invalshoek om publieke en private 

rechtspersonen te onderscheiden. Ook dit criterium is echter niet (langer) eenduiding of 

determinerend. 

134. Het “algemeen belang” is een vaag en inherent evolutief begrip. De inhoud van het 

begrip wordt in belangrijke mate bepaald door de heersende sociaal-economische dynamiek 

en de visie op de rol van de overheid daarin. Daarbij komt dat de uitbreiding van het 

overheidsoptreden dit fragiele onderscheid tussen algemeen en particulier belang verder heeft 

uitgehold. Algemeen en particulier belang staan minder dan ooit strikt gescheiden tegenover 

elkaar; het betreft veeleer aanvullende dan tegengestelde begrippen. Verder kunnen privé-

personen instaan voor of belast zijn met taken van algemeen belang of zelfs met een openbare 

dienst, terwijl niet alle opdrachten of activiteiten van overheidspersonen nog (rechtstreeks) 

met het algemeen belang in verband te brengen zijn479. 

135. Of een rechtspersoon uitsluitend “het algemeen belang” behartigt of enkel gericht is op 

“particuliere” of “privé-belangen” is dus geen op voorhand uitgemaakte zaak. Haast elk 

optreden is daarentegen in min of meerdere mate zowel met algemene als particuliere 

belangenbehartiging in verband te brengen. Ten hoogste kan worden beoordeeld of een 

persoon veeleer algemene dan wel particuliere belangen behartigt. 

A.3. De oprichting of erkenning door de overheid

136. De oprichting of erkenning door de overheid is evenmin een evaluatie-vrij 

beoordelingscriterium. 

137. Indien vaststaat dat een persoon door één of meerdere overheden werd opgericht, moet 

nog worden nagegaan of latere wijzigingen het oprichtingscriterium niet hebben genuanceerd. 

Regelmatig gaat een door de overheid opgericht persoon - via verkoop, aandelenoverdracht of 

wijziging van de regelgeving - van publieke in private handen over.

Bovendien is ook de vraag of een persoon door de overheid of door de private sector werd 

opgericht vaak een kwestie van gradatie. Er worden ook personen opgericht door overheid en 

privé samen. Er kan dan ten hoogste worden voorgehouden dat die personen veeleer door de 

overheid of veeleer door de particuliere sector werden opgericht. Het is onduidelijk vanaf 

welk “aandeel” dan nog gesproken kan worden van een oprichting door de overheid. Volstaat 

elke deelname door de overheid, hoe klein ook of is ten minste een percentage van 50% (+1 ?) 

vereist of nog een groter aandeel ? En hoe moet het aandeel van de overheid bij de oprichting 

worden bepaald ?

                                                
479 Zie hierover uitgebreid de randnummers 49-56.
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Een voorbeeld van de problematische beoordeling die zich in dit kader kan opdringen, biedt 

de oprichting van de n.v. Belgacom Mobile. Op het kapitaal van die GSM-dochter van 

Belgacom werd ingeschreven door de n.v. van publiekrecht Belgacom (ten belope van 75%) 

en de Amerikaanse privé-onderneming Air Touch (25%). Het kapitaal van de n.v. Belgacom 

was op zijn beurt echter slechts voor 50%+1 in handen van de Belgische Staat en voor 50%-1 

in handen van een groep private investeerders (Singapore Telecom, TeleDanmark, Ameritech, 

Gemeentekrediet, KBC, Sofina). In dergelijke situaties is onduidelijk of bij het beoordelen 

van het oprichtingscriterium rekening is te houden met de beperking van het overheidsaandeel 

in het kapitaal van Belgacom tot 50%+1. In voorkomend geval zou de overheidsparticipatie in 

Belgacom Mobile slechts 50%+1 van 75% bedragen, m.a.w. slechts 37,5%. Dat hier nog van 

een oprichting door de overheid sprake is, is minder aannemelijk dan bij een overheidsaandeel 

van 75% dat bekomen wordt als Belgacom zonder meer als overheid wordt aangemerkt. 

Het is evenmin in alle gevallen duidelijk of de oprichters zelf overheden of private partijen 

zijn. Voor de Staat, de Gewesten en Gemeenschappen, de gemeenten en de provincies zal dit 

weinig problemen opleveren. Maar voor andere oprichters zal eerst, opnieuw aan de hand van 

de verschillende criteria, tot een afweging moeten worden overgegaan om te bepalen of ze 

behoren tot de overheids- of particuliere sector.

138. Het oprichtingscriterium is tot slot ook te nuanceren doordat een erkenning door de 

overheid kan volstaan om er aan te voldoen. Personen die door een privaat persoon werden 

opgericht, kunnen aldus toch nog aan het “oprichtings”criterium beantwoorden480.

A.4. De rechtsvorm als criterium ?

139. Traditioneel werd aan overheidsrechtspersonen, gelet op hun taak van algemeen 

belang, een bijzondere – van het privaatrecht afwijkende – rechtsvorm toegekend. Hierboven 

werd echter duidelijk dat de overheid in toenemende mate, naast het publiekrecht, ook 

gebruik maakt van het private verenigings- en vennootschapsrecht om haar optreden vorm te 

geven481. 

Er is ook op gewezen dat dit gebruik van het privaatrecht verschillende vormen aanneemt. 

Soms worden delen van het privaatrechtelijk verenigingsrecht overgenomen of door 

verwijzing toepasselijk verklaard. De vermenging van privaatrecht en publiekrecht kan dan 

beperkt blijven tot de overname van enkele bepalingen uit de v.z.w.- of 

vennootschapswetgeving. Vaak gaat de doorwerking echter verder en worden hele onderdelen 

van privaatrechtelijke verenigingsvormen toepasselijk verklaard. Het gebeurt ook dat de 

vennootschaps- en v.z.w.-wetgeving suppletief van toepassing is. De oprichtende overheid 

beperkt zich dan tot het vastleggen van de organieke krachtlijnen en een aantal 

publiekrechtelijke karakteristieken van de rechtspersoon. Voor het overige wordt verwezen 

naar de vennootschaps- of v.z.w.-wetgeving. 

                                                
480 Zie randnummer 24.
481 Zie randnummers 66 e.v.
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140. Of er sprake is van een publiek- of privaatrechtelijke rechtsvorm is voor een 

toenemend aantal rechtspersonen derhalve – opnieuw – een kwestie van gradatie. 

Hoogstens kan worden verdedigd dat de rechtsvorm “veeleer” publiek- of “veeleer” 

privaatrechtelijk is. Een strikte scheiding tussen publieke- en private rechtsvorm biedt niet 

langer een correct beeld van de juridische werkelijkheid. Er is daarentegen sprake van een 

continuüm aan rechtsvormen, waarvan de “zuiver publiekrechtelijke” en de “zuiver 

privaatrechtelijke” rechtsvorm twee polen zijn. Hiertussen zijn tal van mengvormen terug te 

vinden. 

A.5. De eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid als duidelijk en determinerend criterium ?

141. Het eenzijdig of consensueel karakter van het optreden reikt een aantal indicaties aan 

voor het publiek- of privaatrechtelijke karakter van een rechtspersoon. Het eenzijdig optreden 

is het overheidsprerogatief bij uitstek. Maar toch zou het hanteren van dit criterium als een 

overheersende of beslissende aanwijzing voor de tweedeling getuigen van een te simplistische 

benadering van het onderscheid.

Er werd immers al aangetoond dat het eenzijdig bindend optreden wel een belangrijk 

actiemiddel voor de overheid is maar zeker niet het enige. In toenemende mate hanteren 

overheidspersonen ook de overeenkomst en de wilsovereenstemming om hun doelstellingen 

en beleid te realiseren. De gewijzigde inzichten in de relatie burger-overheid en overheid-

overheid zijn de belangrijkste aanzet geweest voor die evolutie en de tweewegenleer heeft die 

evolutie juridisch onderbouwd. 

142. Het eenzijdig bindend optreden is niet langer een exclusief voorrecht van “de 

publiekrechtelijke” rechtspersoon. De overheid heeft bepaalde personen een eenzijdig 

bindende beslissingsbevoegdheid toegekend zonder dat die hierdoor als publieke personen 

zijn gekwalificeerd482.

Het meest gekende voorbeeld van “private” rechtspersonen met eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid zijn de vrije onderwijsinstellingen. In het arrest Franssens oordeelde 

de Raad van State dat “aan de universiteiten – in welke vorm ook ingericht, dus ook wanneer 

het privaatrechtelijke inrichtingen betreft – in het algemeen belang de uitsluitende 

bevoegdheid [toegekend is] om academische graden te verlenen waaraan bepaalde 

rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals onder meer het recht om een bepaald beroep uit te 

oefenen; dat de beslissingen van de organen van een universiteit met betrekking tot het 

uitreiken van academische diploma’s waartoe zij wettelijk bevoegd zijn, dwingende 

rechtsgevolgen voor derden hebben”483. Of die eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid 
                                                
482 Zie hierover in Frankrijk J. LACHAUME, “Quelques remarques sur les critères de l’acte administratif 

exécutoire émanant d’organismes privés gérant un service public administratif” in X., Mélanges Michel 
Stassinopoulos, Parijs, L.G.D.J., 1974, 95-111 (Fr.).

483 R.v.St., Franssens, nr. 21.467, 16 oktober 1981.
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van (bepaalde) vrije onderwijsinstellingen ook volstaat om de vrije onderwijsinstellingen als 

administratieve overheden aan te merken, is lange tijd voorwerp van polemiek geweest in 

rechtspraak en rechtsleer484. Dat die instellingen een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid is toegekend, wordt echter niet betwist.

Ook buiten de onderwijssector worden echter eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden 

toegekend aan private personen. Verworven is dat een onteigening kan worden uitgeoefend 

ten voordele, of zelfs op verzoek van een privé-persoon. Het decreet van 9 mei 1985 

betreffende de ontsluiting van steenbergen485 machtigt de Waalse Gewestregering 

bijvoorbeeld om op aanvraag van een persoon vergund om een steenberg te ontsluiten alle 

goederen te onteigenen “die nodig zijn voor het graven naar delfstoffen in de steenberg, 

waarvoor een ontsluitingsvergunning werd uitgereikt, of voor zijn ontginning of zijn 

toekomstige aanleg”486. In een recent advies is de Raad van State nog een stap verder gegaan 

en heeft hij geoordeeld dat “s’il s’agit uniquement de permettre des expropriations d’utilité 

publique, il n’est pas nécessaire de transformer la sa SARSI en personne de droit public. 

Certains textes de loi ou de décret prévoient la possibilité d’octroyer à une personne morale 

de droit privé le pouvoir de procéder à une expropriation d’utilité publique”487. De Raad van 

State gaat er derhalve van uit dat ook aan privaatrechtelijke personen 

onteigeningsbevoegdheid kan worden toegekend. Alvorens een particulier persoon tot 

dergelijke onteigening kan overgaan, zal de federale of deelstaatregering via een machtiging 

wel nog de noodzakelijkheid van de onteigening moeten beoordelen. Een dergelijke 

tussenkomst is echter ook vereist voor onteigeningen door publiekrechtelijke 

rechtspersonen488. 

143. Ten slotte is niet eenduidig welke beslissingen wel en welke niet als 

“gezagshandelingen” of “eenzijdig bindende beslissingen” aan te merken zijn. Er is rekening 

te houden met alle gevolgen van de beslissing en met het regelgevend kader waarbinnen die 

beslissing tot stand is gekomen.

Illustratie van die soms problematische kwalificatie biedt de rechtspraak van de Raad van 

State aangaande zijn bevoegdheid t.a.v. private rechtspersonen die onderworpen zijn aan de 

wetgeving overheidsopdrachten. In een arrest van 1 april 1998 heeft de Raad van State de 

vraag opgeworpen of uit het toepasselijk verklaren van de wetgeving overheidsopdrachten op 

die private personen niet voortvloeit dat aan die personen een deel van het openbaar gezag en 

dus eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid is toegekend : “Considérant que, si la loi du 

24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

                                                
484 Zie randnummers 263-265.
485 B.S., 3 juli 1985.
486 Andere voorbeelden zijn terug te vinden in D. DEOM, “Les causes particulières d’expropriation” in X., 

L'expropriation pour cause d'utilité publique, Brussel, Die Keure, 1993, 97-98.
487 Parl. St. C.R.W. 1998-99, nr. 482/1, 7. Zie ook J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, 

afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 133. Contra B. PAQUES, L’expropriation pour cause 
d’utilité publique, Brussel, Larcier, 2001, 66.

488 Arbitragehof, nr. 81/97 van 17 december 1997; J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, 
afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 132.
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fournitures et de services est applicable dans certains cas, à des personnes de droit privé, la 

question mérite d’être examinée avec soin, de savoir si, ce faisant et dans ces cas, le 

législateur n’a pas entendu considérer ces personnes de droit privé comme exerçant une 

parcelle de l’autorité publique, et donc, dans cette seule mesure, comme des autorités 

administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le conseil d’Etat ; qu’en tout 

cas, la réponse à cette question n’est pas manifeste”489. In latere rechtspraak heeft de Raad 

die vraag – zonder veel motivering – negatief beantwoord490, hetgeen in de rechtsleer op 

gemengde gevoelens is onthaald491 en terecht492. In ieder geval blijkt uit de aarzeling van de 

Raad duidelijk dat het niet steeds evident is om te bepalen welke beslissingen wel en welke 

geen gezagshandelingen zijn. 

Een ander voorbeeld biedt een arrest over de voorwaarden die de Vlaamse overheid had 

opgelegd voor het gebruik van haar openbaar domein. Ter discussie stond of die voorwaarden 

contractueel van aard dan wel (onwettige) eenzijdige beslissingen waren. De Raad besloot tot 

het eenzijdig bindend karakter maar niet zonder aarzeling of nuancering : “dat de houding 

[van de overheid] bezwaarlijk kan worden aangemerkt als de houding van een overheid die 

op grond van louter contractuele verbintenissen optreedt. […] dat het uitvaardigen van een 

besluit op 29 maart 2002 dat voorwaarden oplegt die ten minste gedeeltelijk de aangevochten 

voorwaarden overlappen, de stelling tegenspreekt dat die voorwaarden in het verleden eerder 

een contractueel dan eenzijdig karakter zouden moeten hebben; dat de administratie met de 

bestreden beslissing ten minste de schijn heeft gewekt de in artikel 14 van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State bedoelde eenzijdige akten te hebben willen verrichten die aldus, 

ten minste voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer, moeten worden behandeld door de Raad 

van State als voor nietigverklaring vatbare akten”493. 

144. In zijn doctoraal proefschrift heeft M. PAQUES daarenboven aangetoond dat 

beslissingen die klassiek als “eenzijdig” worden aangemerkt, soms een verregaande 

betrokkenheid of medewerking van de bestemmelingen vereisen494. Op grond van de mate 

                                                
489 R.v.St., sprl Construction Artisanale, nr. 72.900, 1 april 1998. Vgl. R.v.St., Montenay, nr. 70.101, 9 

december 1997.
490 R.v.St., sa IP Belgium, nr. 79.192, 10 maart 1999 : “la circonstance qu’une personne de droit privé se 

verrait rendre applicable les dispositions des titres Ier, II, III et IV du livre Ier de la loi du 2 décembre 
1993 n’aurait pas pour effet de transformer cette personne de droit privé en une autorité administrative”. 
Zie ook R.v.St., s.p.r.l. Construction Artisanale, nr. 87.354, 17 mei 2000, R.v.St., Collignon, nr. 101.224, 
28 november 2001 en R.v.St., Travaux e.a., nr. 107.488, 7 juni 2002.

491 D. DE ROY, “Etre ou ne pas être…autorité administrative. Vers de nouvelles questions existentielles”, 
Rev.Dr.Comm., 2002, 208-215.

492 Private personen die onderworpen worden aan de reglementering overheidsopdrachten, ontlenen aan die 
reglementering immers wel degelijk bepaalde eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden, zoals inzake 
het eenzijdig wijzigen van overeenkomsten (zie hierover D. D’HOOGHE en M. GELDERS, “De 
eenzijdige wijziging van met de overheid gesloten contracten : overheidsopdrachten, publiek-private 
samenwerkingscontracten en concessies van openbare dienst” in X., Tendensen in het bedrijfsrecht, te 
verschijnen).

493 R.v.St., n.v. Belgacom, nr. 108.510, 27 juni 2002.
494 M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 

21. Zie ook S. FLOGAITIS, “Contrat et acte administratif unilatéral” in X., L’Etat de droit. Mélanges en 
l’honneur de Guy BRAIBANT, Parijs, Dalloz, 1996, 229-251 (Fr.). 
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van betrokkenheid van de bestemmeling komt PAQUES zelfs tot een drievoudige 

onderverdeling van de gezagshandelingen :

- vooreerst onderscheidt hij de zogenaamde “décisions exécutoires”, d.w.z. de beslissingen 

waarbij geen enkele medewerking of betrokkenheid van de bestemmeling is vereist voor 

de totstandkoming, zoals voor het opleggen van een belasting, de opeising of de 

onteigening : “on peut considérer cette première catégorie comme celle du degré zéro du 

rôle de la volonté de l’administré” 495;

- onder een tweede categorie (de “autorisations de police”) verzamelt PAQUES de 

gezagshandelingen waartoe de overheid slechts kan overgaan na door de betrokken hiertoe 

te zijn uitgenodigd. Het verzoek om een dergelijke beslissing is de noodzakelijke maar 

voldoende voorwaarde opdat de overheid haar gezagshandeling zou kunnen stellen. Alle 

beslissingen over het afleveren van vergunningen of het verstrekken van bepaalde 

erkenningen ressorteren onder die categorie.

- ten slotte onderscheidt de auteur de eenzijdige gezagshandeling gesteund op een 

instemming van de bestemmeling. Zoals bij een overeenkomst is bij die laatste soort van 

gezagshandelingen de instemming van de bestemmeling vereist opdat die rechtsgevolgen 

zou kunnen meebrengen. Maar in tegenstelling tot een overeenkomst worden die rechten 

en verplichtingen niet in onderling overleg vastgelegd maar vloeien ze voort uit de 

eenzijdige beslissing van de overheid en kunnen ze door de overheid ook eenzijdig 

worden gewijzigd. Voorbeelden zijn de benoeming in een statutaire functie of de 

toekenning van een subsidie of steunmaatregel. 

145. Met V. DUFAU496 kan ten slotte de vraag worden gesteld waarom bepaalde eenzijdige 

beslissingen die kaderen binnen contractuele relaties niet evenzeer “gezagshandelingen”  zijn. 

Over de eenzijdige mogelijkheid die de wet toekent aan de werknemer en werkgever om te 

allen tijde – ook bij stilzwijgen of andersluidende bepaling van de overeenkomst – hun 

arbeidsovereenkomst te beëindigen, merkt deze auteur terecht op : “Cette faculté de 

résiliation unilatérale apparaît paradoxale dans ce droit régi principalement par les règles 

du droit contractuel. A priori, la partie qui prend l’initiative de la rupture devrait s’adresser 

à un juge qui a seul le pouvoir de mettre fin aux obligations des parties contractants”.

146. Uit het voorgaande is te besluiten dat “de” eenzijdig bindende beslissing niet bestaat. 

Eens te meer is er ten hoogste sprake van “meer of minder” eenzijdigheid. Verder kunnen ook 

privé-personen beschikken over de bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen en treedt de 

overheid steeds meer via overeenkomsten en wilsovereenstemming op in plaats van via 

eenzijdig bindende beslissingen.
                                                
495 M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 

86.
496 V. DUFAU, Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit administratif, Parijs, L’Harmattan, 

2000, 193 (Fr.).



123



124

A.6. Het toezicht

147. Het voorhanden zijn van een bestuurlijk toezicht is een belangrijke indicatie voor het 

publiek karakter van een rechtspersoon. Traditioneel wordt immers aangenomen dat op 

publiekrechtelijke rechtspersonen een bestuurlijk toezicht moet worden uitgeoefend, terwijl 

bestuurlijk toezicht t.a.v. private rechtspersonen uitgesloten is497.

148. De wet-, decreet- en ordonnantiegevers conformeren zich in de praktijk echter niet 

steeds naar de vereiste om voor “publiekrechtelijke” personen een verregaand bestuurlijk 

toezicht in te stellen dat dan bovendien de mogelijkheid biedt de overeenstemming met het 

algemeen belang te toetsen498.

In een aantal recentere adviezen heeft ook de Raad van State – weze het in specifieke 

omstandigheden – zich spoepeler opgesteld m.b.t. de toezichts-vereiste499. 

De Raad van State aanvaardde dat in het decreet betreffende de Hoge Raad voor de 

Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap geen enkel injunctierecht, vernietigings- of 

herzieningsbevoegdheid wordt toegekend aan de Franse Gemeenschapsregering. De 

invoeging van een verplichting om in het jaarverslag bijzondere verantwoording af te leggen 

over de gevoerde politiek, zodat hierover een politiek debat in de Franse Gemeenschapsraad 

mogelijk wordt, werd voldoende geacht500. 

Ook uit het niet-formuleren van enige opmerking bij het ontwerp van wet betreffende de 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas waarop geen klassiek 

bestuurlijk toezicht werd ingesteld, valt af te leiden dat publiekrechtelijke rechtspersonen niet 

langer in alle omstandigheden onder een bestuurlijk toezicht geplaatst moeten worden501. 

Toch houdt die nieuwe adviespraktijk niet in dat in alle gevallen aan de vereiste van controle 

en toezicht kan worden voorbijgegaan. Wel lijkt de Raad van State die vereiste in toenemende 

mate gradueel in te vullen : “Het al dan niet voldoende zijn van de controle moet beoordeeld 

worden in verhouding tot de omvang van de bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de 

administratieve overheid. Wanneer het erom gaat in individuele gevallen een nauwkeurige 

regelgeving toe te passen, die slechts weinig discretionaire bevoegdheid overlaat aan de 

instelling, kan de controlebevoegdheid van de uitvoerende macht worden beperkt. Wanneer 

                                                
497 Zie randnummers 27-29.
498 Zie bv. het negatief advies van de Raad van State bij het ontwerp van decreet houdende het statuut van de 

Belgische Radio en Televisie, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap (Parl. St. Vl. Parl. 1989-90, nr. 
349/2). Ook in de rechtsleer wordt de verplichting om dergelijke “klassieke” vormen van bestuurlijk 
toezicht voor te schrijven door sommigen betwist. Zie D. DEOM, Le statut juridique des entreprises 
publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 235-236; P. LEWALLE, ‘Les A.S.B.L., moyen d’action des 
pouvoirs publics?’ in X., Les A.S.B.L. Evaluation critique d’ un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 
282-285; E. VAN HOOYDONK, “Knelpunten na vijf jaar gemeentebedrijvenwet” in S. BAETEN, K. 
BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 230-232.

499 Zie hierover ook S. BAETEN, Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 254-262 en 303-320.
500 Parl. St. C.C.F. 1996-97, nr. 148/1, 24-25.
501 Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1937/1, 62.
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daarentegen de uitoefening van de bevoegdheden die aan die instelling worden toevertrouwd, 

opportuniteitskeuzes inhoudt, moet die overheid, die niet politiek verantwoordelijk is, 

onderworpen worden aan strengere controle vanwege de Regering”502 of nog “Er kan 

aangenomen worden dat de bijzondere wet aan de decreetgever een zekere ruimte laat om zelf 

invulling te geven aan wat onder toezicht op een instelling verstaan moet worden. De vormen 

van toezicht kunnen evolueren, en de bijzondere wet lijkt zich niet te verzetten tegen het 

invoeren van nieuwe toezichtsystemen. Het is natuurlijk wel vereist dat er wel degelijk een 

toezicht is”503. In die optiek werd een regeringscontrole op de regulator van de Belgische 

post- en telecommunicatiesector noodzakelijk geacht. Het instituut heeft immers belangrijke 

eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden en beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid. 

De Raad oordeelde dat “zulke discretionaire bevoegdheid niet zonder controle kan blijven. De 

kaderrichtlijn bepaalt voorts dat moet worden voorzien in een recht om tegen de besluiten van 

de nationale regelgevende instanties beroep in te stellen. De ontworpen wet voorziet eveneens 

in een dergelijk beroep, bij het Hof van Beroep te Brussel, rechtsprekende in kort geding. Het 

voorontwerp bepaalt dat het om een beroep met volle rechtsmacht gaat, maar verduidelijkt 

niet wie gerechtigd is om zulk een beroep aan te tekenen. Teneinde ervoor te zorgen dat zowel 

de onafhankelijkheid van het Instituut gewaarborgd is bij het vervullen van zijn taken inzake 

regulering van de markt, als de naleving van de grondwettelijke beginselen die maken dat de 

Regering de politieke verantwoordelijkheid kan dragen voor de genomen beslissingen, zou 

één van de controlevoorschriften erin kunnen bestaan dat de Staat zelf beroep vermag in te 

stellen tegen de beslissingen van het Instituut”504.

149. Echter, niet alleen de verplichting tot bestuurlijk toezicht t.a.v. publiekrechtelijke 

personen wordt genuanceerd. Het verbod een bestuurlijk toezicht in te stellen op particuliere 

personen moet eveneens worden genuanceerd. De Raad van State aanvaardt dat de overheid 

jegens personen met private rechtsvorm een “geëigende vorm van toezicht” instelt. Hoe ver 

dit “toezicht” dan mag reiken, is minder duidelijk. 

Bepaalde rechtsleer houdt voor dat een verplichte goedkeuring van de statuten of de begroting 

van een v.z.w. waarin de overheid deelneemt of het instellen van een commissaris die toezicht 

houdt op de beslissingen van dergelijke v.z.w.’s mogelijk is505. Waarin dergelijke 

toezichtsvormen dan nog verschillen van een bestuurlijk toezicht is niet duidelijk.

Maar er is meer. Bepaalde privaatrechtelijk vormgegeven rechtspersonen die geen enkele 

band met de overheid hebben, worden aan een verregaand overheidstoezicht onderworpen. 

Dit toezicht is soms zelfs stringenter dan de traditionele bestuursrechtelijke 

                                                
502 Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1937/1, 62.
503 Advies nr. 33.992/3 van de Raad van State van 5 november 2002 over een voorontwerp van kaderdecreet 

bestuurlijk beleid”.
504 Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1937/1, 64.
505 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel 

te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T. Gem., 1995, 70; P. LEWALLE, ‘Les A.S.B.L., 
moyen d’action des pouvoirs publics?’ in X., Les A.S.B.L. Evaluation critique d’ un succès, Brussel, 
Story-Scientia, 1985, 285-286. Zie ook P. BLONDIAU, “Les a.s.b.l. communales : quels contrôles ?”, 
Mouv. Comm., 2000, 477-484.
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toezichtstechnieken. Een voorbeeld hiervan biedt de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 

en het toezicht op de kredietinstellingen. Die wet omvat zeer verregaande voorwaarden om als 

kredietinstelling erkend te worden en te blijven. Er zijn voorwaarden opgenomen over de 

rechtsvorm, het aanvangskapitaal, de aandeelhouders, de leiding en de organisatie en zelfs het 

gebruik van gelden en waarden506. Aan die voorwaarden wordt in het derde hoofdstuk van de 

wet een verregaand toezicht door de Commissie voor Bank en Financiewezen gekoppeld. Die 

Commissie kan zich door de betrokken instelling alle inlichtingen laten verstrekken, kan ter 

plaatste inspecties verrichten en kan zelfs een kopie maken van alle gegevens “1° om na te 

gaan of de wettelijke en reglementaire bepalingen op het statuut van de kredietinstellingen 

zijn nageleefd en of de boekhouding en jaarrekening, alsmede de haar door de instelling 

voorgelegde staten en inlichtingen, juist en waarheidsgetrouw zijn;

2° om het passende karakter te toetsen van de beleidsstructuren, de administratieve en 

boekhoudkundige organisatie en de interne controle van de instelling;

3° om zich ervan te vergewissen dat het beleid van de instelling gezond en voorzichtig is en 

dat haar positie of haar verrichtingen haar liquiditeit, rendabiliteit of solvabiliteit niet in 

gevaar kunnen brengen”507. De sancties beperken zich bovendien niet tot een herroepen van 

de vergunning. Na het verstrijken van een termijn waarbinnen de instellingen de kans krijgen 

om zelf te verhelpen aan vastgestelde problemen kan de Commissie voor Bank- en 

Financiewezen onder meer

- een speciale commissaris aanstellen die moet instemmen met alle handelingen en 

beslissingen van de kredietinstelling. De handelingen gesteld zonder zijn instemming zijn 

nietig; 

- de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van de activiteiten als kredietinstelling 

tijdelijk schorsen;

- de vervanging gelasten van bestuurders of zaakvoerders die niet de vooropgestelde 

voorwaarden vervullen of, indien niet tot vervanging wordt overgegaan, zelf voorlopige 

bestuurders of zaakvoerders aanstellen508. 

Waarin dergelijk toezicht nog verschilt van de bestuursrechtelijke toezichtstechnieken – tenzij 

dan misschien in de finaliteit van het toezicht – is niet duidelijk.

150. Ook “het toezicht” is dus geen eenduidig, laat staan determinerend criterium. Het 

toezicht kan beperkt blijven of erg verregaand worden uitgewerkt. Het is daarbij niet steeds 

duidelijk hoe een onderscheid kan worden gemaakt tussen een “bestuurlijk toezicht” dat t.a.v. 

publieke personen moet worden ingesteld en een “geëigend toezicht” dat t.a.v. private 

personen kan worden uitgeoefend.

                                                
506 Artikel 6 t.e.m. 45 wet 22 maart 1993.
507 Artikel 46 wet 22 maart 1993.
508 Artikel 57, §1, wet 22 maart 1993.
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B. EEN INDELING OP MEERDERE NIVEAUS

151. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen is in de 

regelgeving, de rechtspraak en de rechtsleer herhaaldelijk gehanteerd voor het toepasselijk 

verklaren van welbepaalde rechtsregels. De faillissementswetgeving, de aansprakelijkheid 

voor aangestelden, het domeinregime, de (on)beslagbaarheid, afwijkende fiscale regimes, 

speciale procedures voor het verkrijgen van bouw- en verkavelingsvergunningen of arbitrage : 

zovele voorbeelden van regelgeving waarbij de tweedeling tussen publiek en privaat van 

belang is. 

Andere regelgeving hanteert niet het onderscheid tussen publieke en private personen maar 

verwijst naar aanverwante begrippen, zoals de administratieve overheid, de openbare 

instelling, de openbare dienst, de publiekrechtelijke vereniging, de overheidspersoon of nog 

“instellingen bedoeld in artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen”. Voor zover die begrippen al niet zonder meer gelijkgeschakeld worden met 

de publiekrechtelijke rechtspersoon, hanteren rechtspraak en rechtsleer doorgaans dezelfde 

criteria om die begrippen te concretiseren. 

152. Toch is die overeenstemming grotendeels slechts schijn. Een publiekrechtelijke 

kwalificatie in de zin van de wetgeving overheidsopdrachten impliceert nog niet dat de 

goederen van die persoon aan het domeinstatuut zijn onderworpen, dat een BTW-vrijstelling 

geldt of dat de Raad van State bevoegd is om de beslissingen van die persoon te toetsen.

Dat de gelijkschakeling van de “publiekrechtelijke rechtspersoon” met aanverwante 

begrippen uit den boze is, zou zelfs evident moeten zijn. Zoniet had de wetgever die andere 

begrippen niet moeten invoeren. 

153. De rechtspraktijk is echter hardleers. Vooral de kwalificatie van een persoon door de 

Raad van State als administratieve overheid wordt vaak als bewijs gehanteerd voor zijn 

publiek- of privaatrechtelijk karakter509. Het ontbreken van uitvoerige rechtspraak omtrent de 

publiek- of privaatrechtelijk hoedanigheid is hieraan niet vreemd. 

De arresten van het Hof van Cassatie over de n.v.’s Gimvindus510 en BATC511 illustreren op 

treffende wijze de ongenuanceerde vermenging van de publiekrechtelijke hoedanigheid en de 

hoedanigheid als administratieve overheid. Om te besluiten dat die vennootschappen geen 

administratieve overheden zijn overwoog het Hof “dat een N.V., ook al is zij opgericht door 

een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van 

de overheid, doch geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, haar 

privaatrechtelijk karakter niet verliest; dat het hiervoor niet terzake doet dat haar een taak 

van algemeen belang wordt toevertrouwd”. Opdat sprake zou zijn van een administratieve 
                                                
509 Zie ook N. THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de marché : 

aspects juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 236, voetnoot nr. 79.
510 Cass., 14 februari 1997, R.W., 1996-97, 1433, concl. Adv.-gen. DUBRULLE.
511 Cass., 10 september 1999, A.J.T., 1999-2000, 504-506, noot.
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overheid vereist het Hof in die arresten derhalve dat de betrokken personen “hun 

privaatrechtelijk karakter verliezen”. Hierdoor wordt de privaatrechtelijke hoedanigheid 

onterecht vermengd met een (niet-)kwalificatie als administratieve overheid. 

Er bestaan nochtans duidelijke verschillen tussen de publiekrechtelijke rechtspersoon en de 

administratieve overheid. Zo moet een administratieve overheid niet over 

rechtspersoonlijkheid beschikken512. In een arrest van 6 oktober 1951 m.b.t. de Hoge Raad 

van de orde der Geneesheren formuleerde de Raad van State dit beginsel voor het eerst513. De 

rechtspraak van de Raad is op dit punt wel niet rechtlijnig en afwisselend worden de 

rechtspersoon en een welbepaald orgaan van een rechtspersoon als administratieve overheid 

bestempeld514. Wel wordt in dat laatste geval de rechtspersoon aangewezen als de verwerende 

partij515; enkel een rechtspersoon beschikt immers over een eigen vermogen dat kan worden 

aangesproken bij een veroordeling tot het betalen van de kosten of een dwangsom516. Verder 

zullen zowel “publiekrechtelijke” als “privaatrechtelijke” rechtspersonen soms wel en soms 

niet als administratieve overheid optreden. 

De Raad van State vermijdt dan ook terecht om uitspraak te doen over het publiek- of 

privaatrechtelijk karakter van een administratieve overheid. Het betreft twee verwante, maar 

niet identieke vragen. In het advies van de afdeling wetgeving bij de wet van 14 juli 1976 

betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten nam 

de Raad van State trouwens ook uitdrukkelijk afstand van een gelijkschakeling van de 

administratieve overheid, de publiekrechtelijke rechtspersoon en aanverwante kwalificaties: 

“In het verleden, onder meer ter gelegenheid van de totstandkoming van de wet van 16 maart 

1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van de wet van 2 

augustus 1963 op het gebruik der talen in bestuurszaken, is al gebleken dat een sluitende 

omschrijving van de publiekrechtelijke persoon haast onoverkomelijke problemen stelt. Er is 

wel een opsomming van publiekrechtelijke personen in de wet van 16 maart 1954 of het 

criterium ter toepassing van de taalwet; er is ook de jurisprudentiële vestiging van het begrip 

‘administratieve overheid’, inzonderheid door de afdeling administratie van de Raad van 

                                                
512 G. BOLAND, “La notion d’autorité administrative”, A.P.T., 1988, 83; R. MAES, Het begrip 

administratieve overheid, Brussel, Bruylant, 1967, 54.
513 R.v.St., UNMS e.a., nr. 1.069, 6 oktober 1951. Zie ook R.v.St., Prignot e.a., nr. 17.267, 6 november 1975 

(m.b.t. de homologatiecommissies voor bekwaamheidsdiploma’s); R.v.St., Federatie “Les Pharmaciens 
de Bruxelles”, nr. 35.061, 7 juni 1990 (m.b.t. geneeskundige commissies); R.v.St., gemeente Schaarbeek, 
nr. 40.960, 4 november 1992 (m.b.t. college van burgemeester en schepenen).

514 Een verklaring voor die verschillende benaderingen kan misschien worden gevonden in het feit dat 
bepaalde rechtspersonen meerdere autonome beheers- of beslissingsorganen tellen. Zo wordt doorgaans 
niet de Belgische Staat, maar wel de verschillende organen ervan (zoals de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, de Koning, of een minister) als administratieve overheid aangemerkt. Bij 
functioneel gedecentraliseerde rechtspersonen, zoals autonome overheidsbedrijven, wordt daarentegen 
doorgaans de rechtspersoon zelf als administratieve overheid aangewezen.

515 R.v.St., Prignot e.a., nr. 17.267, 6 november 1975; R.v.St., Gilbert, nr. 48.480, 5 juli 1994; R.v.St., De 
Nul, nr. 70.402, 17 december 1997

516 De Raad van State lijkt dit principe zelfs aan te houden voor organen die over een (beperkte vorm van) 
eigen vermogen beschikken. Zo moet in een procedure tegen een beslissing van een parlementaire 
vergadering - die over een eigen begroting beschikt - de Belgische Staat of de betrokken deelstaat als 
verwerende partij worden aangeduid (R.v.St., De Nul, nr. 70.402, 17 december 1997).
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State met betrekking tot de aard van de persoon van wie de bestreden rechtshandeling 

uitgaat. De vraag te weten welke personen in dit ontwerp met de term ‘publiekrechtelijke 

personen’ precies bedoeld zijn, blijft evenwel onvolledig, reeds omdat het oogmerk van de 

ontworpen regeling niet noodzakelijk gelijk loopt met dat van de wet van 16 maart 1954 of 

met dat van de taalwet van 2 augustus 1963, noch identiek is aan de overwegingen die tot het 

vestigen van de aangehaalde rechtspraak hebben geleid”517.

154. Terminologische overeenstemming impliceert daarenboven nog geen inhoudelijke 

overeenstemming. Uit de kwalificatie als publiekrechtelijk rechtspersoon in de zin van de 

wetgeving overheidsopdrachten is niet te besluiten tot een publiek persoon in de zin van het 

domeinstatuut, de fiscaliteit of de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Dit 

publiek- of privaatrechtelijk karakter is regelgeving per regelgeving te bepalen. 

Zodoende kan een ruime benadering van het begrip “publiekrechtelijk persoon” zich 

opdringen zo beoogd wordt bescherming te bieden tegen onrechtmatig of ongewenst 

overheidsoptreden, zoals in de overheidsopdrachtenwetgeving518. Als de publiekrechtelijke 

hoedanigheid daarentegen leidt tot prerogatieven of uitzonderingen op de gemeenrechtelijke 

regels, zoals bij fiscale vrijstellingen, zal gestreefd worden naar een beperktere invulling519. 

Er zal ook per regelgeving na te gaan zijn welke criteria gehanteerd moeten worden en welke 

waarde hieraan is te hechten, dit in de context van het doel van die regelgeving. Het 

domeinstatuut en de onbeslagbaarheid van de goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen 

zijn aldus vooral ingegeven vanuit de continuïteit van de taken van algemeen belang die met 

die goederen worden verwezenlijkt520. Bij het identificeren van de onderworpen 

“publiekrechtelijke rechtspersonen” is het dan ook aannemelijk dat aan het taak-criterium een 

groot belang wordt gehecht. Voor heel wat fiscale vrijstellingen is het criterium van de 

taakstelling echter minder van belang. Die vrijstellingen zijn vaak ingegeven vanuit de 

bekommernis om vestzak-broekzak-operaties tussen belastingheffende en belastingplichtige 

overheden te vermijden521. Het lijkt aannemelijk dat in die context vooral rekening zal worden 

gehouden met de organieke verbondenheid met de (belastingheffende) overheid om de 

uitgesloten “publiekrechtelijke” personen te bepalen.

155. De noodzaak om het begrippenpaar publiek- en privaatrechtelijk rechtspersoon per 

“regelgevend niveau” in te vullen, is trouwens geen typisch Belgisch fenomeen522. 

De Europese rechtspraak hanteert evenmin een universeel overheidsbegrip. Bij het uitleggen 

van het overheidsbegrip vermijdt het Europese Hof van Justitie één uniforme, op objectieve 

                                                
517 Parl. St. Senaat 1975-76, nr. 723/1, 57.
518 Zie randnummers 386 e.v.
519 R. WUYTJENS, Openbare besturen en BTW, Antwerpen, Intersentia, 2000, 1.
520 Zie randnummer 569.
521 Y. GASSLER, “Invoering van vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven”, M.B.B., 1999, 264 

(Ned.).
522 Zie hierover in Nederland J. PETERS, Publiekrechtelijke rechtspersonen, Tilburg, Schoordijk instituut, 

1997, 173-175 (Ned.).
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en formele criteria gesteunde definitie die in het communautaire recht algemene gelding heeft. 

Daarentegen wordt gekozen voor diverse omschrijvingen die telkens met ad hoc opgestelde 

criteria worden ingevuld en die van elkaar verschillen, afhankelijk van het doel dat  wordt 

nagestreefd523. Aldus hanteert het Hof een restrictieve interpretatie van het overheidsbegrip 

indien de hoedanigheid als overheid kan leiden tot uitzonderingen op de beginselen van het 

Gemeenschapsrecht, zoals voor de niet-toepasselijkheid van de vrijheid van werknemers voor 

de “betrekkingen in overheidsdienst”524. Voor de inroepbaarheid van  rechtstreeks werkende 

bepalingen uit richtlijnen ten aanzien van “de overheid” opteert het Hof daarentegen voor een 

ruime invulling van het overheidsbegrip525. Die ruime interpretatie vermindert de kans dat “de 

overheid” voordeel kan halen uit de niet- of niet-tijdige omzetting van richtlijnen.

Specifiek voor de Europese regelgeving komt hier nog bij dat eenzelfde “overheidsbegrip” 

door de Lid-Staten verschillend kan worden ingevuld. Met name indien richtlijnen verwijzen 

naar begrippen als “de overheid”, “publiekrechtelijke rechtspersoon” of “publiekrechtelijk 

lichaam” beschikken de Lid-Staten over een erg ruime beoordelingsvrijheid bij het 

concretiseren van dit begrip. Een illustratie hiervan biedt artikel 4, 5e van de Zesde BTW-

richtlijn, waarin worden uitgesloten van de BTW-plicht : “de Staat, de regio’s, de gewesten, 

de provincies, de gemeenten en de andere publiekrechtelijke lichamen voor de 

werkzaamheden die zij als overheid verrichten”. Het begrip “publiekrechtelijke lichamen” 

hebben de verschillende Lid-Staten allesbehalve gelijkvormig ingevuld. In België vertaalt 

artikel 6 van het BTW-wetboek het begrip als “openbare instellingen”, zijnde de bij wijze van 

stichting tot stand gebrachte openbare personen526. De publiekrechtelijke rechtspersonen die 

bij wijze van verenging tot stand werden gebracht (bv. intercommunales, openbare 

vervoersmaatschappijen, …), genieten dus niet van de vrijstelling. In andere Lid-Staten werd 

bij de omzetting geen rekening gehouden met de wijze van oprichting en kunnen ook 

publiekrechtelijke verenigingen aanspraak maken op de vrijstelling527.

C. EEN EVOLUTIEVE INDELING

156. Zelfs indien voor één welbepaalde regelgeving, na een zorgvuldige afweging van de

verschillende criteria, tot een voorzichtig besluit gekomen wordt over de publieke- of private 

aard van een persoon, blijft die conclusie precair. 

Doordat de hoedanigheid als overheids- of privé-persoon afhankelijk is van het afwegen van 

een waaier aan criteria, zal die kwalificatie samen met die criteria wijzigen. Zowel de 

opdrachten, het overheidsaandeel, het toezicht, de bevoegdheden en de rechtsvorm van een 

rechtspersoon kunnen dergelijke wijzigingen ondergaan. Voor personen die niet 

                                                
523 E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 

corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 66-72 (Ned.).
524 H.v.J., 30 mei 1989, nr. 33/88; H.v.J. 2 juli 1996, nr. C-173/94; H.v.J., 2 juli 1996, nr. C-290/94. Zie ook 

mededeling van de Euopese Commissie 88/C 72/02, Pb C 72/2, 3.
525 H.v.J., 26 februari 1986, nr. 152/84; H.v.J., 12 juli 1990, nr. C-188/89.
526 R. WUYTJENS, Openbare besturen en BTW, Antwerpen, Intersentia, 2000, 8-12.
527 R. WUYTJENS, Openbare besturen en BTW, Antwerpen, Intersentia, 2000, 138-141.
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ondubbelzinnig publiek- of privaatrechtelijk zijn, kan een geringe wijziging van één criterium 

reeds volstaan om de kwalificatie te veranderen. Ook een duidelijke publiek- of 

privaatrechtelijke kwalificatie van een rechtspersoon door de rechtspraak moet dus blijvend 

getoetst worden aan wijzigingen die nadien aan het statuut van die persoon werden 

aangebracht. 

In een aantal recente arresten heeft de Raad van State dit evolutief karakter van een publiek-

of privaatrechtelijke kwalificatie in herinnering gebracht. Benadrukt werd dat “la nature 

privée ou publique d’une personne morale peut évoluer avec le temps à la suite de 

modifications touchant à ses critères: structure du capital, répartition des attributions au sein 

du conseil d’administration, financement des activités et contrôle qui en découle, etc.”528. 

157. Een treffend voorbeeld van dit evolutief karakter van de publiek- en privaatrechtelijke 

tweedeling biedt de hervorming van de n.v. BATC naar de n.v. BIAC. In een arrest van 10 

september 1999529 werd de n.v. BATC door het Hof van Cassatie nog als een privaat 

rechtspersoon aangemerkt. Noch het feit dat die vennootschap belast was met een taak van 

algemeen belang, noch het (minderheids)aandeel van de overheid in de vennootschap 

volstonden volgens het Hof om BATC een privaatrechtelijke kwalificatie te ontzeggen. 

Bij genoemd koninklijk besluit van 2 april 1998 “tot hervorming van de beheersstructuren 

van de luchthaven Brussel-Nationaal”530 werd het statuut van BATC echter fundamenteel 

gewijzigd. De rechtspersoonlijkheid en de taken van openbare dienst van BATC kregen een 

bijzondere wettelijke grondslag, een bestuurlijk toezicht werd ingesteld, een meerheid van het 

kapitaal kwam in handen van de overheid en een eenzijdig bindende (zelfs reglementaire) 

bevoegdheid werd toegekend531. De door het Hof van Cassatie aan BATC verleende 

privaatrechtelijke kwalificatie werd door de regelgever aldus “hervormd” tot een 

publiekrechtelijke. Zelfs in de nieuwe naam van de vennootschap, de naamloze vennootschap 

van publiekrecht BIAC, kwam dit tot uitdrukking.

Met artikel 157 van de programmawet van 30 december 2001532 heeft de wetgever inmiddels 

de mogelijkheid gecreëerd om BIAC opnieuw dit publiekrechtelijk statuut te ontnemen. “Met 

het oog op de verbetering van de toegang van de n.v. van publiekrecht BIAC tot de 

kapitaalmarkt of de facilitatie van operaties die de versteviging van de structuur van haar 

kapitaal mogelijk maken”, werd de Koning gemachtigd om “alle nuttige maatregelen te 

treffen teneinde het juridisch statuut van BIAC te wijzigen, inzonderheid haar rechtsvorm, de 

samenstelling en de werkingsregels van haar bestuursorganen en de mechanismen van 

                                                
528 R.v.St., Parking Scailquin, nr. 54.281, 4 juli 1995.
529 Cass., 10 september 1999, A.J.T., 1999-00, 504. 
530 B.S., 11 april 1998.
531 C. LESAFFER, “De nieuwe beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal. Een overzicht vanuit 

publiekrechtelijk oogpunt”, T.V.R., 1999, 78-82; H. MATTHIJS, “De overheid en het luchthavenbeleid: 
de problematiek van de federale luchthaven en rol van de autonome overheidsbedrijven”, T.B.P., 1999, 
476-491; F. VANDENDRIESSCHE, “De Belgische openbare luchtvaartstructuren en de hervorming van 
de Regie der Luchtwegen en BATC”, C.D.P.K., 1999, 146-161.

532 B.S., 31 december 2001.
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bestuurlijk toezicht”. De parlementaire voorbereiding laat er geen twijfel over bestaan dat die 

bepaling de Koning moet toelaten om BIAC “om te vormen in een gewone N.V.”533. 

                                                
533 Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1503/17, 3.
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HOOFDSTUK VI ZIN OF ONZIN VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN DE PUBLIEKE - EN 

PRIVATE RECHTSPERSOON : SUGGESTIES VOOR EEN BETER GEBRUIK 

A. NAAR EEN GRADUELE, MEERDUIDIGE EN EVOLUERENDE BENADERING VAN “DE”

PUBLIEKE EN “DE” PRIVATE RECHTSPERSOON

158. Een scherpe grens tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen is dus niet te 

trekken. De verscheidenheid aan maatschappelijke feiten, waarden en belangen die in het 

recht vertaling vinden, is te complex om in twee mooi afgescheiden (en zelfs tegengestelde) 

gehelen te worden ondergebracht. Er zijn steeds rechtsregels, rechtsfiguren en rechtstakken 

geweest die zich deels tot het publiekrecht en gedeeltelijk tot het privaatrecht bekenden. De 

geschetste maatschappelijke en juridische evoluties hebben die vermenging enkel versterkt. 

Toch kan niet worden voorgehouden dat het onderscheid tussen publieke en private 

rechtspersonen een valse of onbestaande tegenstelling is waaraan alle waarde moet worden 

ontzegd. Het is niet omdat tussen algemeen en particulier belang, tussen één- en meerzijdige 

technieken en tussen publieke en private rechtsvormen geen strikte scheiding kan en mag 

worden gemaakt, dat het nut van het onderscheid in het gedrang komt. De tweedeling in 

publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen blijft relevant. Hoezeer ook de grens kan 

vervagen tussen “publieke” en “private” personen, tussen overheidspersonen en 

privaatrechtelijke personen, toch kan moeilijk worden voorgehouden dat zich inzake 

rechtsbescherming, toezicht, bevoegdheden en opdrachten geen verschillende benadering 

opdringt. Het uitvoeren van een taak die door de gemeenschap van essentieel belang wordt 

geacht, moet met de nodige waarborgen worden omgeven om de uitvoering ervan te allen 

tijde en desnoods met dwang te verzekeren. Om een willekeurige aanwending van die dwang 

of een afwending van de bijzondere waarborgen te voorkomen of te sanctioneren, dringen 

zich dan weer bijzondere jurisdictionele en bestuurlijke toezichtregelen op. 

159. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen mag dus  niet alle

waarde worden ontzegd. Wel moet het onderscheid een andere waarde worden toegekend. 

Het onderscheid blijft een goed uitgangspunt maar niet als een absolute tweedeling of als 

“summa divisio”. 

Het is vooreerst als een gradueel onderscheid te benaderen. Dit gradueel karakter is het 

logische gevolg van de vastgestelde graduele aard van de onderscheidingscriteria534. De vraag 

die moet worden gesteld, is dus niet of een persoon onder bestuurlijk toezicht staat, taken van 

algemeen belang uitoefent, beschikt over exorbitante bevoegdheden en opgericht of erkend is 

door de overheid. Aan de orde is of veeleer het algemeen of particulier belang wordt 

behartigd, wat het gehalte aan overheidsparticipatie en -financiering is en in welke mate 

gebruik wordt gemaakt van eenzijdige en van het privaatrecht afwijkende rechtstechnieken. In 

plaats van een “summa divisio” moet daarom worden uitgegaan van het beeld van de publieke 

                                                
534 Zie randnummers 129-153.
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en private rechtspersoon als twee ideaalbeelden, twee polen van een continuüm : het “summa 

continuum”. 

Het onderscheid is tegelijkertijd meerduidig. Al naargelang van de regelgeving waarbinnen 

de begrippen worden gehanteerd, zijn verschillende criteria te gebruiken om het publiek of 

privaatrechtelijk gehalte te bepalen. Aan die criteria komt bovendien niet steeds hetzelfde 

gewicht toe.

Het onderscheid tussen publieke en private rechtspersonen is ten slotte evolutief. Bij het 

bepalen van het overheids- of privaat gehalte van een rechtspersoon is steeds rekening te 

houden met de laatste wijzigingen die aan het statuut van die persoon zijn aangebracht.

160. Dit pleidooi voor een graduele, meerduidige en evolutieve invulling van het 

onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen wil niet beperkt blijven tot 

een theoretische benadering. Er zijn ook twee belangrijke positiefrechtelijke gevolgen aan te  

verbinden. 

Die houding noopt ertoe begrippen als “publiekrechtelijk rechtspersoon”, “openbare 

instelling” of “administratieve overheid” niet langer te gebruiken bij het afbakenen van 

toepassingsgebied van een regelgeving. Per regelgeving moeten daarentegen de inhoudelijke 

criteria aangegeven worden aan de hand waarvan de (niet-)toepasselijkheid valt te bepalen 

(afdeling B). 

De voorgestelde benadering leidt er verder toe dat regelgeving niet in alle gevallen beperkt 

kan blijven tot “een” publiekrechtelijk en “een” privaatrechtelijk regime. Soms moeten 

tussenregimes worden uitgewerkt (afdeling C).

B.  NAAR EEN CONCRETISERING VAN HET PUBLIEK OF PRIVAATRECHTELIJK GEHALTE VAN 

EEN RECHTSPERSOON PER REGELGEVING

161. Hierboven werd vastgesteld dat er geen algemene, universeel geldende omschrijving 

kan worden gegeven van de overheids- en de privé-persoon. Evenmin kan worden 

teruggegrepen naar de kwalificaties in andere regelgeving, zelfs niet indien terminologisch 

dezelfde begrippen worden gehanteerd. Daarentegen is telkenmale na te gaan welke criteria 

het onderscheid bepalen en wat de waarde is van die criteria, dit in het licht van het doel van 

die regelgeving.

Er moet daarom worden afgezien van regelgeving die er zich - bij het afbakenen van haar 

toepassingsgebied - toe beperkt te verwijzen naar begrippen als “publiekrechtelijk 

rechtspersoon”, “openbare instelling” of “administratieve overheid”. Een dergelijke 

werkwijze is strijdig met de vereiste van duidelijke regelgeving en de rechtszekerheid, beide 

beginselen van behoorlijke regelgeving.
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Het beginsel van de duidelijke regelgeving veronderstelt immers dat regelgeving duidelijk en 

begrijpelijk is. Dit impliceert niet alleen een goede woordkeuze en een correct taalgebruik; er 

vloeit ook uit voort dat “indien de voor de regeling essentiële termen worden gebruikt in een 

andere betekenis dan die welke in het algemeen of juridisch spraakgebruik eraan wordt 

gegeven, het nuttig is die termen te definiëren”535. Nu is gebleken dat er geen algemene of 

gebruikelijke invulling kan worden gegeven aan het overheidsbegrip of “de” publiekrechtelijk 

rechtspersoon, vereist de naleving van dit beginsel dat voor elke regelgeving geconcretiseerd 

of gedefinieerd wordt wat onder “de publieke” of “de private persoon” wordt begrepen .

Het beginsel van de (materiële) rechtszekerheid veronderstelt verder dat “normen duidelijk 

zijn geformuleerd en dat zij voor het ruimst mogelijke publiek leesbaar en begrijpelijk zijn, 

zonder dat voor de uitleg ervan een beroep op een derde dient te worden gedaan of zonder 

dat de betekenis en draagwijdte van de normen afhangen van andere, onzekere factoren”536. 

Het hanteren van de “publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon” of aanverwante begrippen 

als onderscheidingscriterium voor een regelgeving voldoet niet (langer) aan die vereiste. 

Doordat die begrippen momenteel door de rechtspraak regelgeving per regelgeving moeten 

worden geconcretiseerd, zonder dat op voorhand duidelijk is welke criteria zullen worden 

gehanteerd, is dergelijke regelgeving allerminst “voor het ruimst mogelijke publiek leesbaar 

en begrijpelijk”. Voor de uitleg ervan is de rechtszoekende a fortiori aangewezen op “derden” 

(juridische adviseurs of rechters) en de betekenis en draagwijdte van de normen hangt bij 

uitstek af van onzekere factoren (de criteria die al dan niet zullen worden gehanteerd). 

162. De concretisering van de publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die zich 

opdringt, kan op verschillende wijzen gebeuren.

Er kan worden gekozen voor een nominatim opsomming van de personen die in een 

welbepaalde regelgeving als openbaar of publiekrechtelijk worden beschouwd. Dit is de 

techniek die de wetgever heeft gebruikt in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 

op bepaalde instellingen van openbaar nut. Die wet is slechts van toepassing op de functioneel 

gedecentraliseerde diensten die in artikel 1 opgesomd worden. Een ander voorbeeld van een 

nominatieve vermelding biedt artikel 180 van het wetboek inkomstenbelastingen. Ook dit 

artikel omvat een opsomming van de personen die omwille van hun overheidsgehalte niet 

onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. 

Een andere techniek is de concretisering aan de hand van één of meerdere uitdrukkelijk in de 

regelgeving opgenomen criteria. Toepassingen van die techniek zijn schaarser. Een voorbeeld 

biedt artikel 36, §1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven. Dit artikel verklaart de taalwetgeving in bestuurszaken 

                                                
535 H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 

Brugge, Die Keure, 2001, 114-119.
536 H. COREMANS en M. VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, 

Brugge, Die Keure, 2001, 103.
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toepasselijk op “de dochterondernemingen537 [van de autonome overheidsbedrijven] die zij 

betrekken bij de uitvoering van hun taken van openbare dienst en waarin het belang van de 

overheid in het kapitaal meer dan 50% bedraagt”. Aan beide criteria (betrokkenheid bij taken 

van openbare dienst en kapitaalsaandeel van meer dan 50%) moet cumulatief zijn voldaan.

Zowel de techniek van de opsomming als de concretisering op grond van criteria kennen 

voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel van de eerste – opsommende – techniek is de 

rechtszekerheid; om te bepalen of de regelgeving toepasselijk is of niet moet slechts een lijst 

worden geraadpleegd. Wordt de persoon vermeld dan is de regelgeving van toepassing, 

anders niet. Die zekerheid is echter ook het belangrijkste nadeel van de techniek. Telkens de 

regelgever een persoon aan de regelgeving wil onderwerpen, een persoon er aan wil 

onttrekken of een onderworpen persoon een wijziging ondergaat (bv. naamswijziging), moet

de regelgeving gewijzigd worden. In de praktijk is het voor de regelgevers onmogelijk om die 

wijzigingen tijdig door te voeren. Als gevolg van de bevoegdheidsverdeling tussen 

wetgevende of uitvoerende macht of door de federalisering is de overheid die een persoon 

opricht, ontbindt of hervormt niet steeds bevoegd om die persoon nominatim in alle relevante 

regelgeving op te nemen. Aldus werd bv. het K.B. nr. 26 met betrekking tot de onderwerping 

van openbare instellingen aan de BTW door de federale overheid pas bij K.B. van 20 

september 2000 aangepast in de zin dat de “Belgische Radio- en Televisie, Omroep van de 

Vlaamse Gemeenschap” werd vervangen door de “Vlaamse Radio- en Televisieomroep”. De 

hervorming van de BRTN tot V.R.T. werd nochtans reeds doorgevoerd bij decreet van 29 

april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van 

publiekrecht538. De autonome gemeentebedrijven waarvan de oprichting bij wet van 28 maart 

1995 mogelijk werd gemaakt, wachten nog steeds op een algemene regeling in het kader van 

het K.B. nr. 26. 

Een concretisering aan de hand van criteria kan aan die problemen verhelpen. Via die 

techniek kan worden vermeden dat de regelgeving moet worden gewijzigd telkens een 

persoon wordt opgericht of een bestaand persoon wordt afgeschaft of hervormd. Het nadeel is 

dan weer dat omtrent de toepassing van de criteria steeds interpretatie- en 

toepassingsmoeilijkheden zullen rijzen.

Daarom kan ten slotte worden gekozen voor een combinatie van beide systemen. Er worden 

dan criteria aangereikt om te bepalen welke personen “publiekrechtelijk” en dus (niet) 

onderworpen zijn. Als bijlage bij de regelgeving wordt daarnaast een lijst opgenomen met een 

opsomming van de personen die aan de criteria voldoen. Aangezien die lijst geen onderdeel 

vormt van de regelgeving zelf, kan die via een vereenvoudigde procedure worden aangepast. 

Essentieel is dat die lijst indicatief en niet-limitatief is. Dit betekent dat de toepassing van de 

                                                
537 Artikel 13, §1, van de wet van 21 maart 1991 verduidelijkt het begrip “dochterondernemingen” als de 

“vennootschappen, verenigingen en instellingen van publiek of privaat recht waarvan het doel 
verenigbaar is met het doel van de autonome overheidsbedrijven en waarin deze rechtstreeks of 
onrechtstreeks een belang in aanhouden”.

538 Decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van 
publiekrecht, B.S., 1 mei 1997.
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criteria er toe kan leiden bepaalde personen die niet op de lijst figureren te onderwerpen, 

terwijl een persoon die niet meer beantwoordt aan de criteria maar wel nog voorkomt op de lijst, 

toch niet langer aan de regelgeving is onderworpen. De (niet-)vermelding op de lijst creëert 

derhalve slechts een vermoeden. Dit vermoeden kan steeds worden weerlegd aan de hand van de 

criteria. 

Een voorbeeld van die laatste gecombineerde techniek biedt artikel 4 van de 

overheidsopdrachtenwet. Dit artikel stelt het personele toepassingsgebied van de algemene 

reglementering overheidsopdrachten vast door een aantal evidente overheidsinstellingen op te 

sommen (zoals de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de 

O.C.M.W.'s, enz.) en voorts de reglementering van toepassing te verklaren op rechtspersonen die 

op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan voldoen aan drie cumulatieve 

criteria539. In uitvoering van artikel 4, §3, van de wet van 24 december 1993 werd als bijlage bij 

het K.B. van 8 januari 1996 daarenboven een lijst gevoegd van personen die aan voormelde 

voorwaarden voldoen. Een vermelding op die lijst is echter geen bijkomende voorwaarde opdat 

de wetgeving overheidsopdrachten toepassing zou vinden. Uit de wet zelf blijkt dat het gaat om 

een niet-limitatieve lijst540. Een instelling die op een bepaald ogenblik niet meer beantwoordt aan 

de criteria maar nog voorkomt op de lijst zal eveneens aan de toepassing van de wet kunnen 

ontsnappen voor haar toekomstige opdrachten. Zij zal in dat geval wel het bewijs moeten leveren 

dat aan de criteria niet langer is voldaan en met het oog op de rechtszekerheid zal zij moeten 

vragen om van die lijst te worden afgevoerd541.

Ook de voorgestelde combinatie van beide technieken leidt nog niet tot volledige 

rechtszekerheid of tot het uitsluiten van elke noodzaak tot interpretatie. Dit wordt 

geïllustreerd door de uitvoerige rechtspraak en rechtsleer omtrent de aan de wetgeving 

overheidsopdrachten onderworpen personen. Bij het invullen van de criteria en –

desgevallend – het bepalen van hun waarde zal nog steeds een belangrijke plaats weggelegd 

zijn voor de rechtspraak en rechtsleer. Het tegenovergestelde zou trouwens niet wenselijk 

zijn. De criteria moeten voldoende flexibel blijven om te beantwoorden aan het evolutief 

karakter van het onderscheid. Het aanreiken van de te hanteren criteria door de regelgever zelf 

vermindert de interpretatieopdracht echter alvast met één “niveau”. Momenteel moet niet 

alleen worden geantwoord op de vraag naar de invulling en toepassing van de criteria; eerst 

moet de rechter nog bepalen welke criteria te gebruiken zijn. Die laatste stap kan worden 

vermeden door de voorgestelde concretisering.

163. De vereisten van een duidelijke en rechtszekere regelgeving pleiten er voor om 

begrippen als publiek- en privaatrechtelijke rechtspersoon, administratieve overheid of 

openbare instelling niet langer te gebruiken zonder ze nader te definiëren. 

                                                
539 Zie hierover uitgebreid randnummers 413-435.
540 Artikel 4, §3, 26, 47, §1. Zie ook Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 14
541 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 

1997, 164-165.
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De concretisering gebeurt best door in de regelgeving zelf de criteria aan te reiken die het 

mogelijk maken de onderworpen personen te identificeren. Die techniek biedt een betere 

houvast dan een verwijzing naar het publiek- of privaatrechtelijk karakter en laat tegelijkertijd 

voldoende ruimte om de regelgeving te laten mee-evolueren met de maatschappelijke en 

juridische ontwikkelingen. Aanvullend kan een niet-limitatieve en niet-bindende lijst worden 

opgesteld met personen die alle criteria vervullen. Door de lijst als bijlage te voegen bij de 

regelgeving kan snel(ler) tot aanpassing ervan worden overgegaan.

Het voormelde pleidooi beperkt zich niet tot een aanbeveling voor de regelgevers. De 

schending van voormelde beginselen zal – ten minste in extreme gevallen – als een 

onzorgvuldig optreden (en dus een fout) kunnen worden beschouwd. De rechtspraak en 

rechtsleer die uit onbehoorlijke regelgeving (zelfs wetgeving) besluiten tot een fout, is 

inmiddels gevestigd542. Zelfs het Arbitragehof is in toenemende mate geneigd om, in 

samenhang met een toetsing aan de gelijkheid, wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan 

beginselen van behoorlijke wetgeving543. Indien uit dit onzorgvuldig optreden van de 

regelgever tevens schade voortvloeit, zal dit tot een schadevergoeding aanleiding kunnen 

geven.

C.  NAAR EEN DIVERSIFICATIE VAN REGIMES 

164. Naast de noodzaak tot concretisering van “de” publiekrechtelijke en “de” 

privaatrechtelijke persoon is uit het gradueel, meerduidig en evolutief karakter van het 

onderscheid nog een tweede gevolgtrekking af te leiden.

Indien “de” publiek- en “de” privaatrechtelijke rechtspersoon slechts twee theoretische 

uitersten zijn van een reeks gemengde situaties, kunnen wetgever en rechtspraak hun 

benadering niet langer in alle gevallen beperken tot “één” publieke en “één” private weg. 

Telkenmale is te bepalen of voor “het publieke” en “het private” wel verschillende regelingen 

noodzakelijk zijn en, in voorkomend geval, of twee regimes dan wel volstaan. Voor personen 

met een gemengd of hybridisch karakter zullen soms één of meer geëigende “gemengde” 

regimes moeten worden uitgewerkt. 

165. Die afweging van regelgeving in het licht van het gedifferentieerde onderscheid tussen 

publieke en private rechtspersonen is opnieuw geen loutere aanbeveling voor de regelgever of 

rechter. Het betreft daarentegen een dwingende regel die te herleiden valt tot de toepassing 

van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en de hiermee verbonden evenredigheids- en 

proportionaliteitstoets. 

                                                
542 Zie B. DE VUYST, “Responsabilité des pouvoirs publics pour des lois inadéquates ou inexistantes”, 

C.D.P.K., 1997, 513-521; M. MAHIEU en S. VAN DROOGHENBROECK, “La responsabilité de l'Etat 
législateur”, J.T., 1998, 825-846; P. POPELIER, “De aansprakelijkheid van de wetgever wegens 
schending van het rechtszekerheidsbeginsel”, R.W., 1997-98, 264-266; A. VAN OEVELEN en P. 
POPELIER, “De aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen voor ondeugdelijke wetgeving” 
in X., Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys&Breesch, 1996, 
75-127.

543 Zie voetnoot nr. 443.
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Overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Grondwet moet elke regelgever – zowel wet-, 

decreet-, ordonnantiegever, uitvoerende macht en lokale overheid – er immers over waken 

niet-vergelijkbare situaties verschillend en vergelijkbare situaties gelijk te behandelen. 

Volgens de vaste rechtspraak van het Arbitragehof, het Hof van Cassatie en de Raad van State 

kan van die regel slechts worden afgeweken indien het gemaakte onderscheid gesteund is op 

een objectieve en redelijke verantwoording. Opdat dergelijke verantwoording voorhanden zou 

zijn, volstaat het niet dat de regelgever met de ongelijke behandeling van vergelijkbare 

gevallen of de gelijke behandeling van niet-vergelijkbare gevallen, een wettige doelstelling 

nastreeft. Tussen die doelstelling en de middelen aangewend om dit doel te bereiken (de 

onderscheiden behandeling), moet bovendien een redelijke verhouding bestaan. De 

verschillende behandeling moet evenredig of proportioneel zijn met het doel dat aan de 

onderscheiden behandeling ten grondslag ligt. In de woorden van het Arbitragehof vergt “de 

naleving van het grondwettelijk gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel dus dat de 

beperkingen die aan een categorie van personen wordt opgelegd niet verder reiken dan 

noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken”544.

In casu houdt die rechtspraak in dat een verschillende behandeling van een “publieke” en een 

“private” situatie slechts mogelijk is indien dit onderscheid relevant is voor het (wettig) doel 

dat wordt beoogd. En indien dit het geval is, is een gedifferentieerde behandeling daarbij 

enkel mogelijk in de mate dit noodzakelijk is voor het bereiken van dit doel. Onnodige en 

onverantwoorde verschillen moeten worden vermeden of weggewerkt545. 

Het vermijden van onverantwoorde verschillen tussen publiek- en privaatrechtelijke regimes 

veronderstelt dus een dubbele benadering. Als er geen verantwoording voor het onderscheid 

bestaat, zullen de publiek- en privaatrechtelijke regimes gelijk geschakeld moeten worden. In 

andere gevallen kan een verschillende behandeling van “publieke” en “private” situaties 

verantwoord blijven, maar wordt onvoldoende rekening gehouden met de graduele aard van 

het onderscheid. Voor gemengde personen, die zowel publiek- als privaatrechtelijke 

kenmerken vertonen, kan zowel het publiek- als het privaat regime discriminatoir zijn. De 

toepassing van de publiekrechtelijke regeling kan onverantwoordbaar streng zijn en de 

privaatrechtelijke regeling te laks.

166. Het voorgaande betekent natuurlijk niet dat voor elke rechtspersoon een verschillende 

regeling uitgewerkt moet worden. Elke regeling met algemene strekking veronderstelt dat in 

min of meerdere mate met veralgemenende categorieën wordt gewerkt. Voor elke 

verschillende behandeling – hoe minimaal ook – moet dan ook geen afzonderlijke 

verantwoording voorhanden zijn. Het Arbitragehof aanvaardt dat de regelgevers op 

                                                
544 Arbitragehof, nr. 74/92 van 18 november 1992, overw. B.3.6.
545 Vgl. ter zake het doctoraal onderzoek van S. BAETEN (Grondslagenonderzoek naar het optreden van de 

overheid als onderneming : een herijkte rol van de openbare dienst, Brussel, doctoraal proefschrift VUB, 
2002, 473p.) waarin de vraag centraal staat of de vennootschapsvorm door de overheid kan worden 
gehanteerd en welke afwijkingen op die rechtsvormen mogen/moeten worden bepaald gelet op de 
bijzondere kenmerken van het overheidsoptreden.
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vereenvoudigende en benaderende wijze de diversiteit aan verschillende situaties opvangen, 

door een aantal categorieën van personen te groeperen. Het gebruik van dergelijke 

vereenvoudigende en benaderende categorieën werd onder meer aanvaard bij het vaststellen 

van de weddenschalen van ambtenaren546, van de categorieën belastingsplichtingen547 of van 

de rechthebbenden in de sociale zekerheid548. Evenzeer zullen personen die een verschillend 

“publiek” of “privaat” gehalte vertonen vaak in eenzelfde vereenvoudigde categorie 

onderbracht kunnen worden om hen aan eenzelfde regeling te onderwerpen. De rechter komt

slechts een marginaal toetsingsrecht toe.

Gelet op de verregaande vermenging in het rechtspersonenrecht van “publieke” en “private” 

kenmerken zal een ongenuanceerde tweedeling tussen één publiek- en één privaatrechtelijk 

regime echter kritisch moeten worden onderzocht en de gelijkheids- en evenredigheidstoets 

niet in alle gevallen kunnen doorstaan.

                                                
546 Arbitragehof, nr. 3/93 van 21 januari 1993, overw. 4.B.9.
547 Arbitragehof, nr. 20/91 van 4 juli 1991, overw. B.10.; nr. 44/94 van 1 juni 1994, overw. B.4.; nr. 39/2002 

van 20 februari 2002, overw. B.5.; nr. 63/2003, 14 mei 2003, overw. B.6.
548 Arbitragehof, nr. 63/93 van 15 juli 1993, overw. B.4.2.; nr. 4/94 van 13 januari 1994, overw. B.3.4.
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DEEL III HET MEERDUIDIGE EN EVOLUERENDE CONTINUÜM
VAN DE OVERHEIDS- EN PRIVÉPERSOON IN ENKELE 
BESTUURSRECHTELIJKE REGIMES

HOOFDSTUK I TER INLEIDING

165. Het graduele, meerduidige en evoluerend karakter van het onderscheid tussen de 

publiek- en privaatrechtelijke rechtspersoon waartoe werd besloten alsook de twee 

positiefrechtelijke gevolgen die hieraan werden verbonden, staan in het vervolg van dit 

onderzoek centraal. In dit deel wordt regelgeving die het onderscheid tussen overheids- en 

privé-personen hanteren, doorgelicht. Nagegaan zal worden of die regelgeving in voldoende 

mate rekening houden met het genuanceerd karakter van het onderscheid tussen “het” 

publieke en “het” private. Een dergelijke beoordeling kan echter bezwaarlijk – zelfs niet in het 

kader van een doctoraal onderzoek – voor het gehele recht worden doorgevoerd. Dit zou 

zowel het doel van dit onderzoek – dat in de eerste plaats de aandacht wil vestigen op het 

genuanceerd karakter van het onderscheid tussen publieke en private rechtspersonen – als de 

kennis van de onderzoeker van de verschillende regimes en rechtstakken ver voorbij schieten. 

Daarom werd gekozen voor een onderzoek van een aantal regimes waarmee de onderzoeker, 

vanuit zijn ervaring met het bestuurs- en grondwettelijk recht, vertrouwd is. 

Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij het belang van “overheid” en “privé” voor de 

personen die onderworpen zijn aan:

- de annulatie- en schorsingsbevoegdheid van de Raad van State (Hoofdstuk III);

- de wetgeving overheidsopdrachten (Hoofdstuk IV);

- het toepassingsgebied van de regelgeving inzake formele motivering en openbaarheid van 

bestuur (Hoofdstuk V);

- het domeinstatuut (Hoofdstuk VI) 

- de taalwetgeving in bestuurszaken (Hoofdstuk VII).

Ook voor andere regelgeving is de “tweedeling” van groot belang : Europese voorschriften 

inzake vrije verkeer of mededinging549, fiscaliteit (BTW550, onroerende voorheffing551, 

                                                
549 Artikel 16 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.
550 Artikel 6 Wetboek BTW. Zie C. AMAND, “BTW, openbare instellingen en concurrentievervalsing”, 

A.F.T., 1992, 198-212; J. BAEDEWYNS, “De BTW en de overheid”, De Gem., 1992, 513-520; F. 
BORGER, “Het BTW-statuut en de BTW-verplichtingen van provincies, steden en gemeenten”, L.R.B., 
1998, afl. 3, 3-12; P. DEBRUYNE, “De Onderneming van publiekrecht : een toetsing aan de fiscale 
wetgeving” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2000, 413-435; D. DECLERCK, “De tweeledige hoedanigheid van de overheid op 
het vlak van BTW”, T.F.R., 2001, 571-595; B. PEETERS, “Het B.T.W.-statuut van publiekrechtelijke 
universiteiten : de weerslag van het arrest van het Hof van Justitie d.d. 20 juni 2002”, T.O.R.B., 2002-03, 
382-394; L. STREPENNE, “Statut T.V.A. des organismes publics. Conséquences et perspectives”, 
R.G.F., 2000, 331-345; R. WUYTJENS, Openbare besturen en BTW, Antwerpen, Intersentia 
Rechtswetenschappen, 2000, 188p.

551 Artikel 253, 3°, Wetboek Inkomstenbelastingen. 
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registratierechten552, …), strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen553, de 

aansprakelijkheid van en voor personeelsleden554, arbitrage555, grondrechten556…. Op die 

regimes wordt niet ingegaan om tijdsredenen en wegens de geringere vertrouwdheid van de 

onderzoeker met de betrokken materies. Toch blijft de doorgevoerde selectie voldoende 

representatief voor het onderzoek en dit wegens van hun grote economische en juridische 

relevantie. Economisch relevant, omdat de toepasselijkheid van die regimes een belangrijke 

impact heeft op de werking, de organisatie en de budgetten van de betrokken personen. 

Juridische relevant, omdat de vraag naar de toepassing van die regimes (andere) belangrijke 

juridische vragen aan de orde stelt en ze tegelijkertijd de diversiteit illustreert van het 

overheidsbegrip.

166. Bij het onderzoek wordt voor elk van de regimes in drie stappen gewerkt.

Vooreerst wordt het personele toepassingsgebied van de regelgeving in abstracto geschetst.

Die algemene conclusies worden vervolgens geconcretiseerd. Voor een aantal (categorieën 

van) personen met een gemengd publiek-privaat statuut wordt onderzocht tot welk resultaat 

het gehanteerde onderscheidingscriterium leidt. 

Ten slotte wordt nagegaan of de onderzochte toepassingsgebieden het onderscheid tussen 

publieke en private rechtspersonen voldoende genuanceerd benaderen en rechtszekerheid 

bieden. Indien besloten wordt dat dit niet het geval is, wordt onderzocht of een genuanceerder 

gebruik van het onderscheid mogelijk is en op welke wijze, dan wel of beter naar een ander 

criterium voor de toepasselijkheid wordt gezocht. 

                                                
552 Artikel 161, 1° - 3°, Wetboek Registratierechten. 
553 Artikel 5 en 7bis Strafwetboek. Zie H. VAN DRIESSCHE, “Evolutie naar de strafrechtelijke (milieu)-

aansprakelijkheid van alle publiekrechtelijke rechtspersonen?”, R.W., 1999-00, 833-843; S. VAN 
GARSSE, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen”, C.D.P.K.,
2000, 347-359.

554 Zie artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en de Wet van 10 februari 2003 betreffende de 
aansprakelijkheid van en voor personen in dienst van openbare rechtspersonen, B.S., 27 februari 2003. 

555 Artikel 1676 Ger.W. Zie L. DE GEYTER, “Arbitrage met publiekrechtelijke rechtspersonen”, T.B.P., 
2001, 304-315; B. DEMEULENAERE, “Artikel 1676 Ger. W.” in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, s.d., 18p.; G. KEUTGEN, 
“L'arbitrage des personnes morales de droit public - Une interprétation extensive de l'article 1676 du 
Code judiciaire”, R.C.J.B., 1998, 391-410.

556 Zie Brussel, 26 juni 2000, A.J.T., 2000-2001, 423-425; S. BRACONNIER, Jurisprudence de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme et droit administratif français, Brussel, Bruylant, 1997, 381; R. 
FINALY, “Grondrechten voor publiekrechtelijke rechtspersonen : een beschouwing naar aanleiding van 
het arrest Rost van Tonningen”, N.J.C.M.-Bulletin, 1994, 610-622 (Ned.).
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HOOFDSTUK II SCHETS VAN DE BESTUDEERDE CATEGORIEËN VAN PERSONEN

A. VERANTWOORDING VAN DE SELECTIE

167. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van vijf categorieën van rechtspersonen die bij het 

onderzoek zullen worden betrokken. Voor elke categorie is uitgegaan van een belangrijk 

gemeenschappelijk kenmerk.

In de eerste groep worden de personen samengebracht die een erkenning door de overheid 

genieten. De tweede groep wordt gekenmerkt door het gebruik van de v.z.w.-vorm. Bij de 

derde is uitgegaan van de onderworpenheid aan de wet van 21 maart 1991. De vierde groep 

verzamelt vennootschappen van de Vlaamse overheid. De vijfde groep stelt de filialisering 

door verzelfstandigde overheidspersonen centraal. Voor elk van die categorieën worden is 

met twee voorbeeldpersonen gewerkt (de erkende instellingen voor autokeuring en de v.z.w. 

VLAM (erkende rechtspersonen), De Gavers en De Rand (overheids-v.z.w.’s), het autonome 

overheidsbedrijf Belgocontrol en de naamloze vennootschap van publiekrecht De Post 

(autonome overheidsbedrijven), de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (V.R.T.) en de 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (P.M.V.) (Vlaamse overheidsvennootschappen) en eXbo 

en het PPS-overheidsagentschap (filialen)). 

Voor wat betreft de bevoegdheid van de Raad van State en de wetgeving 

overheidsopdrachten, wordt zowel voor de vijf categorieën als voor de tien 

voorbeeldpersonen de toepasselijkheid nagegaan. Dit uitgebreidere onderzoek is verantwoord 

doordat het personele toepassingsgebied van die twee regelgevingen erg uiteenlopend is 

benaderd. Terwijl de bevoegdheid van de Raad van State afhangt van één vaag personeel 

criterium (“de administratieve overheid”), zijn de “aanbestedende diensten” in de zin van de 

overheidsopdrachtenwetgeving door de wetgever uitvoerig geconcretiseerd aan de hand van 

verschillende criteria. Het personele toepassingsgebied van de overige regelgeving (het 

goederenregime, de formele motivering, de ombudsdiensten, de openbaarheid, de 

taalwetgeving) situeert zich telkens tussen die twee extremen. Een conclusie per categorie kan 

daarom volstaan.     

168. De selectie van de voormelde voorbeeldpersonen en categorieën is niet toevallig. 

Het gaat om personen en groepen waarvan het overheids- dan wel privaat gehalte niet 

eenduidig vaststaat. Ze vertonen zowel publiek- als privaatrechtelijke kenmerken. Die 

voorkeur voor personen en categorieën met een hybridisch karakter is evident. Het is weinig 

zinvol aandacht te besteden aan personen met een uitgesproken overheids- of privé-karakter 

om na te gaan of de regelgeving voldoende rekening houdt met het bestaan van “gemengde” 

of “hybridische” personen. 
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Verder zijn er onder de geselecteerde personen en categorieën zowel rechtspersonen die 

verbonden zijn met de federale overheid (de erkende instellingen voor autokeuring, 

Belgocontrol, De Post, en eXbo), met de (Vlaamse) deelstatelijke overheid (VLAM, De Rand, 

V.R.T., P.M.V., overheidsagentschap PPS) als met lokale overheden (De Gavers). 

Er is ook enige diversiteit in de aard van de doelstellingen van de geselecteerde personen. 

Sommigen onder hen oefenen hoofdzakelijk economische activiteiten uit (de erkende 

instellingen voor autokeuring, Belgocontrol, De Post, eXbo, P.M.V., PPS-

overheidsagentschap), terwijl anderen in een niet-economische sector actief zijn (De Rand). 

Voor een laatste groep is het minder duidelijk of hun activiteiten al dan niet economisch van 

aard zijn (VLAM, V.R.T., De Gavers).

169. De gemaakte selectie en indeling beoogt geen volledigheid. Ze heeft evenmin tot doel 

een classificatie of indeling aan te reiken waarin alle publiek-private personen kunnen worden 

ingepast. Daarvoor kan worden verwezen naar de min of meer succesvolle 

classificatiepogingen die in het verleden werden ondernomen557. 

Mijn bedoeling is om aan de hand van een aantal representatieve voorbeelden de problemen te 

duiden waartoe het ongenuanceerde gebruik van het onderscheid tussen de “overheids-” en de 

“privé-persoon” leidt. 

                                                
557 D. ALBRECHT en J. DE GROOF (eds.), Versnippering van overheidsinstellingen : noodzaak of 

onmacht?, Antwerpen, Kluwer, 1984, 3-76; A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van 
bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 21-55; S. BAETEN en K. LEUS, “Nieuwe 
vormen van overheidsrechtspersonen” in X., Rechtspersonenrecht, Gent, Mys&Breesch, 1999, 149-175; 
A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, 
Brussel, Larcier, 1952, 293-386; G. CRAENEN, Zelfstandige besturen in België, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1980, 79p.; E. DE MIOMANDRE, La personne publique parastatale, Brussel, Rev.Banque, 1952, 1-53; 
D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, E. Story Scientia, 1990, 15-52; C. 
GOOSSENS, “L’organisation des entreprises publiques et le droit des sociétés en Belgique”, Trav. Ass. H. 
Capitant, T. XV, Dalloz, Parijs, 1963, 210-298; J. LEBRUN, Dictionnaire des services publics relevant 
de l’Etat, Brussel, Oyez, 1978, losbl., deel III, 1-9; K., LEUS, “Een klassiek bestuursrechtelijke 
benadering van het verschijnsel ‘verzelfstandiging’ van openbare diensten: naar een nieuw evenwicht 
tussen autonomie en centrale sturing” in Liber amicorum G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, 606-
612; J. MASSON, Traité élémentaire de Droit Civil Belge, T. II, vol. I, Brussel, Bruylant, 1990, 388-401; 
A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 115-123; J. 
SAROT, “L’évolution des organismes d’intérêt public”, Socialisme, 1980, 487-496; J. VAN RYN en J. 
HEENEN, Principes de droit commercial, II, Brussel, Bruylant, 1957, 155-205; A. VRANCKX, H. 
COREMANS en J. DUJARDIN, Openbare instellingen en instellingen van openbaar nut, Brugge, Die 
Keure, 1983, 49p.; X., “Etablissements publics et d’utilité publique” in R.P.D.B., T. IV, Brussel, Bruylant, 
s.d., 782-792.
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B. DOOR DE OVERHEID ERKENDE PERSONEN 

170. De erkenning kent, als sturingsinstrument van de overheid, sinds het begin van de 

XXe eeuw een enorme opgang. In haast alle sectoren van de moderne rechtstaat zijn 

erkenningen aan te treffen558. De erkende ziekenhuizen, vakantiecentra, musea, 

sportfederaties, vakorganisaties, onderwijsinstellingen en verzekeraars zijn hier zovele 

voorbeelden van.

SUETENS heeft die erkenning lyrisch geduid als “de uitdrukking van de zorg van de Staat om 

het algemeen welzijn te verwezenlijken bij wijze van een beroep op de medewerking van vrije 

instellingen of particulieren, die de waarborgen bieden welke in het gebied van hun 

tussenkomst noodzakelijk worden geacht”559. Meer juridisch kan de erkenning worden 

omschreven als een eenzijdige beslissing van de overheid, waarin zij vaststelt of aan bepaalde 

voorwaarden die in het algemeen belang worden gesteld is voldaan en waaraan dan 

welbepaalde verplichtingen, toelatingen of voordelen worden verbonden. 

Het onderscheid van “de” erkenning met aanverwante bestuursrechtelijke figuren, zoals de 

concessie van openbare dienst, de vergunning, de machtiging, de vrijstelling of de dispensatie, 

is echter niet steeds duidelijk560. Uitvoerende en wetgevende macht storen zich echter 

nauwelijks aan de door de rechtsleer ontwikkelde indelingen en terminologie.

171. Binnen de ruime groep van erkenningen onderscheidt de rechtsleer doorgaans561 twee 

soorten van erkenningen : hetzij een reglementering van private activiteiten, hetzij de 

toewijzing van een openbare dienst. 

De erkenning in de eerste vorm, als reglementering van private activiteiten, heeft (slechts) tot 

doel na te gaan of de voorwaarden die de overheid oplegt voor het uitoefenen van een private 

activiteit, worden nageleefd562. 

                                                
558 J. VAN ROSSUM, “L’agrément administratif”, R.J.D.A., 1974, 205.
559 L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, 

B.T.S.Z., 1968, 421.
560 R. LEYSEN (“De vergunning als instrument van machtigend overheidsoptreden. 

Administratiefrechtelijke benadering”, Jura Falc., 1981-82, 57-74) onderneemt een verdienstelijke 
poging om die begrippen te onderscheiden.

561 VAN ROSSUM (“L’agrément administratif”, R.J.D.A., 1974, 205-224) onderscheidt naast erkenningen 
die personen belasten met een openbare dienst en erkenning die dit niet doen, ook erkenningen die leiden 
tot “services publices en puissance”. In dat geval kent de erkenning geen openbare dienst toe maar wordt 
dit wel benaderd : “les circonstances font que les pouvoirs publics ne les ont pas érigés en services 
public, parce que jusqu’à présent, l’initiative privée répond aux besoins de l’intérêt général. Mais si un 
jour, l’initiative privée venait à faillir, les pouvoirs publics devraient alors, d’une manière ou d’une 
autre, prendre le relais”.

562 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, 
Brussel, Larcier, 1952, 397; M. FLAMME, Droit administratif, II, Brussel, Bruylant, 1989, 1147-1148; 
M. HERBIET, “Les ASBL et la gestion privée des services publics” in X., Les ASBL évaluation critique 
d’un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 305-306; B. PEETERS, De continuïteit van het 
overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 269; L. SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van 
de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, B.T.S.Z., 1968, 422.
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Een dergelijke erkenning kan enerzijds een remmend oogmerk hebben. De erkenning beoogt 

dan welbepaalde algemene belangen te vrijwaren, zoals de openbare orde, de goede 

handelsrelaties of het consumentenvertrouwen. Om die redenen wordt de uitoefening van 

welbepaalde activiteiten afhankelijk gesteld van het bekomen van een erkenning. 

Voorbeelden zijn de erkenningen voor het uitbaten van hotels, reisbureaus, bureaus voor 

huwelijksbemiddeling en zelfs zonnebankcentra563.

Anderzijds kan de overheid met de reglementerende erkenningen ook stimulerend optreden. 

De erkenning is dan geen vereiste om een welbepaalde activiteit uit te oefenen maar een 

voorwaarde voor het bekomen van subsidies of andere voordelen (bv. fiscaal voordeel). De 

overheidserkenning van sportfederaties, natuurreservaten of musea kaderen in die 

ondersteunende erkenning564. 

De invloed van de overheid bij de “reglementerende erkenning” blijft echter beperkt. De 

overheid stimuleert of verbiedt, maar ontneemt de betrokken activiteit niet haar privaat 

karakter. 

172. In andere gevallen wil de erkenning verder gaan door een persoon te belasten met een 

taak van openbare dienst. De erkenning heeft dan niet tot doel om een private activiteit te 

reglementeren of te stimuleren. Daarentegen gaat de overheid een taak die zij noodzakelijk 

acht voor het algemeen welzijn aan de erkende persoon toevertrouwen. Omdat zij die taak 

essentieel acht, komt de overheid zichzelf bij het verwezenlijken ervan een verregaande 

zeggenschap toe en wordt de uitoefening van die taak aan een bijzonder rechtsregime 

onderworpen565. 

Binnen de groep erkenningen die een openbare dienst toekennen, kan opnieuw een 

(drievoudig) bijkomend onderscheid gemaakt worden. 

Dergelijke erkenning kan er zich toe beperken een taak van openbare dienst toe te vertrouwen 

aan een persoon die volgens het privaatrecht werd opgericht en functioneert566. De rechtsleer 

                                                
563 Zie uitgebreid S. DEPRE, Les autorisations administratives relatives à l’exercice de certaines 

professions, Brussel, Bruylant, 1999, 170p.
564 Andere voorbeelden biedt M. HERBIET, “Les ASBL et la gestion privée des services publics” in X., Les 

ASBL évaluation critique d’un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 306.
565 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, 

Brussel, Larcier, 1952, 391; M. HERBIET, “Les ASBL et la gestion privée des services publics” in X., 
Les ASBL évaluation critique d’un succès, Brussel, Story-scientia, 1985, 303; P. ORIANNE, “Les conflits 
d’application entre le droit privé et le droit public, spécialement en matière économique” in X., Les 
nouveau modes d’intervention des pouvoirs publics dans l’entreprise, Brussel, Bruylant, 1988, 322 e.v.; 
B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 269; L. 
SUETENS, “De natuur en de draagwijdte van de erkenning in het recht van de sociale zekerheid”, 
B.T.S.Z., 1968, 423. 

566 Het kan hier ook gaan om een door de overheid op grond van het privaatrecht opgerichte rechtspersoon.
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spreekt dan van een “gestion privée des services publics”567. De erkenning heeft dan enkel 

invloed op de activiteit die als openbare dienst wordt ingericht. De organisatie en de structuur 

van de erkende rechtspersoon zelf blijft echter ongemoeid : “Le fait de son agrément, dans le 

cadre de son activité de service public, ne peut donc en rien interférer sur la nature 

juridique”568. Ook de adviespraktijk van Raad van State aanvaardt dit privaat beheer van een 

openbare dienst : “In plaats van openbare instellingen op te richten die belast worden met 

taken van algemeen belang die tot haar bevoegdheid behoren, kan de overheid dergelijke 

taken – op voorwaarde dat het niet gaat om essentiële overheidstaken – ook opdragen aan 

rechtspersonen die buiten haar toedoen om zijn tot stand gekomen of tot stand worden 

gebracht, en die zij, met het oog op het vervullen van die opdrachten, erkent en 

subsidieert”569. Aan dergelijke erkenningen worden dus wel een aantal voorwaarden 

gekoppeld. De toegekende taken van openbare dienst mogen geen “essentiële 

overheidstaken”570 zijn. Bovendien is “de overheid uiteraard gerechtigd om de voorwaarden 

te bepalen waaraan zulke verenigingen moeten voldoen om te kunnen worden erkend en 

gesubsidieerd met het oog op de uitvoering van de hun toevertrouwde taken van algemeen 

belang. Die erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden mogen evenwel uitsluitend betrekking 

hebben op de uitvoering van die taken en op de aanwending van de subsidies. De sanctie van 

de miskenning van die voorwaarden kan er derhalve alleen in bestaan, hetzij dat de erkenning 

wordt ingetrokken, hetzij dat de subsidiëring wordt stopgezet, hetzij nog dat eventueel de 

subsidies worden teruggevorderd die niet werden aangewend voor het doel waarvoor ze 

werden verleend. De erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden mogen, meer bepaald, niet 

erop neerkomen dat, in strijd met essentiële bepalingen van de wet van 27 juni 1921, regels 

worden vastgesteld die op ingrijpende wijze het bestaan, de organisatie en de werking van de 

betrokken verenigingen raken of die op een algemene wijze een bestuurlijk toezicht op die 

verenigingen organiseren dat rechtens alleen toelaatbaar is ten aanzien van 

gedecentraliseerde overheidsdiensten”571.

Daarnaast kan een erkenning die een openbare dienst-taak inricht de “gestion privée” ook 

overstijgen. De erkenningsvoorwaarden zijn soms zo verregaand, dat ze rechtstreeks ingrijpen 

op het statuut en de werking van de erkende persoon en niet enkel op de activiteiten. Via de 

erkenning wordt die persoon dan als het ware door de overheid “hervormd” of 

“heropgericht”. De voorbeelden van de vrije erkende compensatiekassen voor kinderbijslagen 

en de sociale huisvestingsmaatschappijen werden al genoemd572. De rechtspraak573 en 

                                                
567 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, 

Brussel, Larcier, 1952, 391-417; M. HERBIET, “Les ASBL et la gestion privée des services publics” in 
X., Les ASBL évaluation critique d’un succès, Brussel, Story-scientia, 1985, 305–322; H. NICAISE, “La 
Société Nationale du Logement, ses sociétés agréees et leurs rapports”, R.A., 1967, 101-109; P. 
ORIANNE, La loi et le contrat dans les concessions de services publics, Brussel, Larcier, 1961, 64-68; P. 
VAN GEHUCHTEN, “Le concept de service public en droit belge” in X., Vers un service public 
européen, Parijs, A.S.P.E., 1996, 47-50 (Fr.).

568 M. HERBIET, “Les ASBL et la gestion privée des services publics” in X., Les ASBL évaluation critique 
d’un succès, Brussel, Story-scientia, 1985, 312.

569 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 25-26; Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 654/1, 145-147.
570 Zie randnummer 176 omtrent de onduidelijkheid van dit begrip.
571 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 25-26.
572 Zie randnummer 28.
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rechtsleer574 hebben die van herkomst private personen ingevolge hun erkenning

geherkwalificeerd als publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Ten slotte kan de erkenning ook een bestaande publiekrechtelijk vormgegeven persoon met 

een (bijkomende) openbare dienst-taak belasten575. Voorbeelden hiervan zijn evenwel 

schaars; vaak wordt de openbare dienst-taak aan publiekrechtelijk vormgegeven personen 

toegekend bij wet, decreet of ordonnantie of in een concessieovereenkomst.

173. Vaststellen of een erkenning een persoon hervormt, die persoon wil belasten met een 

taak van openbare dienst of enkel wil reglementeren, is niet steeds eenvoudig. Vaak is het niet 

duidelijk of de voorwaarden, het toezicht en de overheidstussenkomst die met de erkenning 

gepaard gaan slechts “private activiteiten” reglementeren, een openbare dienst toekennen of 

de (her)oprichting van een organieke openbare dienst beogen. 

Opnieuw betreft het een gradueel onderscheid : “les deux types d’agréation – l’agréation à un 

service public et l’agréation, corollaire de l’institution d’un régime de police économique –

ne peuvent pas toujours être nettement différenciées : il y a des cas d’agréation qui se 

trouvent à la limite entre l’activité privée réglementée et la gestion privée du service 

public”576. Met betrekking tot de vraag of een persoon belast is met een openbare dienst, kan 

dan ook worden gesteld dat “il y a là quelque chose d’essentiellement variable, évolutif”577 of 

nog “il s’agit là en définitive, sous la pression consciente ou diffuse de l’opinion publique, 

toujours d’une option politique dans le chef des gouvernants”578.

                                                                                                                                                        
573 Cass., 2 maart 1936, Pas., 1936, I, 170; Cass., 19 februari 1942, Pas., 1942, I, 48; Cass., 5 april 1973, 

A.C., 1973, 783.
574 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 

Larcier, 1952, 314-317; M. HERBIET, “La notion d’autorité administrative dans le service public 
fonctionnel”, R.J.D.A., 1970, 176; R. MAES, Het begrip administratieve overheid, Brussel, Bruylant, 
1967, 81; H. NICAISE, “La Société Nationale du Logement, ses sociétés agréees et leurs rapports”, R.A., 
1967, 101-109; B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 
146-152 ; A. VANDERSTICHELE, “L’université libre est-elle autorité administrative ?”, R.J.D.A., 1972, 
273; J. VAN ROSSUM, “L’agrément administratif”, R.J.D.A., 1974, 210-214. 

575 A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, 
Brussel, Larcier, 1952, 401; M. FLAMME, Droit administratif, II, Brussel, Bruylant, 1989, 1147-1148.

576 C. GOOSSENS, “L’organisation des entreprises publiques et le droit des sociétés en Belgique”, Trav. 
Ass. H. Capitant, T. XV, Dalloz, Parijs, 1963, 247. Zie ook J. VAN ROSSUM, “L’agrément 
administratif”, R.J.D.A., 1974, 207 en 211-212.

577 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Parijs, 1928, II, 62 (Fr.).
578 M. FLAMME, “Service public et puissance public” in Miscellanea Ganshof Van der Meersch, III, 

Brussel, Bruylant, 1972, 483.
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C. DE OVERHEIDS-V.Z.W.’S 

174. Steeds vaker maakt de overheid gebruik van het private verenigingsrecht om 

rechtspersonen op te richten of participaties te nemen579. De v.z.w. is hierbij ongetwijfeld de 

meest succesvolle private rechtsvorm gebleken. Van “de” overheids-v.z.w. als rechtsfiguur 

kan echter niet worden gesproken. 

Een eerste onderscheid moet gemaakt worden aan de hand van de bij de v.z.w. betrokken 

overheden en personen. De v.z.w. is vooral als instrument voor gemeentelijke 

verzelfstandiging onderzocht580. Maar ook andere overheden grijpen steeds vaker terug naar 

de v.z.w.-vorm. Naast gemeentelijke v.z.w.’s zijn er ook intergemeentelijke v.z.w.’s, 

provinciale v.z.w.’s, O.C.M.W.-v.z.w.’s, gemeenschaps- en gewest-v.z.w.’s en federale 

v.z.w.’s. In bepaalde van die verenigingen participeren trouwens verschillende overheden 

samen581. Soms blijft het lidmaatschap van dergelijke v.z.w.’s beperkt tot overheden of hun 

vertegenwoordigers maar vaak zijn ook private personen lid van de vereniging. Die kunnen 

zelfs de meerderheid vertegenwoordigen in de algemene vergadering of de bestuursorganen 

van de vereniging582.

Er kan ook een onderscheid worden gemaakt op grond van de band tussen overheid en v.z.w. 

Die kan zich beperken tot het lidmaatschap van de overheid. Vaak is de relatie echter meer 

verregaand en is de overheid ook vertegenwoordigd in het bestuur van de v.z.w. en worden 

                                                
579 Zie randnummers 119 e.v.
580 P. BLONDIAU, “Les a.s.b.l. communales : quels contrôles ?”, Mouv. Comm., 2000, 477-484 ; A. 

COENEN, “L’étendu du droit d’association des communes – Jurisprudence récente”, Mouv.Comm., 1993, 
265-268; P. COLLE en S. VAN CROMBRUGGE, “De verzelfstandiging van het stedelijk museaal beleid 
: juridische en fiscale aspecten”, R.W., 1991-1992, 912-916; R. DEPRE en M. DUYSTERS, De 
gemeentelijke v.z.w. Een terreinverkenning, Leuven, I.A., 1980, 100p.; L. DERIDDER, “De 
publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep genomen” in Jura Falconis (ed.), De v.z.w. naar huidig en komend 
recht, Brussel, Larcier, 2000, 227-244; D. DE ROY, “Etre ou ne pas être…une autorité administrative. 
Vers de nouvelles questions existentielles pour les a.s.b.l. satellites des institutions communales ?”, Rev. 
Dr. Comm., 2002, 209-215 ; D. D'HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om 
beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 88-
103; J. DUJARDIN, “Verzelfstandiging van gemeentediensten als instrument voor een modern 
management” in Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, 495-501; F. HAEX en R. 
CASTEELS, “De gemeentelijke V.Z.W.'s: een situatiebeschrijving”, De Gem., 1990, 3-7; P. LEWALLE, 
“Les asbl communales. Organisation, missions et contrôles”, A.P.T., 1986, 151; R. MAES, “De gemeente 
en de vereniging zonder winstoogmerk”, De Gem., 1978, 325-332 en 358-367; J. MAWET, “Quelle 
alternative à la création d’asbl communales?”, Mouv.Comm., 1998, 6-16; J. MAWET en J. REITERS, 
“Encore à propos des ASBL intercommunales”, Rev. dr. Comm., 1998, 115-123; J. STEVENS, “De 
gemeentelijke, provinciale, … v.z.w.’s en de overheidsopdrachten”, T.Gem., 1990, 370-385; B. VAN 
DOORSSELAERE, “De gemeentelijke en para-provinciale v.z.w.’s : een stand van zaken vanuit het 
oogpunt van de toezichthoudende overheid”, Binnenband, 1996, nr. 4, 2-10.

581 Zie bv. de v.z.w. De Gavers, die 25 leden telt waaronder dertien vertegenwoordigers van de provincie 
Oost-Vlaanderen, elf vertegenwoordigers van de stad Geraardsbergen en één vertegenwoordiger van 
Toerisme Vlaanderen.

582 P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation 
critique d’ un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 272-274.
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subsidies of bepaalde faciliteiten (gebouwen, personeel, …) ter beschikking gesteld583. Die 

vertegenwoordiging in het bestuur of de terbeschikkingstelling van infrastructuur wordt in 

bepaalde gevallen gekoppeld aan een erkenning door de overheid.

Ten slotte dringt zich een onderscheid op tussen overheids-v.z.w.’s die kaderen in een 

verzelfstandiging van overheidstaken en andere overheidsverenigingen. In bepaalde gevallen 

heeft de overheid met het gebruik van het private verenigingsrecht tot doel om bestaande of 

nieuwe overheidstaken aan een v.z.w. toe te vertrouwen. Vaak heeft een subsidiëring van of 

zelfs een deelname van de overheid in een v.z.w. echter niet tot doel die persoon met de 

uitvoering van een overheidstaak te belasten. De overheid wenst dan gewoon steun te 

verlenen aan of betrokken te worden bij een vereniging waarvan de opdrachten kunnen 

bijdragen tot de eigen doelstellingen en taken. De 60 tot 70.000 v.z.w.’s die door de Vlaamse 

overheid gesubsidieerd worden584, zijn dan ook niet allen verzelfstandigde Vlaamse 

overheidsinstellingen. 

Eén algemeen geldende definitie van de overheids-v.z.w. kan dus moeilijk worden gegeven. 

Opnieuw is rekening te houden met een diversiteit aan doelstellingen, aan overheden en 

technieken. De definities in de rechtsleer of de regelgeving zijn dan ook beperkt tot 

welbepaalde categorieën overheids-v.z.w.’s (doorgaans de gemeentelijke) en hanteren vaak 

verschillende criteria585. 

175. Het gebruik van de v.z.w. door de overheid is in de rechtsleer op gemengde gevoelens 

onthaald. Er is gewezen op het gebrek aan democratische en politieke controle, het weinig 

                                                
583 Zie omtrent de verschillende wijzen waarop een gemeente betrokken kan worden bij een v.z.w., J. 

DUJARDIN, “Verzelfstandiging van gemeentediensten als instrument voor een modern management” in 
Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, 495-501. 

584 Parl. St. Vl.Parl. nr. 1990-91, nr. 516/1, 6.
585 “Een gemeentelijke v.z.w. is een v.z.w. die specifiek voldoet aan behoeften van gemeentelijk belang die 

niet van industriële of commerciële aard zijn, die voor meer dan de helft gefinancierd wordt door de 
gemeente en waarvan het beheer onder het toezicht staat van de gemeenteraad of van een meerderheid 
van de leden ervan” (L. DERIDDER, “De publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep genomen” in Jura 
Falconis (ed.), De v.z.w. naar huidig en komend recht, Brussel, Larcier, 2000, 227); “Il s’agit d’une asbl, 
qui poursuit des missions d’intérêt communal, de laquelle la commune est fondateur ou membre et sur 
laquelle la commune peut exercer un contrôle déterminant” (J. MAWET, “Quelle alternative à la création 
d’asbl communales?”, Mouv.Comm., 1998, 6-7); “Les asbl dans lequelles, comme fondateur ou 
adhérents, directement ou par personnes interposées, les autorités locales sont parties prenantes” (P. 
LEWALLE, “Les asbl communales. Organisation, missions et contrôles”, A.P.T., 1986, 151); “Als zulke 
para-gemeentelijke of para-provinciale v.z.w.’s worden beschouwd, verenigingen die aan beide 
hiernavolgende voorwaaden voldoen : a) de bestuursorganen worden samengesteld uit een meerderheid 
van leden, die deel uitmaken van de gemeente- of provincieraad of uit een meerderheid van leden die 
rechtsteeks aangeduid of verkozen worden door leden van die raden; b) uit de begrotingen of rekeningen 
blijkt dat de financiële middelen voor meer dan de helft ten laste vallen van de gemeente- of 
provinciebegroting” (M.O. van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en provinciale 
belangen in samenwerking met private rechtspersonen, B.S., 28 mei 1993).
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transparant karakter van de besteding van de openbare middelen en het gevaar dat de 

overheids-v.z.w.’s worden gedomineerd door belangengroepen586.

Regelgevende initiatieven, de rechtspraak en de rechtsleer hebben op die kritiek ingespeeld. 

Bepaalde vormen van gebruik van de v.z.w. door overheden zijn verboden of aan bijzondere 

voorwaarden onderworpen. Hierna volgt een opsomming en analyse van de belangrijkste 

ervan en dit per bestuursniveau.

C.1. Federale v.z.w.’s

176. Voor de federale overheden bestaat geen dwingende positiefrechtelijke regel die het 

gebruik van het privaatrecht voor het oprichten van rechtspersonen verbiedt. In verschillende 

v.z.w.’s zijn dan ook (vertegenwoordigers van de) federale overheden toegetreden zonder 

uitdrukkelijke wettelijke machtiging587. 

Voor de oprichting van of participaties in andere v.z.w.’s heeft de wetgever wel een 

machtiging verleend (bv. SmalS-MvM588, v.z.w.’s belast met het beheer van sociale diensten 
589 of de v.z.w.’s van de federale overheidsdiensten voor informatiebeheer en 

informatieveiligheid590). In het geval de participatie inderdaad gepaard gaat met een 

verregaande overdracht van bevoegdheden kan een dergelijke machtiging vereist zijn. Artikel 

33, tweede lid, van de Grondwet verplicht overheden immers om hun bevoegdheden en belangen 

in beginsel zelf te behartigen. Enkel op grond van een wet kunnen die bevoegdheden aan andere 

personen worden toegewezen; zoniet is sprake van een principieel verboden delegatie van 

bevoegdheid591. Slechts uitzonderlijk zal dergelijke bevoegdheidsdelegatie worden aanvaard.

Bepalen of de deelname in een v.z.w. gepaard gaat met een verboden overdracht van 

bevoegdheden, is echter niet evident. 

                                                
586 S. BAETEN, “De bruikbaarheid van de v.s.o. voor de gemeente en het O.C.M.W. : een 

terreinverkenning”, T.Gem., 1997, 81-82; L DERIDDER, “De publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep 
genomen” in X., De v.z.w. naar huidig en komend recht, Brussel, Larcier, 2000, 243; R. MAES, “De 
gemeente en de vereniging zonder winstoogmerk”, De Gem., 1978, 360; J. MAWET, “Quelle alternative 
à la création d’asbl communales?”, Mouv.Comm., 1998, 9 en Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 516/1, 22, 
waarin de deelname door de Vlaamse regering aan de oprichting van v.z.w.’s door het Rekenhof als een 
“kwaal” wordt getypeerd.

587 Bv. v.z.w. Instituut voor Wegtransport of v.z.w. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Zie ook de 
voorbeelden aangehaald door J. SAROT, “Le contrat, instrument d’organisation des services publiques”, 
A.P.T., 1976-77, 113.

588 Artikel 17 bis van de wet van 15 januari 1990 “houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid” machtigt de sociale zekerheidsinstellingen om zich voor hun 
werkzaamheden inzake informaticabeheer in één of meer v.z.w.’s te verenigen.

589 Artikel 13, lid 3, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel, B.S., 24 december 1974.

590 Wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen 
met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid, B.S.,
31 juli 2001.

591 Zie ook randnummer 100.
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Voor de Raad van State geldt het verbod in ieder geval voor zogenaamde “essentiële 

overheidsfuncties”592. De grondwettelijke toewijzing van die bevoegdheden aan welbepaalde

organen en de ontstentenis van parlementair of bestuurlijk toezicht op de v.z.w.’s zijn 

daarvoor de belangrijkste redenen593. 

Het is echter niet duidelijk in welke gevallen van “essentiële taken” sprake is. Er bestaan geen 

objectieve criteria om te bepalen of een taak een essentiële overheidstaak betreft594. Een 

overdracht van reglementaire aan een (overheids)v.z.w. is alvast moeilijk verenigbaar met 

artikel 33, tweede lid, G.W. Het uitoefenen van een reglementaire bevoegdheid is bij uitstek 

een “essentiële overheidsfunctie” die niet bij wet of decreet aan (overheids)v.z.w.’s kan 

worden toegewezen595. De afdeling wetgeving van de Raad van State aanvaardde verder dat 

het organiseren van muzikale activiteiten596, het beheer van culturele infrastructuren597, de 

exploitatie van een ziekenhuis598 en de uitvoering van opdrachten voor werving en selectie 

van overheidspersoneel599 niet-essentiële overheidsactiviteiten zijn. Het tewerkstellingbeleid 

“in ruime zin” werd dan weer als een essentiële overheidstaak aangemerkt600. 

177. Van (verboden) bevoegdheidsoverdracht is geen sprake in de gevallen waarin de 

overheidsdeelname in een v.z.w. niet de uitoefening van overheidstaken tot doel heeft. Een 

participatie zal dan enkel een betrokkenheid beogen bij de werking van een persoon omdat de 

overheid oordeelt dat de opdrachten van die persoon kunnen bijdragen tot het algemeen 

belang601. 

Vaststellen of een deelname in een v.z.w. al dan niet gepaard gaat met een verzelfstandiging 

van een overheidstaak, is opnieuw een delicate aangelegenheid. Dit zal geval per geval te 

bepalen zijn, aan de hand van verschillende criteria (de omvang van de overheidsfinanciering, 

de omvang van de participatie of vertegenwoordiging van de overheid, de eventuele 

overdracht of ter beschikkingstelling van goederen en personeel aan de v.z.w., de mate van 

controle van de overheid op de v.z.w., …). Essentieel is uiteindelijk de bedoeling van de 

overheid. De hierboven aangehaalde criteria moeten het mogelijk maken die intentie te 

ontwarren. 

                                                
592 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 

154.
593 J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 820.
594 Zie ook P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. 

Evaluation critique d’ un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 289.
595 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 

154. Zie ook S. BAETEN, Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 273-282.
596 Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 903/1.
597 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 32.
598 Parl. St. Vl.Parl. 1993-94, nr. 530/5, 12.
599 Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 1132/1, 19-20.
600 Parl. St. Vl.Parl. 2001-2002, nr. 1173/1, 20-21.
601 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te 

nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 97.
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178. Het minst duidelijk is tot slot de situatie waarin de overheid via een v.z.w. een taak 

verzelfstandigt maar aan die verenging geen reglementaire of beschikkingsbevoegdheid in 

individuele gevallen toekent. Vraag is dan of het loutere feit van de verzelfstandiging volstaat 

om te besluiten tot een verboden bevoegdheidsoverdracht. 

De rechtsleer die dit probleem heeft onderzocht, komt tot een genuanceerd besluit. 

D’HOOGHE wijst er op dat algemeen wordt aangenomen dat de overheid, zonder hiertoe 

over een bijzondere wetskrachtige machtiging te beschikken, de exploitatie van een openbare 

dienst aan derden kan toevertrouwen602. Het zou dan ook weinig consequent zijn om voor een 

gelijkaardige “delegatie van openbare dienst” aan een persoon waarin de overheid participeert 

wel een wettelijke grondslag te vereisen. LEWALLE besluit eveneens dat niet elke 

verzelfstandiging in v.z.w.-vorm strijdig is met het delegatieverbod en een bijzondere 

wetskrachtige machtiging behoeft : “les responsabilités, avec leur support en moyens 

d’action, ne peuvent être exercées par des personnes publiques autres que celles qui ont été 

désignées par ou en vertu de la norme constitutionnelle ou législative; telle nous paraît 

demeurer la règle, pour tout ce qui touche à tout le moins aux responsabilités principales; 

mais au niveau d’attributions accessoires, des tempéraments pourraient être acceptés”603. 

Ook een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 31 oktober 1996604 gaat in dezelfde 

richting. Aanvaard werd dat het toekennen van een gemeentelijke taak aan een v.z.w. 

mogelijk is “dans des domaines moins sensibles, telle la gestion d’un musée, d’une piscine, 

d’une maison de jeunes ou la promotion de l’art muscical”. 

Het Hof van Beroep te Brussel en de rechtsleer sluiten op die wijze aan bij het onderscheid 

dat de Raad van State hanteert tussen “essentiële en niet-essentiële” overheidsfuncties. Het 

resultaat is echter fundamenteel verschillend. Voor de Raad kunnen essentiële functies 

hoegenaamd niet worden toevertrouwd aan personen met private vorm, zelfs niet op grond 

van een wetskrachtige machtiging. Voor de overdracht van niet-essentiële functies vereist de 

Raad daarenboven een bijzondere wetskrachtige machtiging. Het Hof van Beroep en de 

rechtsleer hanteren het onderscheid daarentegen om te bepalen welke overheidsfuncties 

zonder bijzondere wetskrachtige machtiging aan v.z.w.’s kunnen worden toevertrouwd. 

De voorkeur moet worden gegeven aan die laatste benadering. Die sluit aan bij de algemene 

delegatieleer, die bevoegdheidsoverdrachten zonder wettelijke grondslag aanvaardt voor het 

regelen van details of bijkomende aangelegenheden. Hoe “detailmatig” of “bijkomend” die 

overgedragen aangelegenheden moeten zijn om te worden aanvaard, is in concreto te bepalen. 

Een aantal criteria, zoals het belang van de toevertrouwde bevoegdheden of taken, de wijze 

                                                
602 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te 

nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 97. Meer genuanceerd, P. ORIANNE, La loi 
et le contrat dans les concessions de services publics, Brussel, Larcier, 1961, 92-93 en 150.

603 P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation 
critique d’ un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 287.

604 Brussel, 31 oktober 1996, Rev. Dr. Comm., 1998, 113.
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waarop ze worden gedelegeerd of de persoon aan wie wordt gedelegeerd, kan richtinggevend 

zijn605. 

De overheid moet de delegatie ook steeds kunnen herroepen606. Activa die essentieel zijn voor 

de uitvoering van de verzelfstandigde overheidstaak, mag de overheid niet zonder meer (in 

eigendom) overdragen aan de v.z.w. Een voorwaardelijke en herroepbare 

terbeschikkingstelling, in de vorm van een concessie of huurrechten, is meer aangewezen. Ten 

minste moeten de activa die voor het uitoefenen van de verzelfstandigde taak werden 

overgedragen, bij ontbinding van de vereniging terugkeren naar de overheid.

179. Er kan worden besloten dat in bepaalde gevallen een overheidsparticipatie in een 

v.z.w. zonder uitdrukkelijke wetskrachtige machtiging mogelijk is. Indien een bijzondere 

publiekrechtelijke regel die mogelijkheid niet uitsluit, zal dit mogelijk zijn indien de 

deelname niet kadert in een verzelfstandiging van overheidstaken. Maar ook indien wel een 

verzelfstandiging wordt beoogd, is nog niet in alle gevallen een wetgevende tussenkomst 

vereist. Verdedigd werd dat in het geval de verzelfstandigde taak geen essentiële 

overheidstaak betreft, onder bepaalde voorwaarde zonder wetskrachtige machtiging in v.z.w.-

vorm kan worden verzelfstandigd. 

Zowel om vast te stelen of een overheidsparticipatie kadert in een verzelfstandiging, als bij 

het bepalen of de bevoegdheidsoverdracht een detail- of aanvullend karakter overstijgt, 

bestaan criteria. Maar de concrete toepassing ervan blijft delicaat en resulteert in 

rechtsonzekerheid. De lege lata wordt een overheidsparticipatie in een v.z.w. bij twijfel 

daarom toch best gemachtigd607 door de wet-, decreet- of ordonnantiegever. 

Een wetskrachtige machtiging blijft echter een omslachtige en soms onnodige tussenstap. De 

lege ferenda kan daarom worden gedacht aan een systeem dat betrokkenheid van de 

democratisch verkozen vergaderingen combineert met een grotere flexibiliteit bij het nemen 

van participaties. 

De Nederlandse regeling kan hierbij inspireren. Artikel 29 van de Nederlandse 

Comptabiliteitswet608 introduceert de zogenaamde “voorhangprocedure”. De regering wordt 

                                                
605 D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te 

nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 97-98; F. KOEKELBERG, “Licéité de la 
délégation de pouvoir : avant tout une question de limites”, A.P.T., 1985, 142-156; P. LEWALLE, “Les 
A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation critique d’ un succès, 
Brussel, Story-Scientia, 1985, 287-293.

606 Zie randnummer 100.
607 Uitzonderlijk kan die machtiging ook met terugwerkende kracht worden verleend (cf. decreet van 23 

maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van de Vlaamse regering tot verenigingen zonder 
winstgevend doel, B.S., 23 juni 1994). Er is dan wel rekening te houden met de beperkingen die het 
Arbitragehof aan retroagerende wet- en decreetgeving heeft gesteld (zie onder meer P. POPELIER, 
Toepassing van de wet in de tijd, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 119-149; H. COREMANS en M. 
VAN DAMME, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 
2001, 106-109). 

608 Comptabiliteitswet van 8 december 1976, Stb. 1976, 671 (Ned.).
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gemachtigd om op grond van het privaatrecht personen op te richten of participaties te nemen, 

op voorwaarde dat dit 30 dagen op voorhand wordt meegedeeld aan de Nederlandse Staten-

Generaal. Binnen die termijn moet de regering, indien minimaal 1/5 van de parlementsleden 

dit vragen, bijkomende inlichtingen verstrekken bij het voornemen tot deelname. De 

parlementsleden kunnen ook beslissen om het voornemen tot oprichting “te evoceren”. De 

oprichting zal dan slechts mogelijk zijn indien het parlement een machtiging verleent609. 

Wordt het voornemen niet geëvoceerd en zijn geen inlichtingen gevraagd, dan kan de regering 

na 30 dagen tot de oprichting of participatie overgaan. 

Voor de Belgische federale en deelstatelijke overheden zou een gelijkaardige regeling 

uitgewerkt kunnen worden. De regeringen zouden het voornemen om een v.z.w. op te richten 

of hierin te participeren aan het bevoegde parlement moeten ter kennis brengen, die 

vervolgens kan nagaan of de participatie gepaard gaat met een (verboden) 

bevoegdheidsoverdracht en een wetskrachtige machtiging nodig is. Wordt geoordeeld dat 

geen machtiging vereist is of wordt hierover binnen de vooropgestelde termijn geen beslissing 

genomen, dan zou de regering tot de oprichting of participatie kunnen overgaan. Een 

dergelijke regeling verzoent het beginsel van democratische verantwoordelijkheid met de 

door de uitvoerende macht nagestreefde flexibiliteit. De Nederlandse praktijk leert trouwens 

dat de wetgevende kamers slechts uitzonderlijk gebruik zullen maken van de mogelijkheid om 

een participatie te verbinden aan een wettelijke machtiging610.

C.2. Deelstatelijke v.z.w.’s

180. Ook de gemeenschappen en gewesten kunnen slechts deelnemen in v.z.w.’s indien dit 

niet gepaard gaat met een verboden bevoegdheidsoverdracht. Zoniet is een machtiging door 

de decreet- of ordonnantiegever vereist. 

Voor de deelgebieden is bovendien rekening te houden met artikel 9 BWHI. Vraag is of uit 

dit artikel geen ruimere verplichting voortvloeit om deelnames in v.z.w.’s aan de 

deelstatelijke parlementen voor te leggen.

181. In zijn 146e opmerkingenboek voor het jaar 1989 behandelde het Rekenhof uitgebreid 

de problematiek van de Vlaamse overheids-v.z.w.’s611. Het Rekenhof gaat ervan uit dat voor 

de toetreding of vertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest in 

privaatrechtelijke rechtspersonen steeds een beslissing van de decreetgever is vereist. Het 

Rekenhof klaagde dan ook aan dat de Vlaamse regering zonder decretale machtiging namens 

de Vlaamse overheid participeerde in tal van v.z.w.’s. 

                                                
609 K. SCHROTEN, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid, Deventer, Tjeenk 

Willink, 2000, 69-79 (Ned.).
610 K. SCHROTEN, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid, Deventer, Tjeenk 

Willink, 2000, 73-75 (Ned.).
611 Parl. St. Vl.Parl. 1989-90, nr. 14/1. Zie tevens de besprekingen van de opmerkingen van het Rekenhof in 

de subcommissie voor Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement, Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 
516/1.
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De bemerkingen van het Rekenhof werden ondersteund door de diensten van het Vlaams 

Parlement. In hun juridische nota luidt het dat ten minste voor de oprichting van overheids-

v.z.w.’s die met een taak van openbare dienst worden belast overeenkomstig de artikelen 9 en 

78 BWHI een decretale machtiging vereisen612. Ook voor de participaties van de Vlaamse 

openbare instellingen werd dergelijke machtiging vereist, opnieuw gesteund op artikel 9 

BWHI. Gesuggereerd werd de bestaande v.z.w.’s bij decreet te regulariseren en voor nieuwe 

participaties steeds een bijzondere decretale machtiging te vereisen613. De regering gaf 

hieraan gehoor en kondigde aan een ontwerp van decreet tot regularisatie van de bestaande 

participaties bij het Parlement in te dienen. 

Nog voordat het aangekondigde voorontwerp van regularisatiedecreet in de bevoegde 

commissie van het Vlaams Parlement kon worden besproken, kwam het dossier in een 

stroomversnelling door het arrest Driessens van de Raad van State.

In de zaak Driessens614 moest de Raad van State de regelmatigheid onderzoeken van de  

v.z.w. Vlaamse Operastichting waarin de Vlaamse Gemeenschap en de steden Gent en 

Antwerpen participeerden. De deelname van de Vlaamse Gemeenschap aan de v.z.w. werd 

door de Raad onrechtmatig geacht. Uit artikel 9 BWHI leidde de Raad van State immers af 

dat het enkel de decreetgever toekomt om gedecentraliseerde instellingen op te richten en te 

organiseren. Voor de oprichting en de organisatie van de Operastichting ontbrak die decretale 

grond. 

Ook de afdeling wetgeving van de Raad van State past – althans in bepaalde recente adviezen 

– het gebruik van de privaatrechtelijke verenigingstechnieken in artikel 9, tweede lid, BWHI 

in. Volgens de Raad is het gebruik van het privaatrecht niet onverenigbaar met artikel 9 

BWHI maar moet bij dit gebruik wel “worden voldaan aan de twee voorwaarden die uit 

artikel 9, tweede lid, van de bijzondere wet voortvloeien, namelijk enerzijds dat het 

oprichtingsdecreet het toezicht op de gedecentraliseerde dienst moet regelen, en anderzijds 

dat bij het vaststellen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel rekening 

gehouden moet worden met hetgeen in artikel 87, §4, BWHI is bepaald in verband met de 

algemene principes van het statuut van het rijkspersoneel, welke van rechtswege van 

toepassing zijn”615.

In het licht van de opmerkingen van het Rekenhof, de rechtspraak en adviespraktijk van de 

Raad van State waakt de Vlaamse overheid er inmiddels over te beschikken over een 

decretale machtiging alvorens gebruik te maken van het private verenigingsrecht616: met 

                                                
612 Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 516/1, 22-23.
613 Parl. St. Vl.Parl. 1990-91, nr. 516/1, 12 en 24.
614 R.v.St., 15 september 1992, Driessens, nr. 40.314.
615 Bv. Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 988/2, 8-11; Parl. St. Vl.Parl. 2000-2001, nr. 463/1, 133. 
616 Aangezien overeenkomstig artikel 82 BWHI de Vlaamse regering de Vlaamse Gemeenschap en het 

Vlaamse Gewest in en buiten rechte vertegenwoordigt, is het de Vlaamse regering en niet de 
rechtspersonen Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest die gemachtigd moeten worden tot oprichting 
of toetreding tot een vereniging of vennootschap (Parl. St. Vl.Parl. 2001-2002, nr. 1173/1, 23).
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artikel 62 van het programmadecreet van 18 december 1992617 werd de Vlaamse regering 

gemachtigd om toe te treden tot de v.z.w. Vlaamse Operastichting die de rechten van de 

bestaande onwettige v.z.w. zou overnemen618; met het decreet van 23 maart 1994619 volgde 

een regularisatie van de meeste andere deelnemingen van de Vlaamse overheid in v.z.w.’s. 

Ook aan de latere participaties van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest in 

v.z.w.’s620, (maar ook in n.v.’s621 en c.v.b.a.’s622) is een decretale machtiging voorafgegaan. 

182. Toch kan het ongenuanceerde uitgangspunt dat artikel 9 BWHI een decretale 

grondslag vereist voor elke participatie van de deelstatelijke overheden in een v.z.w., niet 

overtuigen. 

Er wordt uit het oog verloren dat artikel 9 BWHI enkel kadert binnen de verzelfstandiging of 

functionele decentralisatie van overheidstaken. In de parlementaire voorbereiding bij artikel 9 

werd er nochtans aan herinnerd dat dit artikel er enkel toe strekt de Gemeenschappen en 

Gewesten te machtigen om voor de uitoefening van hun bevoegdheden een beroep te doen op 

het procédé van de functionele decentralisatie623. Een participatie van de deelstatelijke 

overheid in een v.z.w. heeft echter niet steeds tot doel die personen met bepaalde 

overheidstaken te belasten. Soms wenst de overheid gewoon betrokken te worden bij de 

werking van een persoon. Op dergelijke participaties is artikel 9 BWHI alvast niet 

toepasselijk. 

Uit een advies van de Raad van State over de participatie van de Vlaamse openbare instelling 

Bloso in de v.z.w. Topsporthal Gent zou afgeleid kunnen worden dat de Raad die zienswijze 

deelt. Volgens de Raad van State was voor die toetreding immers geen decretale machtiging 

vereist: “Uit artikel 35, §2, 1°, 9° en 10°, van het decreet van 12 september 1990 betreffende 

het bestuurlijk beleid blijkt dat BLOSO inzonderheid belast is met de studie, de planning, de 

ontwikkeling en de promotie van de sport in binnen- en buitenland (1°), de medewerking aan 

                                                
617 Decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, B.S., 29 

december 1992.
618 Aangezien die decretale machtiging nog geen oplossing bood voor de onwettige participatie van de 

gemeenten, werd uiteindelijk bij decreet van 5 april 1995 (B.S., 10 juni 1995) geopteerd voor de 
oprichting van een publiekrechtelijk rechtspersoon “VLOPERA” (Parl. St. Vl.Parl. 1994-95, nr. 699/1, 2-
3).

619 Decreet van 23 maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van de Vlaamse regering tot 
verenigingen zonder winstgevend doel, B.S., 23 juni 1994.

620 Bv. het decreet van 31 maart 1998 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van 
professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en 
festivals, het Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, het subdidiëren van muziekprojecten en 
compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen (B.S., 9 juli 1998); het decreet van 13 april 1999 
houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de 
oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds (B.S., 23 september 
1999) en het decreet van 18 mei 1999 betreffende de oprichting van de v.z.w. Educatief Bosbouwcentrum 
Groenendaal (B.S., 16 juli 1999). 

621 Decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de 
werving en selectie van overheidspersoneel, B.S., 23 maart 1999.

622 Decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting 
van de naamloze vennootschap “Reproductiefonds Vlaamse Musea”, B.S., 13 april 1999.

623 Parl. St. Kamer B.Z. 1988, nr. 516/1, 24.
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de uitbouw van een degelijk topsportbeleid (9°) en het beheer en de animatie van de 

bestaande of op te richten eigen sportcentra en de coördinatie van alle bouwinitiatieven 

(10°). Het toetreden tot de bedoelde vereniging zonder winstoogmerk lijkt in die ruim 

omschreven opdrachten van het BLOSO te kunnen worden ingepast. Een decretale 

machtiging daartoe lijkt dan ook niet onontbeerlijk. De ontworpen bepaling kan evenwel in 

het ontwerp worden behouden, indien de decreetgever zulks nodig acht om iedere twijfel ter 

zake weg te nemen”624. Dit advies valt slechts te verzoenen met de andersluidende vaste 

adviespraktijk van de Raad indien wordt aangenomen dat de Raad ditmaal van oordeel was 

dat met de deelneming geen overdracht van eigen opdrachten werd beoogd en artikel 9 BWHI 

dus niet toepasselijk was. 

Maar ook voor participaties die kaderen binnen een verzelfstandiging van overheidstaken 

vereist artikel 9, tweede lid, BWHI naar mijn oordeel niet steeds een decretale machtiging. De 

legaliteitsverplichting van artikel 9 geldt enkel voor een oprichting of participatie volgens 

publiekrechtelijke weg. Dit blijkt uit het artikel zelf, dat enkel een decreet vereist indien de 

deelstaten rechtspersoonlijkheid toekennen. Bij privaatrechtelijke oprichting of participaties 

wordt die rechtspersoonlijkheid echter niet toegekend en bepaald door de overheid. Ze vloeit 

dan voort uit de gebruikte verenigings- of vennootschapswetgeving625. Terecht ging de Raad 

van State er in zijn vroegere adviespraktijk dan ook van uit dat artikel 9 BWHI slechts 

betrekking heeft op de publiekrechtelijke oprichtingen : “Aangenomen wordt dat de 

Gemeenschappen en de Gewesten, voor het oprichten van een openbare dienst, twee wegen 

uit kunnen : een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke. Het publiekrechtelijk procédé 

bestaat erin dat gebruik wordt gemaakt van artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen. [.] In de rechtsleer en in verscheidene adviezen van de 

afdeling wetgeving is principieel aanvaard dat publiekrechtelijke rechtspersonen – ook de 

Gemeenschappen en de Gewesten – een vereniging zonder winstoogmerk kunnen oprichten of 

tot zulke vereniging kunnen toetreden, zij het dat daarbij de essentiële bepalingen van de wet 

van 27 juni 1921 moeten worden in acht genomen. Daaruit volgt dat er voor de 

Gemeenschappen en de Gewesten, naast het publiekrechtelijke procédé van artikel 9 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980, nog een privaatrechtelijke techniek is om 

gedecentraliseerde diensten op te richten”626. 

De publiekrechtelijke weg van artikel 9, tweede lid, BWHI sluit de privaatrechtelijke weg 

trouwens niet uit. Artikel 9, tweede lid, BWHI stelt geenszins dat “uitsluitend het decreet” 

aan de gedecentraliseerde diensten, instellingen en ondernemingen rechtspersoonlijkheid kan 

toekennen627. Het artikel opent die publiekrechtelijke mogelijkheid (“kan

rechtspersoonlijkheid toekennen”), maar laat ook ruimte voor verzelfstandiging langs private 

weg. Het privaatrechtelijk procédé doorkruist de publiekrechtelijke regeling ook niet op 

                                                
624 Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 1129/1, 25-26.
625 Zie randnummer 119.
626 Advies Raad van State bij het decreet tot oprichting van de v.z.w. De Rand, Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 

402/1, 28 en 31.
627 In die zin ook D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te 

sluiten en deel te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 95.
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onaanvaardbare wijze. Via de statuten zal de overheid evenzeer de samenstelling, 

bevoegdheid en werking van de privaatrechtelijk vormgegeven gedecentraliseerde dienst 

kunnen regelen. Tevens kunnen de statuten of een overeenkomst een toezichtsregeling 

instellen. 

183. Samengevat is te besluiten dat artikel 9, tweede lid, BWHI geen bijzondere decretale 

grondslag vereist voor de participaties van de Gemeenschappen en Gewesten in een v.z.w., 

zelfs niet indien die kaderen in een functionele decentralisatie.

Ook voor de deelgebieden is de vereiste van een decretale machtiging derhalve enkel te 

koppelen aan het vraagstuk van de bevoegdheidsoverdracht. De decretale machtiging is niet 

nodig omwille van artikel 9 BWHI, maar enkel om een bevoegdheidsoverdracht mogelijk te 

maken. Een loutere machtiging kan dan volstaan en er moet niet aan de overige voorwaarden 

van artikel 9 BWHI (regelen essentiële kenmerken, organisatie toezicht, …) worden voldaan.  

C.3. Provinciale v.z.w.’s

184. Ook de provincies bedienen zich herhaaldelijk van de v.z.w.-vorm om rechtspersonen 

op te richten628. 

De discussie over de wettigheid van die handelwijze was lange tijd te herleiden tot de 

problematiek van de gemeentelijke v.z.w.’s. De grondwettelijke en wettelijke bepalingen 

waarop de toezichthoudende overheid, de rechtspraak en rechtsleer steunden om het gebruik 

van de v.z.w. te aanvaarden of te verwerpen, waren lange tijd immers identiek voor het 

gemeentelijke en het provinciale niveau629. 

185. De wet van 4 mei 1999630 heeft hierin verandering gebracht. Een artikel 114terdecies 

werd toegevoegd aan de Provinciewet. Dit artikel machtigt de provincies uitdrukkelijk om 

“bij besluit van de provincieraad deel te nemen aan of zich te laten vertegenwoordigen in 

instellingen en verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, voor zover de werking ervan 

betrekking heeft op aangelegenheden die van provinciaal belang zijn. Jaarlijks wordt aan de 

provincieraad verslag uitgebracht over hun activiteiten en worden hun rekeningen 

voorgelegd”. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat dit artikel er toe strekt een 

uitdrukkelijke wettelijke grondslag te bieden voor de talloze participaties van de provincies in 

v.z.w.'s631. 

                                                
628 Zie J. DUJARDIN, “Verzelfstandiging van gemeentediensten als instrument voor een modern 

management” in Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, 500, voetnoot nr. 41.
629 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 

151.
630 Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet, B.S., 12 juni 1999.
631 Parl. St. Senaat 1996-97, nr. 703/1 en 1997-98, nr. 703/2. Zie ter zake A. BORGHS, “Les réformes de la 

loi provinciale depuis 1997”, Rev. Dr. Comm., 2000, 250; K. PHILIPS, “De deelname van gemeenten en 
provincies in privaatrechtelijke handelsvennootschappen : taboe of toch niet ?”, Binnenband, 2000, nr. 4, 
24-25.
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Tegelijkertijd was het de bedoeling om de participaties te onderwerpen aan een aantal 

“democratische” controles en beperkingen. Die zijn uiteindelijk echter beperkt gebleven: een 

beslissing van de provincieraad wordt vereist en de werking van de v.z.w. moet betrekking 

hebben op aangelegenheden van provinciaal belang, wat het beginsel van de specialiteit 

bevestigt; er moet jaarlijks verslag worden uitgebracht over de activiteiten van de v.z.w. aan 

de provincieraad en de rekeningen moeten worden voorgelegd. Enige vorm van goedkeuring 

of bestuurlijk toezicht werd daarentegen niet ingesteld. 

186. Uit de bijzondere voorwaarden waaraan de provinciale participaties werden 

onderworpen en uit de parlementaire voorbereiding632, is af te leiden dat de deelnemingen in 

een v.z.w. gepaard kunnen gaan met een verzelfstandiging van provinciale taken633. 

Toch gaat de algemene machtiging van artikel 114terdecies niet zo ver dat ook de 

bevoegdheden die uitdrukkelijk aan bepaalde provinciale organen voorbehouden zijn (bv. 

vaststellen politieverordeningen634), in een provinciale v.z.w. kunnen worden ondergebracht. 

Voor zover een dergelijke overdracht van “essentiële provinciale taken” al mogelijk zou zijn, 

veronderstelt dit volgens mij in ieder geval een specifieke wetskrachtige machtiging.

C.4. Gemeentelijke en intergemeentelijke v.z.w.’s 

187. De gemeenten zijn ongetwijfeld de besturen die het vaakst gebruik hebben gemaakt van 

de v.z.w.-wetgeving. Dit type van overheids-v.z.w. heeft in de rechtsleer ook de meeste aandacht 

genoten635. Maar ook de rechtspraak en de toezichthoudende overheid hebben zich gebogen 

over de vraag naar de mogelijkheid voor de gemeenten om deel te nemen in een v.z.w. of om 

een dergelijke persoon op te richten.

188. De hoven en rechtbanken hebben zich inmiddels in een aantal gevallen uitgesproken 

over de problematiek. 

Een eerste zaak dateert van vóór de eerste wet op de intercommunales. Een aantal gemeenten 

uit het Brusselse had zich verenigd in een coöperatieve vennootschap om de acute materiële 

behoeften van hun inwoners ten gevolge van de eerste Wereldoorlog te lenigen. Het Hof van 

Cassatie moest zich uitspreken over de rechtsgeldigheid van die vereniging en besloot in een 

arrest van 6 april 1922636: “que les communes agissant dans des vues d'intérêt public 

communal, peuvent faire tous les actes qui ne leurs sont pas interdits; que d'une part, elles 

peuvent faire des actes ayant, par eux-mêmes, le caractère d'actes de commerce; mais que 

l'objet de leur activité n'en reste pas moins l'accomplissement de leur fonction 

constitutionnelle par des procédés qui ne sont en dernière analyse, que des moyens de 

réaliser des fins d'intérêt public communal et sont dominées par cet intérêt; que d'autre part, 

                                                
632 Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 935/8, 18-19.
633 Zie hierover ook voetnoot nr. 651.
634 Artikel 85 Provinciewet.
635 Zie voetnoot nr. 579.
636 Cass. 6 april 1922, Pas., 1922, I, 235.
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aucune disposition légale n'a interdit aux communes de s'associer en vue de procurer aux 

habitants d'un effort collectif dans l'accomplissement de leur missions d'intérêt communal 

définies plus haut”. 

Uit dit arrest is afgeleid dat het Hof van Cassatie geen principieel bezwaar ziet in de deelname 

van de gemeente aan een andere, zelfs commerciële rechtspersoon637. Het arrest werd echter 

gewezen op een ogenblik dat de wetgeving op het gebied van intercommunales en 

gemeentebedrijven nog niet bestond638. 

In een arrest van 14 oktober 2002639 heeft het Hof van Cassatie het voormelde arrest dan ook 

genuanceerd en geoordeeld dat artikel 162 van de Grondwet en de intercommunalewetgeving 

zich verzetten tegen het gebruik door de gemeenten van de v.z.w.-wetgeving om zich samen 

te verenigen : “Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 108, vierde lid, van de Grondwet, 

mogen verscheidene gemeenten zich met elkaar verenigen onder de voorwaarden en op de 

wijze door de wet te bepalen, om zaken van gemeentelijk belang gemeenschappelijk te regelen 

en te beheren; dat met wet bedoeld wordt een wet die specifiek de wijze regelt waarop het de 

gemeenten toegelaten wordt zich te verenigen; dat gemeenten zich niet mogen verenigen 

tenzij op de wijze die door of krachtens een wet met die strekking wordt bepaald”. Het Hof 

van Cassatie verwerpt aldus de benadering die het Hof van Beroep van Brussel gehanteerd 

had in een arrest van 31 oktober 1996640 en waarin geoordeeld werd dat gemeenten zich wel 

degelijk kunnen verenigen op grond van de v.z.w.-wetgeving.

Toch valt uit dit arrest naar mijn mening nog niet te besluiten dat de hoven en rechtbanken 

ook gemeentelijke participaties in v.z.w.’s verbieden waarin slechts één gemeente deelneemt. 

In voorkomend geval is immers geen sprake van een vereniging van gemeenten en spelen 

artikel 162 G.W. en de intercommunalewetgeving niet. Het is dan ook geen toeval dat het Hof 

van Beroep van Gent in zijn arrest van 27 januari 2000, dat door het voormelde cassatiearrest 

van 14 oktober 2002 werd bevestigd, benadrukte dat “het beginsel dat een gemeente deel mag 

nemen in een vereniging van privaat recht hier niet aan de orde is. Dergelijke deelneming is 

ook geen vereniging van gemeenten”.

                                                
637 P. BLONDIAU, “Une commune peut-elle participer à une société commerciale?”, Mouv. Comm., 1998, 

585; D. D’HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en 
deel te nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 91; W. VAN GERVEN, 
“Beleidsovereenkomsten”, Ac. Anal., 1984, 57.

638 Zie ter zake S. BAETEN, “De bruikbaarheid van de v.s.o. voor de gemeente en het O.C.M.W.: een 
terreinverkenning”, T.Gem., 1997, 86-90; L. DERIDDER, “De publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep 
genomen” in Jura Falconis (ed.), De v.z.w. naar huidig en komend recht, Brussel, Larcier, 2000, 231.

639 Cass., VLOS, 14 oktober 2002, onuitgeg.
640 Brussel, 31 oktober 1996, Rev. Dr. Comm., 1998, 110-115
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189. In twee adviezen heeft de afdeling administratie van de Raad van State641 een 

tegenovergesteld standpunt ingenomen. De onmogelijkheid voor gemeenten om deel te 

nemen aan de oprichting van of deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen werd 

vastgesteld, ongeacht of het het samengaan betreft van één enkele gemeente of verscheidene 

gemeenten.

Op 18 maart 1982 bracht de Raad van State advies uit over de vraag of het de stad Gent vrij 

stond om samen met de Nationale Investeringsmaatschappij een naamloze vennootschap op te 

richten met als bedoeling het aanleggen van parkeergebouwen in het Gentse. De Raad van 

State benadrukte meteen de principiële onmogelijkheid voor de gemeenten om hun 

bevoegdheden te delegeren. Volgens de Raad vloeit uit de Grondwet en de Gemeentewet 

voort dat gemeentelijke opdrachten uitgeoefend worden door de gemeentelijke instellingen 

zelf tenzij de wet een uitzondering bepaalt. De bijzondere publiekrechtelijke regelingen 

zouden volgens de Raad derhalve de privaatrechtelijke weg afsluiten. Enkel een bijzondere 

wettelijke machtiging zou de gemeenten kunnen toestaan deel te nemen in een v.z.w. of een 

private vennootschap. 

Een tweede vraag om advies betrof de deelname van gemeenten en/of intercommunales aan 

handelsvennootschappen in het kader van de herstructurering van de Nationale 

Investeringsmaatschappij. Ook die mogelijkheid werd in een advies d.d. 28 juli 1993 door de 

Raad uitgesloten. Enkel in de gevallen waarin de wet een bijzondere regeling vooropstelt, 

werd een deelname mogelijk geacht. 

Eenzelfde besluit is ook te trekken uit een advies642 bij het voorontwerp van wet betreffende 

de participatie van de gemeenten in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van 

energie. Dit advies eiste een wettelijke machtiging voor de participaties van gemeenten in 

ondernemingen die zich met energieactiviteiten inlaten.

190. Ook in zijn rechtspraak heeft de afdeling administratie van de Raad van State zich 

afgezet tegen de participatie van (meerdere) gemeenten in private rechtspersonen zoals 

v.z.w.’s, zonder uitdrukkelijke wetskrachtige grondslag643. 

Die rechtspraak werd gevestigd in het arrest Driessens644. De Raad van State stelde de vraag 

zeer principieel: ‘Kunnen twee gemeenten buiten iedere wet om, het beheer van een gedeelte 

                                                
641 Het betrof telkens adviezen uitgebracht door de afdeling administratie van de Raad van State 

overeenkomstig artikel 9 R.v.St.-wet. Die adviezen worden niet gepubliceerd maar werden wel 
aangehaalde in de omzendbrief van de Vlaamse regering BA 94/05 van 10 mei 1994. Zie ook D. 
D'HOOGHE, “De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten en deel te 
nemen aan de oprichting van rechtspersonen”, T.Gem., 1995, 91-93.

642 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1136/1, 5. Vgl. ook het advies bij de identieke bepaling opgenomen in de 
wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen; Parl. St. Senaat 1994-95, nr. 1218/1, 
262-263.

643 R.v.St. 19 oktober 1982, V.Z.W. Inspraak, nr. 22.555; R.v.St. 15 september 1992, Driessens, nr. 40314; 
R.v.St., ASBL centre hospitalier de soignies, 21 januari 1994, nr. 45.716; R.v.St., c.v. Gecoli, nr. 46.709, 
28 maart 1994; R.v.St., Janssens, nr. 47.124, 2 mei 1994; R.v.St., Janssens, nr. 49.708, 17 oktober 1994.

644 Zie randnummer 181.
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van het hun toevertrouwde gemeentelijke belang onderbrengen in een vereniging waarvan zij 

lid zijn maar die toch geen intercommunale vereniging is?’ De Raad beantwoordde die vraag 

negatief. Volgens de Raad kunnen de gemeenten zich slechts verenigen om een zaak van 

gemeentelijk belang gemeenschappelijk te beheren of te regelen onder de voorwaarden en op 

de wijze door de wet bepaald. 

De Raad van State steunt zijn zienswijze op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet. Artikel 

41 stelt dat de uitsluitend gemeentelijke belangen door de gemeenteraden worden geregeld 

volgens de beginselen vastgelegd bij de Grondwet. Artikel 162 verduidelijkt dat de 

gemeentelijke instellingen bij “wet”645 geregeld worden en het decreet of de ordonnantie, in 

uitvoering van een bijzondere wet, de voorwaarden bepalen waaronder en de wijze waarop 

verscheidene gemeenten zich met elkaar kunnen verstaan of zich kunnen verenigen. De Raad 

lijkt die artikelen te beschouwen als dwingende positiefrechtelijke regelingen die de 

gemeenten verbieden om de private weg van de v.z.w.-wetgeving te bewandelen646. Slechts 

op de bijzondere wijze vastgesteld bij wet, decreet of ordonnantie mogen de gemeenten zich 

verenigen. 

191. Verwijzend naar de Raad van State en de rechtsleer heeft ook de Vlaamse 

toezichthoudende overheid zich herhaaldelijk verzet tegen participaties van gemeenten in 

privaatrechtelijke rechtspersonen. In een omzendbrief van 2 juli 1994647 werd besloten “dat 

noch de gemeente, noch de intercommunale verenigingen in de huidige stand van de 

wetgeving over de mogelijkheid beschikken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 

handelsvennootschappen op te richten of toe te treden tot dergelijke vennootschappen”. In 

een omzendbrief van 21 april 1993648 had de bevoegde Vlaamse minister hetzelfde standpunt 

in meer omfloerste bewoordingen geformuleerd : “het wordt vanuit democratisch oogpunt 

niet te verantwoorden geacht dat de gemeenten en provincies private rechtspersonen zouden 

                                                
645 Bij artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 

de gemeenschappen en gewesten (B.S., 3 augustus 2001), werd de bevoegdheid om het overgrote deel van 
de organieke gemeente- en provinciewetgeving te regelen, overgedragen naar de gewesten. De “wet” in 
artikel 162 G.W. moet sindsdien, althans voor de geregionaliseerde materies, gelezen worden als het 
deceet of de ordonnantie. 

646 Hier kan aan worden toegevoegd dat de Vlaamse decreetgever in het decreet van 6 juli 2001 (“houdende 
de intergemeentelijke samenwerking”, B.S., 31 oktober 2001) de gemeenten uitdrukkelijk heeft verboden 
om zich met elkaar in een v.z.w. te verenigen. Overeenkomstig artikel 79, §3, van het decreet moeten de 
“verenigingen van gemeenten die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit decreet en geen andere 
uitdrukkelijke decretale rechtsgrond hebben, zich schikken naar de bepalingen van dit decreet voor 
uiterlijk 31 december 2002”. De memorie van toelichting verduidelijkt dat “de bedoeling hiervan 
voornamelijk is een einde te maken aan de wildgroei van intergemeetelijke v.z.w.’s die evenmin de wet 
van 22 december 1986 als rechtsgrond hebben gekozen” (Parl. St. Vl.Parl. 2000-2001, nr. 565/1, 24). In 
het voorontwerp van decreet was zelfs bepaalt dat de gemeentelijke verenigingen die niet voldoen aan de 
voorwaarden van het decreet, van rechtswege zouden worden ontbonden (Parl. St. Vl.Parl. 2000-2001, nr. 
565/1, 47). In zijn advies merkte de Raad van State op dat de decreetgever dan nadere regelen betreffende 
de gevolgen van die ontbinding van rechtswege moest uitwerken (Parl. St. Vl.Parl. 2000-2001, nr. 565/1, 
161). Enige sanctie op het verbod is vervolgens volledig achterwege gelaten. Er is dan ook te betwijfelen 
of het verbod (ditmaal wel) het beoogde “zuiveringseffect” zal bewerkstellingen.

647 Omzendbrief B/A 94/05 van 10 mei 1994 betreffende de deelneming in privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke vennootschappen.

648 Omzendbrief B/A-93/03 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in 
samenwerking met private rechtspersonen, B.S., 28 mei 1993.
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oprichten”. Met die omzendbrieven wordt aangesloten bij vroegere omzendbrieven van de 

nationale minister van Binnenlandse Zaken (toen nog bevoegd voor het toezicht op de 

gemeenten)649.

Toch is de houding van de Vlaamse (toezichthoudende) overheid m.b.t. de gemeentelijke 

v.z.w.’s niet zo eenduidig als de voormelde omzendbrieven laten uitschijnen. Bepaalde 

decreten gaan er immers van uit dat de gemeenten wel degelijk diensten als v.z.w. kunnen 

oprichten en bepalen zelfs de voorwaarden waaronder de Vlaamse overheid aan die v.z.w.’s 

subsidies kunnen toekennen650.

192. Samengevat gaan de dominante rechtspraak en bestuurspraktijk er van uit dat de 

gemeenten zich enkel via v.z.w.’s kunnen verenigen indien hiervoor een uitdrukkelijke 

wetskrachtige grondslag bestaat. Dit is in ieder geval afzonderlijk na te gaan. Er bestaat voor 

de Vlaamse gemeenten geen algemene machtiging. 

Toch sluit dit gemeentelijke participaties in v.z.w.’s buiten een specifieke wetskrachtige 

machtiging nog niet volledig uit. Vooreerst zullen gemeenten zonder machtiging kunnen 

participeren indien hun deelname niet tot doel heeft welbepaalde gemeentelijke taken te 

verzelfstandigen651. Bovendien kunnen gemeenten onrechtstreeks, via een autonoom 

gemeentebedrijf652 of via participaties van hun intergemeentelijke samenwerkings-

                                                
649 Omzendbrieven van de federale Minister van Binnenlandse Zaken van 5 mei 1941 en 29 oktober 1953.
650 Decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de 

provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zie ter zake L. 
DERIDDER, “De publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep genomen” in Jura Falconis (ed.), De v.z.w. naar 
huidig en komend recht, Brussel, Larcier, 2000, 233-234; J. DUJARDIN, “Verzelfstandiging van 
gemeentediensten als instrument voor een modern management” in Liber amicorum G. Baeteman, 
Deurne, Kluwer, 1997,498-499.

651 Zie randnummer 120.
652 Artikel 263sexies, §2, van de Nieuwe Gemeentewet machtigt de autonome gemeentebedrijven om 

rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, 
verenigingen en instellingen (filialen genoemd). Aan die participaties zijn wel belangrijke beperkingen 
gesteld. Overeenkomstig artikel 263sexies, §2, lid 2, Nieuwe Gemeentewet moet het autonoom 
gemeentebedrijf, ongeacht de grootte van de inbreng in het maatschappelijk kapitaal, steeds over de 
meerderheid van de stemmen beschikken en het voorzitterschap waarnemen in de organen van de 
personen waarin wordt geparticipeerd. Het maatschappelijk doel van de personen waarin de autonome 
gemeentebedrijven participeren moet overeenstemmen met het doel van het gemeentebedrijf. Artikel 
263bis Nieuwe Gemeentewet bepaalt bovendien dat de gemeenten slechts autonome gemeentebedrijven in 
het leven kunnen roepen voor de activiteiten die voorkomen op een door de Koning vastgestelde lijst 
(K.B. van 10 april 1995, zoals gewijzigd bij K.B. van 9 maart 1999). Voor participaties in personen 
waarvan de activiteiten niet aansluiten bij één van de taken vermeld in het voornoemde K.B., is een 
gemeentelijke participatie via de omweg van het autonoom gemeentebedrijf dan ook uitgesloten. Toch 
moet het belang van die laatste beperking worden gerelativeerd. De voornoemde lijst is erg ruim. 
Bovendien is ook geen volledige identiteit vereist tussen het doel van het autonoom gemeentebedrijf en 
het filiaal. Een overeenstemming of verenigbaarheid volstaat (M. HERBIET en S. HAZEE, “La 
filialisation dans les régies communales autonomes” in M. BOVERIE (ed.), La régie communale 
autonome, Namen, U.V.C.W., 1999, 161; E. VAN HOOYDONK, “De Gemeentebedrijvenwet”, T.Gem., 
1997, 46. Met VAN HOOYDONK kan er van worden uitgegaan dat de participatiemachtiging aan de 
gemeentebedrijven het ook mogelijk maakt om de participaties te koppelen aan een 
bevoegdheidsoverdracht. Zoniet valt niet in te zien waarom het nemen van die participaties met tal van 
waarborgen werd omkleed. Anderzijds houdt die algemene machtiging geen absolute toelating in voor een 
“verzelfstandiging in tweede graad” van gemeentelijke taken. De filialisering mag het autonoom bedrijf 
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verbanden653, tot privaatrechtelijke verzelfstandiging overgaan. Tot slot valt te verdedigen dat 

ook éénhoofdige gemeentelijke participaties in v.z.w.’s – voorlopig654 – mogelijk blijven.

C.5. O.C.M.W.-v.z.w.’s

193. In de arresten Janssens van 2 mei 1994655 en 17 oktober 1994656 heeft de Raad van 

State zich verzet tegen de verzelfstandiging door een O.C.M.W. in de vorm van een v.z.w., 

althans indien een uitdrukkelijke wetskrachtige machtiging ontbreekt657 : “Overwegende dat 

een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, luidens de desbetreffende organieke wet, 

een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid is, rechtstreeks belast met een 

maatschappelijke dienstverlening; dat te dien einde de organieke wet het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn op een specifieke wijze georganiseerd en gestructureerd heeft, 

het beheer van de goederen en het budgettair en financieel beheer aan specifieke en 

uitdrukkelijke regels onderworpen heeft en een systeem van toezicht op en controle van de 

werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn georganiseerd heeft; dat, 

wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zich vervolgens van zijn taak 

kwijt, het, behoudens uitdrukkelijke bepaling in de wet zelf, het strikte juridisch kader van de 

organieke wet moet eerbiedigen; dat in de voorliggende zaak centraal staat of de door het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde opgezette juridische 

constructie om zich van zijn ziekenhuis te ontdoen een juridische grond vindt in de organieke 

O.C.M.W.-wet”. 

De wet- en decreetgever hebben de verenigingsvormen van de O.C.M.W.-wet658 inderdaad als 

exclusief willen beschouwen659. Verzelfstandiging via het private verenigings- of 

vennootschapsrecht buiten die voorschriften is dan ook in strijd met een dwingende 

positiefrechtelijke regeling en dus verboden. Die bepalingen sluiten evenwel niet uit dat 

O.C.M.W.’s participeren in v.z.w.’s indien geen bevoegdheden worden overgedragen.

Blijft dan nog de vraag of en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden de O.C.M.W.-

wetgeving participaties van O.C.M.W.’s in een v.z.w. toestaat660. 

                                                                                                                                                        
m.a.w. niet op definitieve en algemene wijze zijn bevoegdheden ontnemen. Zoniet wordt de 
publiekrechtelijke structuur van elke zin ontdaan.

653 Zie hierover F. VANDENDRIESSCHE, “Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en private 
partners”, C.D.P.K., 2002, 340-343.

654 Het ontwerp van gemeentedecreet omvat een specifieke regeling voor de éénhoofdige gemeentelijke 
verzelfstandiging die de privaatrechtelijke weg allicht zal afsluiten.

655 R.v.St., Janssens, nr. 47.124, 2 mei 1994.
656 R.v.St., Janssens, nr. 49.708, 17 oktober 1994. 
657 Zie ook R.v.St., Verhenne, nr. 75.542, 31 juli 1998 en het advies van de afdeling wetgeving van de Raad 

van State bij een ontwerpdecreet “modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide 
sociale”, Parl. St. CRW, 1997-98, nr. 332/1, 39. 

658 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, B.S., 5 
augustus 1976.

659 Zie S. BAETEN, “Variaties op verzelfstandigingsthema’s”, C.D.P.K., 1999, 84.
660 Gelet op de verregaande communautarisering van de materie, wordt enkel ingegaan op de mogelijkheden 

die de O.C.M.W.-wet aan de Vlaamse O.C.M.W.’s toekent om te participeren in v.z.w.’s.
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194. Artikel 61 O.C.M.W.-wet bepaalt dat de O.C.M.W.’s “een beroep kunnen doen op de 

medewerking van personen, van inrichtingen of diensten, die, opgericht hetzij door openbare 

besturen, hetzij op privé-initiatief, in staat zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking 

van de verschillende oplossingen die zich opdringen, met eerbiediging van de vrije keuze van 

de betrokkene. […] Met hetzelfde doel kan het centrum overeenkomsten sluiten hetzij met een 

ander openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een ander openbaar bestuur of een 

instelling van openbaar nut, hetzij met een privé-persoon of een privé-instelling”. Die 

bepaling biedt de O.C.M.W.’s de mogelijkheid om op contractuele grondslag samen te 

werken met andere O.C.M.W.’s of met de private sector, onder meer voor wat de dagelijkse 

hulpverlening betreft661. Het artikel biedt derhalve de mogelijkheid om, via contract, derden 

bij de uitoefening door het O.C.M.W. van zijn eigen wettelijke taken te betrekken. Artikel 61 

blijft echter beperkt tot een louter contractuele samenwerking. Er kan niet op worden 

gesteund om te participeren in v.z.w.’s662.

195. Artikel 79 O.C.M.W.-wet machtigt de O.C.M.W.-raden om deel te nemen in 

bouwmaatschappijen tot het nut van het algemeen, in publiekrechtelijke O.C.M.W.-

verenigingen in de zin van artikel 118-134 en in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Die maatschappijen of verenigingen zijn in beginsel echter geen 

v.z.w.’s. 

196. Pas na het decreet van 14 juli 1998663 werd het voor de Vlaamse O.C.M.W.’s mogelijk 

om, in welbepaalde gevallen, te participeren in v.z.w.’s.

Onder bepaalde voorwaarden664 kan een O.C.M.W. nu voor de exploitatie van een ziekenhuis 

of van ziekenhuisgebonden activiteiten665 een v.z.w. oprichten of in een bestaande v.z.w. 

participeren samen met één of meer rechtspersonen andere dan die met een winstoogmerk666. 

Ook de publiekrechtelijke O.C.M.W.-verenigingen667 kunnen lid worden van dergelijke 

v.z.w.668. In het ontwerp van decreet was de participatiemachtiging voor die O.C.M.W.-

                                                
661 Parl. St. Senaat 1974-75, nr. 581/1, 21, 57 en 136.
662 R.v.St., Janssens, nr. 49.708, 17 oktober 1994.
663 Decreet van 14 juli 1998 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, B.S., 10 september 1998.
664 De oprichting van dergelijke v.z.w.’s is in beginsel slechts mogelijk indien het door het O.C.M.W. 

uitgebate ziekenhuis niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of indien de oprichting 
noodzakelijk is om het ziekenhuisaanbod van de regio te optimaliseren of om betere economische 
voorwaarden te realiseren (artikel 135bis, tweede lid O.C.M.W.-wet). Die gevallen zijn echter dermate 
ruim, dat ze nauwelijks enige beperking stellen aan de mogelijkheid om voor ziekenhuisactiviteiten 
gebruik te maken van de v.z.w.-vorm. 

665 Dit zijn ondersteunende diensten die de ziekenhuisactiviteit mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld 
informaticadiensten voor ziekenhuizen (Parl. St. Vl.Parl. nr. 856/6, 30).

666 Artikel 135bis – 135septies O.C.M.W.-wet.
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verenigingen zelfs ruimer geformuleerd. In het ontwerpartikel 135octies werden die 

gemachtigd om, met instemming van hun leden, toe te treden tot elke v.z.w. Hun participaties 

werden dus niet beperkt tot v.z.w.’s actief in de ziekenhuissector. Het algemene karakter van 

die machtiging werd bij de parlementaire bespreking van het decreet echter ernstig 

bekritiseerd, zelfs vanuit de meerderheid. Gevreesd werd dat via die machtiging en de omweg 

van de O.C.M.W.-vereniging, de O.C.M.W.-opdrachten en bevoegdheden geprivatiseerd en 

uitgehold zouden worden. Ook het verlies aan publiekrechtelijke waarborgen werd 

betreurd669. Via amendement670 werden daarom ook de v.z.w.-participaties van de O.C.M.W.-

verenigingen beperkt tot de ziekenhuis- of ziekenhuisgebonden activiteiten. 

197. Een bijkomende uitbreiding van de participatiemogelijkheden volgde uiteindelijk 

echter toch met het decreet van 18 mei 1999671. Een hoofdstuk XIIter werd in de O.C.M.W.-

wet ingevoegd, waardoor de O.C.M.W.’s worden gemachtigd om in drie gevallen lid te 

worden van een v.z.w. (of van een vennootschap met sociaal oogmerk): 

1° de rechtsvorm (v.z.w. of vennootschap met sociaal oogmerk) is een bij decreet of 

besluit van de Vlaamse regering opgelegde voorwaarde voor de gehele of gedeeltelijke 

erkenning, vergunning of subsidiëring;

2° het bereiken van een bepaalde regionale bedekking of schaalgrootte is een bij decreet 

of besluit van de Vlaamse regering opgelegde voorwaarde voor de gehele of 

gedeeltelijke erkenning, vergunning of subsidiëring en aan die voorwaarde kan door 

geen van de lokale openbare deelgenoten afzonderlijk worden voldaan;

3° het lidmaatschap van de vereniging maakt het voor het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn mogelijk om een nieuwe dienst aan te bieden672. 

                                                                                                                                                        
667 Zie hierover F. DEWALLENS, “Het verschil tussen de afstoting van een O.C.M.W.-ziekenhuis en de 

samenwerking O.C.M.W.- en private ziekenhuizen”, Vl.T.Gez., 1995, 225-259; L. OLEFFE-VAN 
DIERDONCK en G. PATERNOSTER, “De ziekenhuisvereniging” in X., De juridische 
samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen. Groepering, fusie, vereniging, Antwerpen, Kluwer, 1990, 
103-116; J. VAN BENEDEN en M. VAN DAMME, Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
Gent, Story-scientia, 1985, 331-342; J. VANDEURZEN en A. VEYS, “Samenwerking tussen 
ziekenhuizen : een overzicht van de juridische mogelijkheden”, Acta Hosp., 1999, afl. 2, 9-12; G. VAN 
TICHELT, “De O.C.M.W.-verenigingen. Relaas van een ontdekkingstocht”, Binnenband, 2000, nr. 17, 6-
11 en nr. 18, 9-16; L. VENY, O.CM.W. Overzicht van gepubliceerde rechtspraak 1986-1996, Gent, 
Mys&Breesch, 1998, 104-109; L. VERMEIREN, “Samenwerking tussen OCMW’s en andere partners” 
in X., Handboek verzelfstandiging en samenwerking gemeentelijke activiteiten, Brussel, Politeia, 2002, 
28p.

668 Artikel 135octies O.C.M.W.-wet.
669 Parl. St. Vl.Parl. 1997-1998, nr. 856/6, 8 en 31.
670 Parl. St. Vl.Parl. 1997-1998, nr. 865/5, 8.
671 Decreet van 18 mei 1999 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschapelijk welzijn, B.S., 10 juli 1999.
672 Als “nieuwe dienst” geldt hierbij elke dienst waarvoor geen erkenning, vergunning of subsidie werd 

verworven en die nog niet op een gestructureerde wijze aan het publiek wordt aangeboden. Om op grond 
van deze 3e hypothese tot een deelneming te kunnen overgaan, is bovendien een machtiging van de 
Vlaamse regering vereist. Alvorens die machtiging te bekomen, moet het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn aantonen dat, rekening gehouden met het bestaande aanbod, de nieuwe dienst 
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De oprichting of deelname van een O.C.M.W. aan een v.z.w. in één van de voormelde 

gevallen vereist in beginsel ook de deelname van ten minste één privé-persoon. De ruime 

participatie-machtiging werd immers net verleend om samenwerking tussen O.C.M.W.’s en 

private partners mogelijk te maken673. Slechts in twee gevallen wordt geen deelname van 

privé-partners vereist, met name indien 1) wordt geparticipeerd op grond van het 1e geval 

(verplichte rechtsvorm) of 2) aan de v.z.w. geen bestaande dienst van het O.C.M.W. wordt 

overgedragen674.

C.6. “Oneigenlijke” overheids-v.z.w.’s

198. In talrijke gevallen participeert de overheid niet (zelf) in een v.z.w. maar wordt toch 

een controle of band tussen overheid en vereniging ingesteld675. De overheid kan subsidies, 

infrastructuur of personeel ter beschikking stellen aan een v.z.w. en kan er overeenkomsten 

mee sluiten. Ook kunnen overheidsambtenaren of -functionarissen tot v.z.w.’s toetreden of 

worden (bestuurs)leden op voordracht van de overheid aangesteld. Vaak worden verschillende 

van die technieken gecombineerd en subsidieert de overheid bv. v.z.w.’s waaraan  

overheidsambtenaren deelnemen en waarmee overeenkomsten zijn gesloten. Eén van de vele 

voorbeelden van die “indirecte” of “oneigenlijke” overheids-v.z.w.’s is de v.z.w. IWT. De 

helft van de leden van de raad van bestuur van die verenging wordt voorgedragen door de 

minister die het vervoer van zaken over de weg onder zijn bevoegdheid heeft. Daarbij moet de 

voorzitter (wiens stem doorslaggevend is bij staking van de stemmen) uit die leden worden 

verkozen676. 

Het lidmaatschap van ambtenaren in dergelijke v.z.w.’s, hun subsidiëring en het sluiten van 

overeenkomsten ermee is niet verboden. Anders is het echter indien de deelname van die 

functionarissen of ambtenaren, de subsidiëring of de overeenkomst gepaard gaat met  de 

toekenning van een overheidstaak. Een dergelijke overdracht zal, zoals voor een v.z.w. waarin 

de overheid zelf participeert, slechts mogelijk zijn binnen de grenzen van de 

bevoegdheidsdelegatie of op grond van een bijzondere wetskrachtige machtiging. 

                                                                                                                                                        
optimaal past in de programmatie. Bovendien moet een onderzoek aantonen wat de redenen zijn om de 
nieuwe dienst in samenwerking met private rechtspersonen aan te bieden.

673 Parl. St. Vl.Parl. 1998-99, nr. 1335/1, 2 : “de samenwerkingsmogelijheden in v.z.w.-verband van 
O.C.M.W.’s en private actoren moeten worden verruimd. Dit voorstel van decreet regelt dit onder strikt 
omschreven voorwaarden. Dit voorstel past in de engagementen van de Vlaamse regering in het kader 
van het pact met de lokale besturen waarin gesteld wordt : “de Vlaamse regering zal initiatieven 
ondersteunen inzake de publieke/private samenwerking, zowel voor de gemeenten als O.C.M.W.’s, mits 
voldoende waarborgen voor een flexibele aanpak en democratische controle aanwezig zijn”.

674 Artikel 135novies, §1, lid drie, 1°, en artikel 135novies, §2, O.C.M.W.-wet.
675 J. DUJARDIN, “Verzelfstandiging van gemeentediensten als instrument voor een modern management” 

in Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, 497-499; P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., moyen 
d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation critique d’un succès, Brussel, Story-
Scientia, 1985, 271-274; R. MAES, “De gemeente en de vereniging zonder winstoogmerk”, De Gem., 
1978, 328-332.

676 Andere voorbeelden biedt P. LEWALLE, ‘Les A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?’ in X., 
Les A.S.B.L. Evaluation critique d’un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 271.
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De vraag of al dan niet een overheidstaak wordt overgedragen, is hierbij opnieuw te bepalen 

aan de hand van de reeds besproken criteria677. Indien een meerderheid van de leden of 

bestuurders van de vereniging overheidsfunctionaris moet zijn, is dit alvast een belangrijke 

indicatie dat de vereniging met een overheidstaak werd belast. Zoniet valt niet in te zien 

waarom de overheid een determinerende zeggenschap werd gewaarborgd. Ook een 

meerderheidsfinanciering door de overheid of een terbeschikkingstelling van personeel en 

goederen door de overheid wijzen in de richting van een overdracht van 

overheidsbevoegdheden.

                                                
677 Zie randnummer 177. In een omzendbrief van 21 april 1993 (Omzendbrief B/A 93/03 betreffende de 

uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen, B.S.,
28 mei 1993. Zie L. DERIDDER, “De publiekrechtelijke v.z.w. onder de loep genomen” in Jura Falconis 
(ed.), De v.z.w. naar huidig en komend recht, Brussel, Larcier, 2000, 241-242; B. VAN 
DOORSSELAERE, “Gemeentelijke en para-provinciale v.z.w.’s”, Binnenband, 1996, nr. 4, 7 e.v.) heeft 
ook de Vlaamse toezichthoudende overheid getracht de “oneigenlijke” gemeentelijke v.z.w.’s te 
identificeren. Als paragemeentelijke of -provinciale v.z.w. werden aangemerkt, de verenigingen waarvan 
de bestuursorganen worden samengesteld uit een meerderheid van leden die lid zijn van de gemeente- of 
provincieraad of uit een meerderheid van leden die rechtstreeks worden aangewezen of verkozen door 
leden van die raden en waarvan uit de begroting of rekening blijkt dat de financiële middelen voor meer 
dan de helft ten laste vallen van de gemeente- of provinciebegroting. Die criteria wijzen er inderdaad op 
dat die v.z.w.’s met een overheidstaak werden belast. Ten onrechte werden die criteria echter cumulatief 
en uitsluitend gehanteerd. Ook andere elementen of het vervullen van één van beide criteria kunnen op 
een bevoegdheidsoverdracht wijzen. 
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D. DE AUTONOME OVERHEIDSBEDRIJVEN IN DE ZIN VAN DE WET VAN 21 MAART 1991

D.1. Algemeen678

199. De AOB-wet beoogde vier economische overheidsbedrijven uit de vervoer- en 

telecommunicatiesector die voordien onderworpen waren aan de wet van 16 maart 1954679 te 

hervormen en een grotere autonomie te geven. Met in het achterhoofd het “voltooien” van de

Europese ééngemaakte markt eind 1992 en de nakende liberalisering van de vervoers- en 

telecommunicatiesectoren, werd die hervorming noodzakelijk geacht om deze 

overheidsbedrijven in staat te stellen hun activiteiten op concurrentiele wijze uit te oefenen.

Tegelijk werd beoogd de voorwaarden te verbeteren waaronder zij hun taken van openbare 

dienst uitoefenen680.

De bedrijven die in de wet ingeschakeld zouden worden, waren aanvankelijk:

- de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (na inschakeling “NMBS” 

gebleven);

- de Regie der Posterijen (na inschakeling “De Post”);

- de Regie van Telegraaf en Telefoon (na inschakeling “Belgacom”);

- de Regie der Luchtwegen (bestemd om na inschakeling te worden omgevormd tot de 

“Nationale Maatschappij der luchtwegen” (N.M.L.W.); pas in 1998 effectief ingeschakeld 

als “Belgocontrol”). 

Het toepassingsgebied van de wet is echter niet a priori tot die vier ondernemingen beperkt. 

Overeenkomstig artikel 1, § 1, AOB-wet kan elk organisme van openbaar nut dat over 

beheersautonomie moet beschikken in een gegeven industriële of commerciële sector681, na 

                                                
678 De hervorming die de wetgever met de wet van 21 maart 1991 “betreffende de hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven” (hierna “AOB-wet”) doorvoerde, is uitgebreid in de rechtsleer aan bod 
gekomen (W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V., 1998, 461-491; R. ERGEC en H. DELWAIDE, “Les 
entreprises publiques peuvent-elles être déclarées en failliete”, J.T., 1995, 713-717; K., LEUS, “Een klassiek 
bestuursrechtelijke benadering van het verschijnsel ‘verzelfstandiging’ van openbare diensten: naar een nieuw 
evenwicht tussen autonomie en centrale sturing” in Liber amicorum G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997,  
606-612; D. NUCHELMANS en G. PAGANO, “Les entreprises publiques autonomes”, CH. CRISP, 1991, n° 
1321-1322, 72p.; P. QUERTAINMONT, “Les entreprises publiques autonomes. Un bilan de l’application de 
la loi du 21 mars 1991”, T.B.H., 1996, 501-512; P. VERKAEREN, “Tendences récentes en matière de 
contrôle de certains organismes d’intérêt public”, Ann. Dr. Louv., 1991, 67-91; X., Les entreprises publiques 
autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 219p.). Het is niet de bedoeling om die beschouwingen in extenso te 
hernemen. Slechts de uitgangspunten, krachtlijnen en belangrijkste evoluties van de wet worden behandeld. 

679 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, B.S., 24 maart 
1954.

680 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 2-3.
681 Volgens DEOM (“Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes” in 

X., Les entreprises publiques autonomes. La loi du 21 mars 1991, Brussel, 1992, 117) moet het 
toepassingsgebied zelfs niet worden beperkt tot overheidsinstellingen die een industriële of commerciële 
activiteit uitoefenen. Wel is vereist dat ze activiteiten ontwikkelen in een concurrentiële omgeving. 
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aanpassing van zijn organiek statuut aan de bepalingen van de AOB-wet, autonomie verkrijgen 

door het sluiten van een beheerscontract met de Staat. Aldus werd het tot B.I.A.C. (Brussels 

International Airport Company) omgevormde B.A.T.C. (Brussels Airport Terminal Company) 

opgenomen in het toepassingsgebied van de AOB-wet682. 

200. Momenteel is de AOB-wet enkel toepasselijk op de vijf voormelde 

overheidsondernemingen. Die ondernemingen behoren echter – wat omzet en personeelsbestand 

betreft – tot de belangrijkste Belgische (overheids)ondernemingen683. De AOB-wet heeft ook 

buiten haar eigenlijke toepassingsgebied een nauwelijks te overschatten invloed uitgeoefend op 

het overheidsondernemen. Zowel de federale wetgever als de decreetgevers hebben zich bij het 

vormgeven van hun economisch optreden (maar ook daarbuiten) in hoge mate geïnspireerd op de 

uitgangspunten en concepten die met de AOB-wet werden geïntroduceerd. De Vlaamse Radio en 

Televisie684, de Belgische Technische Coöperatie685, HST-Fin686 en de n.v. SARSI687 zijn slechts 

enkele voorbeelden van overheidsondernemingen met een sui generis-statuut waarvoor de AOB-

wet model heeft gestaan. Tal van andere overheidspersonen hebben elementen overgenomen uit 

de AOB-wet, zoals de figuur van het beheerscontract, de hieraan gekoppelde beperking van het 

bestuurlijk toezicht of de opsplitsing tussen openbare dienst-taken en andere opdrachten.

D.2. Belangrijkste kenmerken van de autonome overheidsbedrijven

201. De memorie van toelichting bij de AOB-wet wijst op vier fundamentele vernieuwingen 

van de wet688: 

1 het creëren van een corpus van gemeenschappelijke regels inzake controle, maatschappelijk 

doel en personeel voor de autonome overheidsbedrijven;

2° de invoering van een nieuw juridisch instrument : het beheerscontract;

3 de invoering van een eenvormige, vernieuwende beheersstructuur;

4 vernieuwde relaties van de overheidsbedrijven met, enerzijds, het personeel (nieuw 

personeels- en syndicaal statuut) en, anderzijds, de gebruikers (instelling van een ombudsdienst 

en een raadgevend comité).

Doorheen die hoofdkenmerken loopt het onderscheid tussen de taken van openbare dienst van 

een autonoom overheidsbedrijf en zijn andere (commerciële) activiteiten689.

                                                
682 Zie randnummer 81.
683 W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, 

publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V., 1998, 463.
684 Artikelen 3-27quater van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep en 

de televisie, zoals gewijzigd bij decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een 
naamloze vennootschap van publiekrecht (B.S., 1 mei 1997).

685 Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de “Belgische Technische Coöperatie” in de vorm van een 
vennootschap van publiekrecht, B.S., 30 december 1998.

686 Wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project, B.S., 2 april 1997. 
687 Decreet van 1 april 1999 houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. “ SARSI “, B.S., 16 juni 

1999.
688 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 4-5.
689 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 6.
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D.2.1. Een corpus gemeenschappelijke regels ?

202. De wetgever heeft met de AOB-wet een veel verregaandere harmonisatie beoogd dan 

met de wet van 16 maart 1954. Die laatste wet organiseert geen eenvormig statuut of 

rechtsvorm maar heeft slechts de harmonisatie van een beperkt aantal aspecten van de 

onderworpen instellingen tot doel. Naast voorschriften inzake personeel beperkt de wet van 

1954 zich tot het financieel en bestuurlijk toezicht op de onderworpen instellingen. Met de 

AOB-wet streefde de wetgever een veel ruimere harmonisatie na. De bedoeling was een 

uniforme regeling uit te werken voor organisatiestructuur, toezicht, personeel, goederen, 

enz.690

203. De federale wetgever is zijn eigen wet en opzet echter ontrouw geweest691. Bij de 

oprichting van federale overheidspersonen na de AOB-wet heeft de wetgever steeds gekozen 

– met één uitzondering voor B.I.A.C. – voor een sui generis-regeling. Doorgaans werd die ad 

hoc-regeling wel geïnspireerd door de AOB-wet. Een volledige onderwerping werd echter 

niet wenselijk of haalbaar geacht692. 

Soms wordt zelfs voorgehouden dat “de AOB-wet geenszins opgevat kan worden als een 

coherent geheel van regels inzake organisatie en administratieve- en begrotingscontrole 

waarin ook andere rechtspersonen zouden kunnen worden ingeschreven”693. Die zienswijze 

kan niet worden bijgetreden. Waar de AOB-wet in eerste instantie enkel de omvorming 

beoogde van de R.T.T., de N.M.B.S., de Regie der posterijen en de R.L.W. werd bij de 

voorbereiding van de wet benadrukt dat de wet wel degelijk “een coherent geheel van regels 

inzake controle, structuur, doel en personeel (bevat)”694. Uit het geheel van de wet blijkt 

bovendien onmiskenbaar de mogelijkheid om ook andere personen die in een gegeven 

industriële of commerciële sector over beheersautonomie moeten beschikken, aan het regime 

van de AOB-wet te onderwerpen695. 

De wetgever heeft zijn harmonisatiepoging echter niet alleen uitgehold door nieuwe 

instellingen niet aan de AOB-wet te onderwerpen. Ook voor de vijf aan de AOB-wet 

onderworpen personen is nog bezwaarlijk van een eenheidsstatuut te spreken. Voor elk van de 

betrokken bedrijven is de wetgever afgeweken van de generieke regeling. De instellings-

                                                
690 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 4.
691 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer,  Tjeenk Willink, 

1999, 33, voetnoot nr. 130.
692 Zie omtrent de (mogelijke) redenen voor het opteren voor een sui generis-regeling L. CORNELIS, E. 

DEKEYSER, D. D'HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, “De n.v. van publiekrecht” in S. BAETEN, 
K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 79.

693 Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1435/6, 20-21.
694 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/10, 5.
695 Zie de bewoordingen van artikel 1 AOB-wet evenals K. LEUS, “Een klassiek bestuursrechtelijke 

benadering van het verschijnsel ‘verzelfstandiging’ van openbare diensten: naar een nieuw evenwicht 
tussen autonomie en centrale sturing” in Liber amicorum G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, 607. 
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specifieke bepalingen van de AOB-wet696 omvatten onder meer afwijkingen op de 

voorschriften inzake de beheersovereenkomsten697, het beheer van de goederen en het gunnen 

van overheidsopdrachten698, het verrichten van beleggingen699, het nemen van participaties700, 

het bestuur701, het personeels- en syndicaal statuut702, het taalgebruik703 en de 

aandelenstructuur en zeggenschap704.

204. Binnen het “eenheidsstatuut” van de AOB-wet wordt daarenboven een onderscheid 

gemaakt tussen twee regimes.

Vooreerst is een regeling uitgewerkt voor de “gewone” autonome overheidsbedrijven in de 

artikelen 3 t.e.m. 36 van de wet. 

Hoofdstuk IX van de AOB-wet creëert daarnaast de mogelijkheid om de autonome 

overheidsbedrijven “de vorm te laten aannemen van”705 of “om te zetten in”706 een naamloze 

vennootschap van publiekrecht. Door de autonome overheidsbedrijven toe te staan de vorm 

aan te nemen van een n.v. van publiekrecht wou de wetgever vers kapitaal in de betrokken 

ondernemingen inbrengen. Er worden aandelen gecreëerd waarop derden kunnen intekenen in 

ruil voor een kapitaalsinbreng. Hoewel uit de betrokken wetsbepalingen blijkt dat die 

kapitaalinjectie niet noodzakelijk uit de privé-sector moet komen707, werd de privé-sector 

door de wetgever toch als de belangrijkste kandidaat-deelnemer beschouwd. 

                                                
696 Naast een eerste algemeen hoofdstuk volgt in de AOB-wet een hoofdstuk voor elk van de onderworpen 

overheidsondernemingen.
697 Voor Belgacom in artikel 59/7 AOB-wet.
698 Voor Belgacom in artikel 59/7 AOB-wet.
699 Voor Belgacom in artikel 59/7 AOB-wet; voor BIAC in artikel 182 AOB-wet.
700 Voor Belgacom in artikel 59/7 AOB-wet; voor BIAC in artikel 183 AOB-wet.
701 Voor Belgacom in de artikelen 59/2-59/5 AOB-wet; voor BIAC in de artikelen 184-185 AOB-wet; voor 

Belgocontrol in de artikelen 173 en 178 AOB-wet en voor De Post in de artikelen 148bis/1-148bis/3 
AOB-wet.

702 Voor BIAC in artikel 189 en voor Belgocontrol in artikel 175 AOB-wet.
703 Voor BIAC in artikel 188 en voor Belgocontrol in artikel 174 AOB-wet en in artikel 48 van de 

gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken van 18 juli 1966. 
704 Voor Belgacom in artikel 60/1 en voor BIAC in de artikelen 187, 192 en 193 AOB-wet.
705 Artikel 37 AOB-wet.
706 Artikel 38, §1, eerste lid, AOB-wet.
707 Zo blijkt uit artikel 39, §2, AOB-wet dat de verschillende overheden als (desgevallend enige) inschrijvers 

op een kapitaalverhoging kunnen optreden. Merk wel op dat het hier overeenkomstig artikel 42 AOB-wet 
enkel om federale overheden gaat, met uitsluiting van de gemeenschappen, de gewesten en de instellingen 
die van hen afhangen. Volgens NUCHELMANS en PAGANO werd die beperking ingevoerd om te 
voorkomen dat via een participatie in de betrokken N.V.’s, de deelstaten betrokken zouden kunnen 
geraken bij de uitoefening van (openbare dienst) taken die behoren tot het federale bevoegdheidsniveau 
(D. NUCHELMANS en G. PAGANO, “Les entreprises publiques autonomes”, CH. CRISP, 1991, n° 
1321-1322, 64). 
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Momenteel hebben de volgende overheidsbedrijven de vorm van een naamloze vennootschap 

van publiekrecht708 : 

- N.M.B.S., bij koninklijk besluit van 30 september 1992709;

- Belgacom, bij koninklijk besluit van 16 december 1994710;

- Brussels International Airport Company, bij twee koninklijke besluiten van 25 augustus 

1998711;

- De Post, bij koninklijk besluit van 17 maart 2000712.

De autonome overheidsbedrijven met de vorm van een naamloze vennootschap van 

publiekrecht blijven autonome overheidsbedrijven : de artikelen 3 t.e.m. 36 AOB-wet zijn 

erop toepasselijk. Maar voor alles wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door of krachtens 

de AOB-wet, zijn ze ook onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke 

bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen713.  Bovendien omvat de 

AOB-wet voor de n.v.’s van publiekrecht een aantal bijkomende voorschriften die invulling 

geven aan de creatie van aandelen en het participeren van andere personen in die 

overheidsbedrijven. Er wordt aldus bij de omvorming van een autonoom overheidsbedrijf tot 

een n.v. van publiek recht een nieuw orgaan gecreëerd, de algemene vergadering, waarin al de 

aandeelhouders van het overheidsbedrijf zijn vertegenwoordigd. De effecten in het bezit van 

de overheid geven samen van rechtswege recht op meer dan 75% van de stemmen en 

mandaten in alle organen van de A.O.B., ongeacht het reële percentage waarover de overheid 

beschikt714.

D.2.2. Het beheerscontract en de versoepeling van het bestuurlijk toezicht

205. Overeenkomstig artikel 3, § 1, AOB-wet worden de bijzondere regels en voorwaarden 

waaronder een autonoom overheidsbedrijf zijn opdrachten van openbare dienst vervult, 

vastgelegd in een beheerscontract tussen de Staat en het betrokken overheidsbedrijf.

                                                
708 De artikelen 37 en 38 van de AOB-wet regelen de wijze waarop tot de omzetting kan worden besloten.   

De raad van bestuur neemt hiertoe het initiatief en legt die beslissing ter goedkeuring aan de bevoegde 
minister voor. Hoewel vier van de vijf aan de AOB-wet onderworpen instellingen de vorm van een n.v. 
van publiekrecht hebben aangenomen, werd die “generieke” omzettingsprocedure enkel bij de omvorming 
van De Post gevolgd. In de andere gevallen steunde de omzetting op een bijzondere wettelijke bepaling en 
ging het initiatief tot omzetting uit van de regering. 

709 K.B. van 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de N.M.B.S. en 
tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot die Maatschappij, B.S., 14 oktober 1992.

710 K.B. van 16 december 1994 betreffende de omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van 
publiekrecht en de vaststelling van haar statuten, B.S., 22 december 1994. 

711 K.B. van 25 augustus 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze 
vennootschap “Brussels Airport Terminal Company” en K.B. van 25 augustus 1998 tot indeling van de 
naamloze vennootschap “Brussels Airport Terminal Company” als een autonoom overheidsbedrijf en tot 
goedkeuring van de wijziging aan haar statuten, B.S., 1 september 1998.

712 K.B. van 17 maart 2000 tot goedkeuring van de omzetting van De Post in een naamloze vennootschap 
van publiekrecht en tot goedkeuring van haar statuten, B.S., 22 maart 2000.

713 Artikel 37 AOB-wet.
714 Artikel 39 AOB-wet.
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Het beheerscontract is een onderdeel van de AOB-wet dat ook buiten het eigenlijke 

toepassingsgebied van die wet een ruime weerklank heeft gekregen. Snel verspreidde de figuur 

van de beheersovereenkomst zich over de verschillende bevoegdheidsniveaus en werden de 

meest diverse verzelfstandigde diensten via een beheerscontract of -protocol met de centrale 

overheden verbonden715. Het succes van die overeenkomsten berust erin dat, veeleer dan alles 

te regelen via wetten en/of uitvoeringsbesluiten, de nadruk wordt gelegd op het wederzijds 

karakter van de verbintenissen en op het procédé van onderhandelingen waaruit die 

verbintenissen resulteren. 

206. Het beheerscontract bevat naast facultatieve een aantal verplichte clausules, zoals :

- de taken die het overheidsbedrijf op zich neemt ter vervulling van zijn opdrachten van 

openbare dienst; 

- de grondregelen inzake de tarieven voor de in het kader van de openbare dienst geleverde 

prestaties;

- de gedragsregels t.a.v. de gebruikers van de openbare dienst;

- de vaststelling, de berekening en de betalingsmodaliteiten van eventuele toelagen ten laste 

van de Algemene uitgavenbegroting van het Rijk;

- in voorkomend geval, de regelen betreffende de bestemming van de nettowinst;

- de verplichte bestanddelen van het ondernemingsplan, de termijnen voor mededeling ervan 

en de termijn na overschrijding waarvan de goedkeuring geacht wordt gegeven te zijn;

- de sancties bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van het 

beheerscontract.

Het beheerscontract heeft een beperkte duur (drie à vijf jaar)716. Dit strekt ertoe na afloop van 

de termijn de behaalde resultaten te evalueren in functie van hetgeen vooropgesteld werd. Het 

beheerscontract wordt jaarlijks getoetst en, in voorkomend geval, aangepast aan gewijzigde 

marktomstandigheden en technische ontwikkelingen717.

207. Het beheerscontract in de zin van de AOB-wet is geen akte of reglement bedoeld in 

artikel 14 van de R.v.St.-wet. Alle clausules in het beheerscontract worden daarentegen geacht 

contractueel te zijn718. Hiermee heeft de wetgever het beheerscontract in eerste instantie willen 

onttrekken aan de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State. In de memorie van 

toelichting bij de AOB-wet werd daarom verduidelijkt dat “hoewel het om een overeenkomst 

gaat die tussen publiekrechtelijke personen gesloten werd betreffende de uitoefening van 

opdrachten van openbare dienst, het ontwerp dit contract [wil] onderwerpen aan het stelsel 

van gemeen recht binnen de hierboven vermelde grenzen en derhalve de uitoefening van 

overdreven prerogatieven van de openbare macht, die met administratieve contracten 

gepaard gaan, wil vermijden”. In antwoord op het advies van de Raad van State bij het 

ontwerp van wet werd nog verduidelijkt dat “de belanghebbende derden die geen partij zijn 
                                                
715 Zie randnummer 66 en de rechtsleer aangehaald onder voetnoot nr. 249.
716 Artikel 5, § 2, AOB-wet.
717 Artikel 5, § 1, AOB-wet.
718 Artikel 3, § 5, AOB-wet.
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in het beheerscontract en die zich bijgevolg niet kunnen wenden tot de rechter van het 

contract, in voorkomend geval, steunend op de jurisprudentiële theorie van de afsplitsbare 

akten, hun rechten kunnen doen gelden voor de rechter van de machtsoverschrijding”. Artikel 

3, § 3, onttrekt het beheerscontract aan de toepassing van artikel 1184 B.W., zodat ook een 

rechterlijke ontbinding van het beheerscontract uitgesloten is719. 

208. De invoering van het juridisch instrument van het beheerscontract is ook van groot 

belang voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht. Klassiek omvat het bestuurlijk 

toezicht drie componenten of toetsingscriteria. Beslissingen van verzelfstandigste diensten 

kunnen zowel worden getoetst op hun wettigheid, als op hun overeenstemming met de 

                                                
719 De rechtsaard en de rechtsgevolgen van de beheersovereenkomsten in de zin van de AOB-wet van 21 

maart 1991 zijn derhalve duidelijk en liggen verankerd in de wet. Hetzelfde geldt niet voor de 
beheersovereenkomsten die de Gemeenschappen en Gewesten, naar het voorbeeld van de AOB-wet, 
hebben gesloten met de rechtspersonen die van hen afhangen. Er kan wel discussie rijzen over het (deels) 
reglementair-verordenend of contractueel karakter van die beheersovereenkomsten. Omwille van de 
bevoegdheidsproblemen is in die gevallen meestal immers geen bepaling opgenomen die alle clausules 
van een beheersovereenkomst als contractueel aanmerkt (Advies van de Raad van State bij het 
voorontwerp van decreet betreffende de S.W.D.E. (Parl. St. C.R.W. 2000-2001, nr. 171/1, 26-27.). Bij 
ontstentenis van dergelijke bepalingen heeft de Raad van State er in een advies van 13 november 2000 op 
gewezen dat aan bepaalde bepalingen van een beheersovereenkomst wel eens een reglementair karakter 
zou toekomen, waaraan derden rechten kunnen ontlenen : “Il convient tout d’abord d’observer que la 
détermination de la nature juridique du contrat de gestion est avant tout tributaire d’un examen du 
contenu et de la portée véritable de ses dispositions. A cet égard, l’utilisation du terme « contrat » et le 
fait que l’acte dont il s’agit résulte d’un accord de volontés – en l’occurrence, celles de la Région 
wallonne et de la S.W.D.E. – ne suffisent pas à empêcher que certaines dispositions dudit « contrat » 
présentent un caractère intrinsèquement réglementaire. Ainsi, étant donné le principe de la relativité des 
effets du contrat des dispositions qui auraient pour objet ou pour effet de régler les droits ou les 
obligations de tiers, devraient être considérées, à l’égard de ceux-ci, comme présentant un caractère 
intrinsèquement réglementaire. Tel est le cas de celles qui fixeraient, conformément à l’article 9, § 2, 3°, 
en projet, « les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public » (Parl. St.
C.R.W. 2000-2001, nr. 171/1, 26-27). Een beschikking van de rechtbank van Koophandel van Brussel dd. 
29 december 1997 leek de stelling van de Raad van State te bevestigen. M.b.t. de beheersovereenkomst 
die tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. werd gesloten, werd gesteld “que le contrat de gestion 
du 14 octobre 1997 est un accord de volontés, en vue de produire des effets juridiques; qu’il correspond à 
la notion du ‘contrat’, l’une des sources d’obligations, d’après le Code civil; que le dit contrat de gestion 
négocié en vertu du décret du 14 juillet 1997 est, cependant, d’une nature particulière et impose à la 
[R.T.B.F.] une mission de service public, dans l’intérêt général et, en conséquence, des normes de 
comportement, qui, par application de l’article 8, §1 du décret du 14 juillet 1997, s’ajoutent aux 
obligations découlant du décret du 17 juillet 1987 » (Voorz. Kh. Brussel, 29 december 1997, T.B.H., 
1998, 465-467). In een arrest van 21 december 2000 (Cass., 21 december 2000, J.T., 2002, 402-403. Zie 
voor een kritische bespreking van dit arrest, D. DE ROY, “La nature juridique des contrats de gestion 
d’entreprises publiques : à la recherche de l’introuvable ? », J.T., 2002, 393-401. DE ROY benadrukt dat 
de contractuele kwalificatie van het arrest beperkt moet blijven tot het RTBF-contract en niet per analogie 
mag worden uitgebreid tot andere beheersovereenkomsten) heeft het Hof van Cassatie de benadering van 
de Raad van State en de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van Brussel echter verworpen. In 
cassatieberoep tegen de beschikking van 29 december 1997 oordeelde het Hof dat “het begrip 
overheidscontract refereert aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven en dat een dergelijk contract geen handeling of verordening van een 
bestuursoverheid is”. Allicht is uit dit arrest af te leiden dat voortaan de reglementaire kwalificatie ook is 
uitgesloten voor de deelstatelijke beheersovereenkomsten, ongeacht of een bijzondere wetsbepaling hun 
contractueel karakter bevestigt. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dergelijke ongenuanceerde 
benadering recht doet aan de diversiteit aan beheersovereenkomsten in de praktijk (zie D. DE ROY, “La 
nature juridique des contrats de gestion des entreprises publiques : à la recherche de l’introuvable ?”, J.T., 
2002, 397-398).
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statuten720 en het algemeen belang721. Het ruime en vage begrip “algemeen belang” verschafte 

de toezichthoudende overheid de mogelijkheid om een echte opportuniteitscontrole uit te 

oefenen.

Met de wet van 21 maart 1991 is afgestapt van dit opportuniteitstoezicht door het algemeen 

belang niet langer als afzonderlijk toetsingscriterium aan te houden. De door de regering 

benoemde regeringscommissaris oefent uitsluitend toezicht uit op de naleving van de wet, de 

statuten en het beheerscontract722. Het algemeen belang komt bij het toezicht dus slechts ter 

sprake in de mate dat specifieke vereisten (onder meer te bereiken doelstellingen, kwaliteitseisen, 

e.d.m. ) in het beheerscontract werden opgenomen. De toetsing aan het algemeen belang is 

gecontractualiseerd via de beheersovereenkomst. Het vage toetsingscriterium van het algemeen 

belang wordt in de beheersovereenkomsten vertaald in harde cijfers en normen die het 

autonoom overheidsbedrijf moet bereiken of die niet mogen worden overschreden. De ruimte 

voor opportuniteitscontrole zal derhalve afhangen van het gedetailleerd karakter en de 

concrete bewoordingen waarin de beheersovereenkomst is gesteld. In vergelijking met de 

situatie waarin de overheid het “algemeen belang” vrij kon invullen, wordt de 

beoordelingsmarge aanzienlijk teruggebracht723. 

D.2.3. Een uniforme beheerstructuur ?

209. De wet van 21 maart 1991 beoogde724 op uniforme wijze de interne organisatiestructuur 

van autonome overheidsbedrijven te regelen. Artikel 15 stelt dat de autonome 

overheidsbedrijven worden bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. De 

autonome overheidsbedrijven kennen dus een “tweehoofdige beheersstructuur”725. 

De raad van bestuur van een autonoom overheidsbedrijf is bevoegd om alle handelingen te 

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het bedrijf726 727. Toch 

                                                
720 Volgens de Raad van State omvat de toetsing van de wettigheid van beslissingen van overheidspersonen 

sowieso de bevoegdheid om de naleving van hun statutaire voorschriften te toetsen (R.v.St., Dubois, nr. 
66.952 en 66.970, 25 juni 1997; R.v.St., AIESH e.a., nr. 102.804, 23 januari 2002).

721 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 99.
722 Artikel 23 AOB-wet.
723 W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, 

publiekrechtelijke naamloze vennootschappen)”, T.R.V., 1998, 470-471 en 487-488.
724 Voor de meeste autonome overheidsbedrijven is van de voormelde “eenvormige” beheersstructuur afgeweken 

in bijzondere wettelijke bepalingen. Er werden onder meer wijzigingen aangebracht met betrekking tot het 
aantal bestuurders, hun leeftijd, de bevoegdheden van de gedelegeerd-bestuurder, het instellen van een 
directiecomité, … De facto werd voor ieder van de vijf aan de AOB-wet onderworpen overheidsbedrijven een 
eigen bestuursmodel uitgebouwd.

725 D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes” in X., Les 
entreprises publiques autonomes, Brusse1, Bruylant, 1992, 127; W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van 
overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschap-
pen)”, T.R.V., 1998, 465.

726 Artikel 17, §1, AOB-wet.
727 Zie omtrent de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van bestuur W. DEVROE, 

“Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, publiekrechtelijke 
naamloze vennootschappen)”, T.R.V., 1998, 467.
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was de opzet van de wetgever om de raad van bestuur vooral sturend te laten optreden728. 

Daarom omvat de AOB-wet een zeer ruime machtiging aan de raad van bestuur om zijn 

bevoegdheden te delegeren aan het directiecomité. Slechts voor een beperkt aantal 

bevoegdheden (onder meer het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid, de 

goedkeuring van het beheerscontract en wijzigingen eraan, het toezicht op en het benoemen van 

het directiecomité, het oprichten van bijhuizen en agentschappen, het nemen van participaties, de 

beslissingen inzake personeel en betreffende de omzetting tot n.v. van publiekrecht)729, is 

delegatie uitgesloten.

Het directiecomité staat, als college, in voor het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging wat 

dat bestuur aangaat, de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en de 

onderhandeling van het beheerscontract730. Aan het directiecomité komen ook de 

bevoegdheden toe die de raad van bestuur er aan delegeert. De leden van het directiecomité 

zijn lid van de raad van bestuur731. Binnen het directiecomité kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen de gedelegeerd-bestuurder en de overige directeurs. De gedelegeerd-bestuurder 

wordt door de Koning benoemd. De overige leden van het directiecomité worden benoemd door 

de leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van het directiecomité, op voorstel van de 

gedelegeerd-bestuurder732.

Neemt het autonome overheidsbedrijf de vorm aan van een naamloze vennootschap van 

publiekrecht, dan is er ook - overeenkomstig het wetboek vennootschappen - een algemene 

vergadering van aandeelhouders733. Dat dit orgaan niet bestaat bij de “gewone” autonome 

overheidsbedrijven spreekt voor zich. Enkel na het aannemen van de vorm van n.v. van 

publiekrecht is er voor de autonome overheidsbedrijven sprake van aandelen en aandeelhouders.

                                                
728 D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes” in X., Les 

entreprises publiques autonomes, Brusse1, Bruylant, 1992, 127.
729 Artikel 17, §2, AOB-wet.
730 Artikel 19 AOB-wet.
731 Artikel 18, §1, AOB-wet.
732 Artikel 20 AOB-wet.
733 Zie omtrent de specificiteiten van die algemene vergadering W. DEVROE, “Deugdelijk bestuur van 

overheidsondernemingen (autonome overheidsbedrijven, publiekrechtelijke naamloze vennootschap-
pen)”, T.R.V., 1998, 468.
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D.2.4. Vernieuwde relaties met gebruikers en personeel

210. Om de relaties tussen de hervormde overheidsbedrijven en hun gebruikers te 

stroomlijnen, werden twee belangrijke innovaties doorgevoerd. Het betreft het instellen van 

ombudsdiensten en raadgevende comités.

De ombudsdiensten hebben tot opdracht klachten van gebruikers te onderzoeken, te 

bemiddelen tussen misnoegde gebruikers en het overheidsbedrijf, advies te verlenen indien 

geen minnelijke schikking kan worden bereikt en optreden als scheidsrechter zo gebruiker en 

overheidsbedrijf beslissen een geschil ter arbitrage aan de ombudsdienst voor te leggen734. De 

ombudsdiensten worden slechts ingesteld bij de autonome overheidsbedrijven waarvan de 

gebruikers in hoofdzaak natuurlijke personen zijn en die als zodanig door de Koning worden 

aangewezen735.

De raadgevende comités verlenen op verzoek van het overheidsbedrijf, van de bevoegde 

minister of op eigen initiatief advies betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben 

op de door het overheidsbedrijf verleende diensten, waaronder de bepalingen van het 

beheerscontract die de gebruikers aanbelangen736. De comités zijn samengesteld uit 

vertegenwoordigers van het overheidsbedrijf, de verbruikers, de werknemers- en 

werkgeversorganisaties en de deelstatelijke en federale regeringen737. Zoals de 

ombudsdiensten worden de raadgevende comités slechts ingesteld bij de autonome 

overheidsbedrijven waarvan de gebruikers in hoofdzaak natuurlijke personen zijn en bij 

koninklijk besluit zijn aangewezen738. Bij Belgocontrol en BIAC is om die reden geen 

raadgevend comité ingesteld.

211. Voor het personeel werd getracht bijkomende flexibiliteit te verzoenen met 

garanties739. 

                                                
734 Artikel 43, § 3, AOB-wet. Zie uitgebreid D. DEOM, “Le médiateur dans les entreprises publiques 

autonomes” in X., Le médiateur, Brussel, Bruylant, 1995, 235-248; G. HERMAN, “Een toetsing van het 
statuut van de ombudsfunctie bij de autonome overheidsbedrijven” in X., De ombudsfunctie, Die Keure, 
Brugge, 1997, 83-103.

735 Koninklijk besluit van 9 oktober 1992 betreffende de dienst “ombudsman” in sommige autonome 
overheidsbedrijven, B.S., 19 november 1992.

736 Artikel 47, 80 en 81, 138 en 139 AOB-wet.
737 Koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend 

comite voor de postdiensten, B.S., 19 november 1992; koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling 
van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, B.S., 19 
november 1992; koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van 
het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, B.S., 23 april 1992.

738 Koninklijk besluit van 9 oktober 1992 betreffende de dienst “ ombudsman “ in sommige autonome 
overheidsbedrijven, B.S., 19 november 1992.

739 Zie uitgebreid M. DAMAR, “Entreprises publiques autonomes: le pari de la troisième voie pour 120.000 
travailleurs” in X., Les entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 171-193; J. 
JACQMAIN, “Le statut du personnel des entreprises publiques autonomes” in X., Les entreprises 
publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 163-170.
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Het statutaire dienstverband blijft de regel740. Slechts in vier gevallen kan beroep gedaan 

worden op de contractuele tewerkstellingsvorm : a) om aan uitzonderlijke en tijdelijke 

personeelsbehoeften te voldoen, b) voor de uitvoering van taken die een kennis of ervaring op 

hoog niveau vereisen c) om ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts 

deeltijds bekleden, en d) om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen. Tijdens de 

debatten in de bevoegde Kamercommissie werd ook bepleit om de uitzonderingen op het 

statutaire beginsel niet te beperken tot het personeel “van hoog niveau”741. Op dit voorstel 

werd niet ingegaan maar in de praktijk storen de autonome overheidsbedrijven zich 

nauwelijks aan de beperking. 

Het personeels- en syndicaal statuut van de autonome overheidsbedrijven en de wijzigingen 

eraan worden vastgesteld door de raad van bestuur van het overheidsbedrijf. Als garantie voor 

het personeel werden wel belangrijke (soms bindende) voorstel- en adviesbevoegdheden aan 

de collectieve overlegorganen742 voorbehouden743. 

D.2.5. Taken van openbare dienst en andere taken 

212. Een laatste innovatie van de AOB-wet is het expliciteren van het onderscheid tussen de 

taken van openbare dienst van de autonome overheidsbedrijven en hun andere taken.

Bij het ontwikkelen van de activiteiten die geen verband houden met de openbare dienst heeft de 

wetgever de autonome overheidsbedrijven een maximale beheersautonomie willen toekennen744. 

Daarom geldt een verschillend juridisch regime al naargelang het overheidsbedrijf optreedt in 

uitvoering van zijn openbare dienst- of zijn commerciële activiteiten745. Voor de commerciële 

activiteiten werd beoogd de autonome overheidsbedrijven als gewone privé-ondernemingen te 

laten functioneren. Bij het uitoefenen van de openbare dienst-activiteiten gelden daarentegen tal 

van beperkingen of beschikt het bedrijf over bijzondere rechten.

Het onderscheid tussen de taken van openbare dienst en andere activiteiten is onder meer van 

belang voor de toepasselijkheid van de annulatie- en schorsingsbevoegdheid van de Raad van 

State, de formele motivering en de openbaarheid van bestuur, de wetgeving 

overheidsopdrachten, het goederenstatuut en het taalgebruik746.

Het onderscheid is daarnaast voor de autonome overheidsbedrijven ook van belang voor 

                                                
740 Artikel 29, eerste lid, AOB-wet.
741 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/10, 77-78.
742 Dit zijn de partitaire comités die per autonoom overheidsbedrijf worden opgericht (artikel 30 AOB-wet) 

en het Comité Overheidsbedrijven dat voor alle autonome overheidsbedrijven bevoegd is (artikel 31 
AOB-wet). 

743 Artikel 29 en 32 t.e.m. 35 AOB-wet.
744 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 5.
745 D. NUCHELMANS en G. PAGANO, “Les entreprises publiques autonomes”, CH. CRISP, 1991, n° 

1321-1322, 13-14; P. VERKAEREN, “Tendences récentes en matière de contrôle de certains organismes 
d’intérêt public”, Ann. Dr. Louv., 1991, 69-71.

746 Hierop wordt nader ingegaan in de volgende hoofdstukken.
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1° het vaststellen van tarieven : de autonome overheidsbedrijven stellen vrij de tarieven en de 

tariefstructuren vast voor de door hen geleverde prestaties andere dan prestaties van openbare 

dienst. Voor de door hen geleverde prestaties van openbare dienst moeten de in het 

beheerscontract bepaalde grondregelen voor tarifering worden nageleefd747;

2° het financieren van activiteiten : tenzij voor de tijdelijke dekking van kasbehoeften mogen 

de autonome overheidsbedrijven geen middelen aanwenden afkomstig van overheidssubsidies 

of van inkomsten uit prestaties van openbare dienst voor de ontwikkeling, financiering of 

uitbating van activiteiten andere dan die van openbare dienst748;

3° het nemen van participaties : voor het nemen van een participatie in een “gewone” dochter 

volstaat een beslissing van de raad van bestuur, die al naargelang de omvang van de 

participatie beslist bij gewone of 2/3 meerderheid (artikel 13, §2 AOB-wet); indien een 

autonoom overheidsbedrijf een dochter bij de uitvoering van zijn taken van openbare dienst 

wil betrekken, gelden in beginsel749 veel strengere voorwaarden. Het aandeel van “de 

overheid”750 moet dan, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 50% van het kapitaal van de 

“betrokken” dochteronderneming vertegenwoordigen. De statuten moeten bepalen dat dit 

aandeel aan de overheid recht geeft op ten minste 75% van de stemmen én van de mandaten 

in alle organen van de dochter. Het betrekken van de dochter bij de openbare dienst moet 

daarenboven bij koninklijk besluit worden toegestaan, waarin bijkomende voorwaarden751

kunnen worden opgelegd. Gedacht kan worden aan een verbod voor de dochteronderneming 

om te filialiseren of om bevoegdheden en verantwoordelijkheden over te dragen.

4° het bestuurlijk toezicht : dit wordt enkel uitgeoefend bij schending van de wet, het organiek 

statuut van het overheidsbedrijf en het beheerscontract. Dit laatste heeft enkel betrekking op 

de openbare dienst-taken van het overheidsbedrijf752;

5° het ondernemingsplan : de onderdelen van het plan die de uitvoering van de taken van 

openbare dienst betreffen worden ter informatie medegedeeld aan het paritair comité bij het 

autonoom overheidsbedrijf; zij worden voor toetsing aan de bepalingen van het 

beheerscontract ter goedkeuring voorgelegd aan de minister onder wie het overheidsbedrijf 

                                                
747 Artikel 9 AOB-wet.
748 Artikel 12, §4, AOB-wet.
749 Voor projecten van internationale samenwerking waarvan het toepassingsgebied het Belgische 

grondgebied overschrijdt spelen die voorwaarden niet (artikel 13, §3, lid 3, AOB-wet). Die uitzondering 
werd verantwoord geacht omdat bij dergelijke projecten doorgaans een groot aantal belanghebbenden zijn 
betrokken (Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/10, 63).

750 Het overheidsbegrip omvat niet enkel het autonoom overheidsbedrijf dat de dochter bij zijn taak van 
openbare dienst betrekt. Overeenkomstig artikel 42 AOB-wet kan bij het bepalen van die meerderheid 
ook rekening worden gehouden met de participaties van de Belgische Staat of van andere “organismen 
van openbaar nut en vennootschappen, instellingen en verenigingen van publiekrecht die ressorteren 
onder de Staat”.

751 In het koninklijk besluit kunnen ook bepaalde alleenrechten van de autonome overheidsbedrijven worden 
overgedragen aan de “betrokken dochteronderneming”, voor zover zulks noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling van de dochteronderneming (artikel 13, §5, AOB-wet). 

752 Artikel 23 AOB-wet. 
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ressorteert. De overige onderdelen worden enkel ter informatie aan de betrokken minister 

medegedeeld753;

6° de boekhouding en jaarrekening : de autonome overheidsbedrijven moeten een afzonderlijk 

stelsel van rekeningen bijhouden voor de activiteiten die verband houden met hun taken van 

openbare dienst, enerzijds, en hun andere activiteiten, anderzijds754.

7° het toezicht door het Rekenhof : het Rekenhof kan door bemiddeling van haar 

vertegenwoordigers in het college van commissarissen een toezicht ter plaatse inrichten op de 

rekeningen en verrichtingen, maar enkel indien die betrekking hebben op de uitvoering van de 

taken van openbare dienst755.

213. Toch wordt het onderscheid niet (zonder nuancering) doorgetrokken voor het 

volledige organieke stauut van de autonome overheidsbedrijven. Bepaalde voorschriften 

gelden ongeacht of de activiteit betrekking heeft op een openbare dienst of op louter 

commerciële taken.

Alle handelingen van de autonome overheidsbedrijven worden zodoende als daden van 

koophandel aangemerkt en zijn onderworpen aan de prijzenwetgeving, ongeacht of die 

handelingen betrekking hebben op openbare dienst of niet756. De ombudsdiensten en de 

raadgevende comités zijn bevoegd voor alle activiteiten van de autonome 

overheidsbedrijven757 en de bepalingen met betrekking tot het personeel maken geen 

onderscheid al naargelang dit personeel wordt ingezet voor een activiteit van openbare dienst

of een commerciële activiteit758 .

                                                
753 Artikel 26 AOB-wet.
754 Artikel 27, §1, AOB-wet.
755 Artikel 27, §3, lid 4, AOB-wet.
756 Artikel 8 en 9 AOB-wet en Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 16.
757 Artikel 43, §3, en 47, §2, AOB-wet.
758 Artikel 29 e.v. AOB-wet.
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E. DE VLAAMSE OVERHEIDSVENNOOTSCHAPPEN

E.1. De bevoegdheid en de beperkingen van de Vlaamse overheid bij het oprichten van 

rechtspersonen

214. De Vlaamse overheid beschikt over twee wegen om verzelfstandigde instellingen op te 

richten. Er werd verdedigd dat de Vlaamse overheid bevoegd is om taken te verzelfstandigen 

in rechtspersonen die overeenkomstig het privaatrecht worden opgericht. Die mogelijkheid 

bestaat in ieder geval indien een decreet tot dit gebruik van het privaatrecht machtigt759.

Daarnaast beschikt de Vlaamse overheid met artikel 9 BWHI over een publiekrechtelijke 

oprichtingsmogelijkheid. Het artikel machtigt de Vlaamse decreetgever om, in de 

aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren, gedecentraliseerde diensten, instellingen 

en ondernemingen rechtspersoonlijkheid te verlenen en hun oprichting, samenstelling, 

bevoegdheid, werking en toezicht te regelen. 

Bij het uitoefenen van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid komt de decreetgever een erg 

ruime bevoegdheid toe. De decreetgever is niet gebonden aan vooraf bestaande 

organisatievormen. Geval per geval kunnen de doelstellingen, de samenstelling van de 

bestuursorganen, de bevoegdheden, de werking, enz… van de opgerichte rechtspersonen 

worden bepaald. De decreetgever kan zelfs verwijzen naar bestaande privaatrechtelijke 

regelgeving, zoals de vennootschaps- of v.z.w.-wetgeving760.

215. Die vrijheid is de Vlaamse decreetgever niet steeds toegekomen. Aanvankelijk bepaalde 

de Bijzondere wet op de hervorming van de instellingen (artikel 13, §3) dat de kaderwet van 

16 maart 1954 van toepassing was op de door de deelstaten opgerichte rechtspersonen761. Met 

ingang van 1 januari 1989 werd die verplichting echter opgeheven. De wet van 16 maart 1954 

is sindsdien enkel nog van toepassing op de bestaande gemeenschaps- en gewestinstellingen 

en dit dan nog enkel zolang de decreet- of ordonnantiegever er geen wijzigingen aan 

aanbrengt (artikel 96 BWHI)762. Enkel voor het personeel en het financieel toezicht is de 

decreetgever nog verplicht een aantal specifieke federale voorschriften in acht te nemen763. 

                                                
759 Zie randnummer 119-120.
760 Zie randnummer 114 e.v.
761 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 

1999, 75-80; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die 
Keure, 2001, 110-111.

762 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 
1999, 75-76; J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 
1999, 821.

763 Vanzelfsprekend kan de decreetgever, behoudens via een beroep op zijn impliciete bevoegdheden, ook 
niet afwijken van een aantal federale wetten met algemene strekking, zoals de wetgeving 
overheidsopdrachten, de immuniteit van tenuitvoerlegging, enz. (zie A. ALEN en W. DEVROE, 
Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 82).
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Aldus moet bij het vaststellen van het bestuurlijk en geldelijk statuut van het personeel 

rekening worden gehouden met de algemene beginselen die in uitvoering van artikel 87, § 4, 

BWHI zijn vastgesteld. Die beginselen, opgenomen in het koninklijk besluit van 22 december 

2000764, zijn van rechtswege toepasselijk765. Ook het syndicaal statuut van de personeelsleden 

van de betrokken diensten blijft een federale bevoegdheid766.

216. Overeenkomstig artikel 50, §2, lid 2 van de bijzondere financieringswet van 16 januari 

1989767 zal een federale wet de algemene bepalingen vaststellen betreffende de controle die 

het Rekenhof uitoefent op de openbare instellingen van de deelgebieden. Een dergelijke 

kaderwet bestaat momenteel in ontwerp768 maar werd nog niet aangenomen. In afwachting 

hiervan is artikel 71, §3, van de bijzondere financieringswet van toepassing. Dit artikel 

bepaalt dat, wat de controle van het Rekenhof betreft, de bepalingen van de wet van 16 maart 

1954 van toepassing zijn op de openbare instellingen die afhangen van de deelgebieden769. 

Die controle heeft betrekking op de boekhouding, de verrichtingen en de rekeningen770. Ook 

voor de leningen van de Vlaamse “instellingen van openbaar nut” is rekening te houden met 

een aantal federale voorschriften. Voor bepaalde leningen bestaat een beslissingsbevoegdheid 

voor of mededelingsplicht aan de federale minister van Financiën771. De Koning kan de 

leningsmogelijkheid van die instellingen zelfs voor een periode van ten hoogste twee jaar 

beperken772.  

                                                
764 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief 

en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van 
de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke 
rechtspersonen die ervan afhangen, B.S., 9 januari 2001.

765 Arbitragehof, nr. 39/97 van 14 juli 1997, overw. B.4.4.2.
766 Artikel 87, §5, BWHI.
767 Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, 

B.S., 17 januari 1989. 
768 Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begroting, de controle op de 

subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie 
van de controle door het Rekenhof (Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 1871/1).

769 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 
1999, 77.

770 Artikel 6, §§3, 4 en 6, van de wet van 16 maart 1954.
771 Artikel 49, §§2 en 4, bijzondere financieringswet.
772 Artikel 49, §7, bijzondere financieringswet.
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E.2. De diversificatie van de Vlaamse openbare instellingen

217. De opeenvolgende staatshervormingen hebben geleid tot een belangrijke overdracht 

van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten. Die regionalisering en 

communautarisering is op Vlaams niveau gepaard gegaan met een toename van het aantal 

“Vlaamse openbare instellingen”. De wetten van 28 december 1984 en 26 juni 1990 

“betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en 

andere overheidsdiensten”773 vormden hiertoe een belangrijke aanzet. Omwille van de 

overdracht van hun bevoegdheden, werden in die wetten tal van federale overheidspersonen 

hervormd of afgeschaft. Hun goederen, rechten, verplichtingen en ook personeel werden 

(deels) overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten. In Vlaanderen werden die rechten, 

verplichtingen en het personeel in talrijke gevallen toegekend aan nieuwe overheidspersonen, 

zoals de Vlaamse Vervoersmaatschappij, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening, de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, enz. …  

Aanvankelijk deed de Vlaamse overheid hierbij vooral beroep op de publiekrechtelijke 

oprichtingsmogelijkheid van artikel 9 BWHI. Bevrijd van de beperkingen van de wet van 16 

maart 1954 gaf de Vlaamse decreetgever blijk van grote inventiviteit bij het ontwikkelen en 

ontwerpen van nieuwe statuten en rechtsvormen voor die “Vlaamse openbare instellingen”. In 

het spoor van de federale overheid werd ook op Vlaams niveau een kluwen aan instellingen 

tot stand gebracht onder benamingen als “openbare instelling”, “instelling van openbaar nut”, 

“publiekrechtelijke vereniging of vennootschap”, “naamloze vennootschap van publiekrecht”, 

enz. De hoofdbekommernis bleek allerminst het vaststellen en naleven van een strikte, 

orthodoxe kaderwetgeving. De rechtsvorm en het statuut van de opgerichte personen werden 

door de Vlaamse overheid naar believen gemodelleerd.

De laatste jaren gebruikt de decreetgever steeds vaker ook de (decretaal gemachtigde) 

privaatrechtelijke weg om tot verzelfstandiging over te gaan. Vooral de v.z.w.-vorm is 

populair774. Maar ook vennootschappen werden door de Vlaamse overheid opgericht en met 

overheidstaken belast (bv. c.v.b.a. Jobpunt of de n.v. Reproductiefonds Vlaamse musea).

Het kluwen aan Vlaamse overheidsinstellingen en ondernemingen dat aldus groeide, leidde 

tot een weinig overzichtelijke werking, tegenstrijdigheden en coördinatieproblemen. De 

Vlaamse overheid heeft hieraan proberen te verhelpen door eenheid te brengen in de 

verscheidenheid, via het uitvaardigen van kaderregelgeving. 

                                                
773 K.B. van 13 maart 1991 houdende coördinatie van de wetten van 28 decemer 1984 en van 26 juni 1990 

betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere 
overheidsdiensten, B.S., 19 april 1991.

774 De thesaurus van de Vlaamse Codex vermeldt meer dan twintig Vlaamse overheids-v.z.w.’s.
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Besluiten van de Vlaamse regering van 27 januari 1988775 en 13 juli 1988776 harmoniseren de 

toelagen en presentiegelden voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de 

instellingen en ondernemingen die ervan afhangen. Twee decreten777 en twee 

uitvoeringsbesluiten778 regelen de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen voor de 

openbare instellingen die afhangen van de Vlaamse overheid. 

Met artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 werden “de publiekrechtelijke instellingen die 

afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest” verplicht om een 

“geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding” te voeren overeenkomstig de regels 

en een plan opgelegd door de Vlaamse regering779. Een besluit van de Vlaamse regering van 

21 mei 1997780 voert voormeld decreet uit en stelt een gedetailleerd boekhoudplan vast. Het 

decreet van 20 december 1996781 verplicht de Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen 

opgericht bij of krachtens een wet of een decreet om hun verzekeringen aan te gaan bij één of 

meerdere door de Vlaamse regering aan te wijzen instellingen. 

Het decreet van 16 december 1997782 legt aan dezelfde personen de verplichting op om hun 

financiële rekeningen te hebben en al hun beleggingen onder te brengen bij een door de 

Vlaamse regering aan te wijzen kredietinstelling. Een decreet van 18 mei 1999783 garandeert 

de vrouwen een meer evenwichtige vertegenwoordiging in de bestuursorganen van die 

instellingen en een decreet van 8 december 2000784 onderwerpt de Vlaamse openbare 

instellingen aan een uniforme interne audit. 

                                                
775 Besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie 

van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van 
de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van 
bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren, B.S., 16 april 1988.

776 Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering 
van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden 
aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters 
en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en 
ondernemingen die onder de Vlaamse regering ressorteren, B.S., 13 september 1988.

777 Decreten van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de 
Vlaamse Gemeenschappen het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, B.S., 31 mei 
1995.

778 Besluiten van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale 
schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, B.S., 15 juli 1995.

779 Decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996, 
B.S., 19 oktober 1996.

780 Besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische 
boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen, B.S., 11 oktober 1997. 
Zie C. HOUTMAN, “Volwaardige boekhoudwet voor Vlaamse openbare instellingen”, Balans, 1997, afl. 
354, 6. en C. HOUTMAN, P. HANCKE en P. VERMEEREN, “Een volwaardige boekhoudwet voor de 
Vlaamse openbare instellingen”, Activa, 1998, afl. 1, 5-9.

781 Decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, B.S., 31 
december 1996.

782 Artikelen 9 en 10 van het decreet van 16 december 1997 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en 
waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, B.S., 30 december 1997. 

783 Decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 
in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen 
van de Vlaamse overheid, B.S., 29 juni 1999.

784 Artikelen 25 t.e.m. 27 van het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, B.S., 13 januari 
2001.
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Harmonisatiedecreten en -besluiten werden ten slotte ook uitgevaardigd voor het personeel 

van de “Vlaamse openbare instellingen”, onder meer aangaande hun bestuurlijk en geldelijk 

statuut785, de pensioenregeling786, de tuchtregeling787 en het politiek verlof788.

218. Toch blijft de harmonisatie beperkt. Nergens wordt een eenduidige en algemeen 

geldende omschrijving gegeven van de “Vlaamse openbare instellingen”. In de 

harmonisatiedecreten en -besluiten werd dit begrip telkens opnieuw vastgelegd. In het decreet 

van 20 december 1996789 m.b.t. het uniform verzekeringsbeleid zijn de “Vlaamse Openbare 

Instellingen” “de publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht bij of krachtens een wet of een 

decreet en die ressorteren onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest of de Vlaamse 

Gemeenschap”790. In het boekhoudsbesluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997791

worden de VOI dan weer omschreven als “alle publiekrechterlijke instellingen die afhangen 

van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest en die met toepassing van artikel 5 van 

het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van 1996 

een geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding dienen te voeren”792. 

Andere kaderregelgeving gebruikt nog andere omschrijvingen zoals de “publiekrechtelijke 

rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse overheid”793 of de “instellingen van openbaar 

nut die afhangen van de Vlaamse overheid”794. “De” categorie van de Vlaamse openbare 

instellingen bestaat derhalve (nog) niet. Voor elke kaderreglementering is geval per geval na 

te gaan welke personen er precies onder vallen. 

De tot stand gebrachte kaderregelgeving blijft bovendien erg fragmentair. Van een eenvormig 

statuut voor de “Vlaamse openbare instellingen” is allesbehalve sprake. Er bestaat 

bijvoorbeeld geen kaderregeling voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen of 

het bestuurlijk toezicht. Het is trouwens niet duidelijk waarom bepaalde aspecten op 

                                                
785 Artikel 64 t.e.m. 66 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, B.S., 21 

december 1990; besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de 
rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, B.S., 26 september 2000.

786 Decreten van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gewest-
en gemeenschapsinstellingen, B.S., 22 juni 1985.

787 Besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1988 houdende instelling en samenstelling van een 
Raad van beroep en van een Raad van beroep voor leidende ambtenaren voor sommige instellingen van 
openbaar nut, die onder het gezag of de controlebevoegdheid staan van de Vlaamse regering, B.S., 19 
oktober 1988; besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van 
een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen, B.S., 20 september 1995.

788 Decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de 
openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen, 
B.S., 24 december 1988.

789 Decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, B.S., 31 
december 1996.

790 Artikel 11, §1, van het decreet.
791 B. Vl. Reg. 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire 

rapportering voor de Vlaamse Openbare Instellingen, B.S., 11 oktober 1997.
792 Artikel 1 van het besluit.
793 Artikel 87, §4, BWHI.
794 Artikel 49, §5, 50, §2, en 71, §3, bijzondere financieringswet.
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geharmoniseerde wijze werden geregeld, terwijl dit voor andere – minstens even belangrijke –

aspecten niet is gebeurd.

219. Het fragmentair en ondoordacht karakter van de harmonisatiepogingen werd 

bekritiseerd in een resolutie van het Vlaams Parlement betreffende “het juridische kader, het 

financieel belang en de audit van het controlesysteem van de Vlaamse openbare

instellingen”795. Die resolutie vormt de parlementaire vertaling van een audit die het 

Rekenhof in 1996 uitvoerde en die betrekking had op het controlesysteem van de VOI's. Die 

audit werd in het 8e boek met opmerkingen en informatie van het Rekenhof voorgelegd aan 

het Vlaams Parlement en werd in de Subcommissie voor Financiën en Begroting op 

uitvoerige wijze besproken796.  

Besloten werd dat “het niet steeds duidelijk is waarom sommige organisaties aan bepaalde 

controlemechanismen zijn onderworpen en andere niet. De bestaande classificatie is niet 

steeds logisch”. Daarom werd in de resolutie aanbevolen om “aan deze euvels te verhelpen 

door het ontwerpen van één Vlaams decreet inzake administratieve en begrotingscontrole dat 

de bestaande regeling vervangt en waardoor aan alle Vlaamse openbare instellingen een 

éénvormig en actueel statuut wordt verschaft”797. 

In dit Vlaams kaderdecreet zou het statuut en de werking van de Vlaamse openbare 

instellingen ook aan andere aanbevelingen moeten worden aangepast : een duidelijke 

definiëring en catalogering van de Vlaamse openbare instellingen798, een uniformisering en 

modernisering van de boekhoudvoorschriften799, het veralgemenen en het uniformiseren van 

verslagplichten en interne controlesystemen800 en het reglementeren van de filialisering van 

de Vlaamse overheidsinstellingen801.

E.3. De intern en extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid 

220. In het regeerakkoord van juli 1999 heeft de Vlaamse regering zich voorgenomen om 

werk te maken van een grondige bestuurlijke vernieuwing. Als een essentieel onderdeel 

daarvan, en in het verlengde van de voormelde resolutie, werd de optimalisering van de 

organisatie en de werking van de Vlaamse openbare instellingen in het vooruitzicht gesteld. 

Het opzet was echter ruimer en beoogde een hervorming van de gehele Vlaamse administratie 

(ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ingedeeld in zeven departementen, de Vlaamse 

wetenschappelijke instellingen en de VOI). Hoewel de reorganisatie bij het afsluiten van dit 

proefschrift nog niet afgerond is en onduidelijk blijft of en in welke vorm de operatie zal 

                                                
795 Resolutie van 25 juni 1997 betreffende het juridische kader, het financieel belang en de audit van het 

controlesysteem van de Vlaamse openbare instellingen (Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 644).
796 Het verslag van die besprekingen is als bijlage gevoegd bij het verslag van de Commissie voor Financiën 

en Begroting betreffende de resolutie (Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 644/2, 5-35), hierna “resolutie”.
797 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 644/1, 2.
798 Resolutie, p. 2.
799 Resolutie, p. 4.
800 Resolutie, p. 5-6.
801 Resolutie, p. 8.
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worden voltooid, is het noodzakelijk – gelet op het belang van de hervorming – de 

krachtlijnen ervan te schetsen802.

221. Eén van de belangrijke uitgangspunten van de reorganisatie is de herverdeling van het 

bevoegdheidspakket van de Vlaamse overheid in zogenaamde “homogene beleidsdomeinen”. 

De Vlaamse bevoegdheden zullen worden gehergroepeerd in 12 dergelijke beleidsdomeinen,  

die omschreven worden als “een verzameling of cluster van beleidsvelden die zowel vanuit het 

oogpunt van de politiek als vanuit het oogpunt van de klant/doelgroep een logisch, 

herkenbaar en samenhangend geheel vormen”. In concreto betreft het onder meer de 

beleidsdomeinen “financiën en begroting”, “onderwijs en vorming”, “mobiliteit”, …

Bij het beheer van die beleidsdomeinen zal een één-op-één relatie worden ingesteld tussen het 

ministerieel niveau en de administratie. Dit houdt in dat voor elk homogeen beleidsdomein 

slechts één minister bevoegd is en dat alle bestuurlijke entiteiten die behoren tot een bepaald 

beleidsdomein onder dezelfde minister vallen. Dit lijkt evident, maar is allerminst het geval. 

Verschillende departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ressorteren 

onder meer dan één minister803.

222. Voor ieder homogeen beleidsdomein zal een Vlaams ministerie worden opgericht. Elk 

ministerie omvat één departement en één of meerdere intern verzelfstandigde agentschappen 

(IVA's). Het departement en de IVA's hebben in beginsel geen eigen rechtspersoonlijkheid; 

zij ressorteren onder de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en in ieder geval onder het 

hiërarchisch gezag van de minister.

Binnen ieder homogeen beleidsdomein kunnen ook één of meerdere extern verzelfstandigde 

agentschappen (EVA's) worden opgericht. Die EVA's hebben eigen rechtspersoonlijkheid en 

functioneren onder een door de Vlaamse regering benoemde raad van bestuur.

223. De departementen worden belast met taken van beleidsondersteuning. Dit betekent dat 

het departement in essentie tot taak heeft de minister te ondersteunen :

- bij het uitwerken van diens beleid; 

- bij de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering die in beginsel “op afstand” 

toevertrouwd wordt aan agentschappen.

Ten uitzonderlijke titel kunnen aan het departement ook beleidsuitvoerende taken worden 

toevertrouwd, bvb. indien voor bepaalde beleidsuitvoerende taken niet voldaan wordt aan de 

criteria om ze te verzelfstandigen of voorafgaand aan de oprichting van een toekomstig 

agentschap. 

                                                
802 De hiernavolgende informatie is grotendeels gesteund op de specifieke website gewijd aan het project 

Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse Gemeenschap (www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/new).
803 Zo ressorteert het departement Leefmilieu en Infrastructuur gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de 

Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en deels onder de bevoegdheid van de 
Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw.
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224. Taken van beleidsuitvoering zullen, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, 

toevertrouwd worden aan verzelfstandigde agentschappen en dit vanuit volgende motieven : 

- omdat er een eigen cultuur voor de uitvoeringsorganisatie gewenst is, die gericht is op de 

professionaliteit van de uitvoering;

- omwille van een verwachting van hogere doelmatigheid en slagvaardigheid, in combinatie 

met kwaliteit, effectiviteit van de te leveren prestaties;

- vanuit een deskundigheidsmotief : om de voor de taakuitvoering vereiste deskundigheid 

beter tot haar recht te laten komen;

- om activiteiten op de markt te brengen, in een competitieve sfeer;

- omdat er een grotere afstand tot het beleidscentrum gewenst is en om dichter bij de klant 

te staan;

- om in bepaalde domeinen een gewenste of nodig geachte onafhankelijkheid ten opzichte 

van de regering tot stand te brengen.

Gedacht wordt aan de oprichting van verzelfstandigde agentschappen voor onder meer 

volgende activiteiten :

- erkenningen;

- vergunningen;

- inspectie en controle;

- inning van belastingen en heffingen;

- toekenning van subsidies, toelagen, e.d.;

- beheer en exploitatie van infrastructuur;

- informatieverzameling, informatieverstrekking, sensibilisering, advisering, promotie, e.a.;

- uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek;

- specifieke dienstverlening in bepaalde beleidsdomeinen.

225. Tot de oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen wordt pas overgegaan 

indien er een toegevoegde waarde door gegenereerd wordt.

Concreet zijn er twee belangrijke redenen op grond waarvan de oprichting van een EVA kan 

worden overwogen : autonomie en onafhankelijkheid van de uitvoering en partnerschap bij de 

uitvoering. Hieruit kan worden afgeleid dat de activiteiten die momenteel door Vlaamse 

overheidsondernemingen uitgevoerd worden, waarschijnlijk ondergebracht zullen worden in 

verzelfstandigde agentschappen.

226. In de hervormingsvoorstellen wordt het aantal mogelijke vormen van 

verzelfstandiging in het nieuwe organisatiemodel beperkt tot 4 generieke basisvormen die  

flexibel kunnen ingevuld worden rekening houdend met de taken en opdrachten van de te 

verzelfstandigen entiteiten.
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227. De intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) worden in beginsel opgericht door 

de Vlaamse regering. De leidend managers verkrijgen in dit agentschap een operationele 

autonomie (aangestuurd via beheersovereenkomst) en blijven onderworpen aan het 

hiërarchisch gezag van de minister. 

Deze IVA hebben geen rechtspersoonlijkheid. Zij behoren tot de rechtspersoonlijkheid van de 

Vlaamse Gemeenschap. Dit geldt ook voor IVA die belast zijn met taken van 

beleidsuitvoering in gewestaangelegenheden. De rechtspersoon Vlaamse Gewest beschikt 

immers niet over eigen organen. Overeenkomstig artikel 1, § 1, artikel 3 van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980, oefenen de organen van de Vlaamse Gemeenschap de 

bevoegdheden en attributen van de rechtspersoon Vlaamse Gewest uit.

Doordat de IVA onder de rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap ressorteren, 

blijft het hiërarchisch gezag van de Vlaamse regering ten aanzien van een intern 

verzelfstandigd agentschap in beginsel behouden. Door het ontbreken van een eigen 

rechtspersoonlijkheid maar vooral door het behoud van de hiërarchische band met de Vlaamse 

regering onderscheiden de IVA zonder rechtspersoonlijkheid zich van de extern 

verzelfstandigde agentschappen (EVA) van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse 

Gemeenschap. De wijze waarop van die hiërarchische bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, 

zal door de Vlaamse regering op uniforme wijze uitgewerkt worden. Die delegaties zullen in 

ieder geval operationele autonomie aan het agentschap moeten verlenen voor de interne 

organisatie van het agentschap (organisatiestructuur, operationele processen), de interne 

controle, het sluiten van overeenkomsten en het personeelsbeleid. Er moeten ook delegaties 

worden verleend voor het aanwenden van middelen. Hiervoor zal worden gewerkt via 

enveloppenfinanciering.

Een IVA wordt geleid, beheerd en vertegenwoordigd door een personeelslid dat hiertoe door 

de Vlaamse regering wordt aangesteld. Dit IVA-hoofd staat onder het hiërarchisch gezag van 

de regering en beschikt over de operationele autonomie die noodzakelijk is om het agentschap  

doelmatig, efficiënt en effectief te leiden. Binnen de grenzen bepaald in het oprichtingsbesluit 

van de IVA, kan dit hoofd van de IVA bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan andere 

personeelsleden van het agentschap

228. Uitzonderlijk804 zal kunnen worden besloten tot de oprichting van (contradictio in 

terminis) een IVA met rechtspersoonlijkheid. Dergelijke entiteiten zullen door de 

decreetgever opgericht worden, beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid maar voor 

het overige werken onder gelijkaardige voorwaarden als de IVA zonder rechtspersoonlijkheid 

(hiërarchisch gezag Vlaamse regering met delegatie, beheersovereenkomst, …)

229. Binnen ieder homogeen beleidsdomein kunnen ook één of meerdere extern 

verzelfstandigde agentschappen (EVA's) worden opgericht. Die EVA's hebben eigen 

rechtspersoonlijkheid en functioneren onder een raad van bestuur. 

                                                
804 Gedacht wordt voornamelijk aan fiscale overwegingen.
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Binnen de categorie van de EVA wordt een essentiële tweedeling doorgevoerd tussen de 

privaatrechtelijk vormgegeven EVA en de publiekrechtelijk vormgegeven EVA. De Vlaamse 

overheid wil in haar verzelfstandigd optreden aansluiten bij het onderscheid dat in de 

rechtspraak, de adviespraktijk van de Raad van State en de rechtsleer is ontwikkeld op grond 

van de organisatierechtelijke tweewegenleer805. 

230. De publiekrechtelijk vormgegeven externe verzelfstandiging is de regel. Indien 

voldaan is aan de voorwaarden voor een externe verzelfstandiging, zal die daarom in beginsel 

geschieden in publiekrechtelijke vorm. Slechts indien bijkomende motieven hiertoe nopen, zal 

tot verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm worden overgegaan.

Overeenkomstig artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 wordt voor de 

oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven EVA een tussenkomst van de decreetgever

vereist. Dit oprichtingsdecreet zal rechtspersoonlijkheid verlenen. Ook een aantal 

basiskenmerken van de publiekrechtelijk vormgegeven EVA moet de decreetgever zelf 

vastleggen. Met name zal de decreetgever het maatschappelijk doel en de opdrachten 

nauwkeurig moeten omschrijven, een toezichtsregeling moeten uitwerken en de samenstelling 

en de werking van de organen van de publiekrechtelijk vormgegeven EVA moeten regelen806. 

Een publiekrechtelijk vormgegeven EVA wordt aangestuurd door de Vlaamse regering via

een beheersovereenkomst. Het eigenlijke bestuur is in handen van een door de Vlaamse 

regering aangestelde raad van bestuur. Die raad heeft in beginsel de volheid van bevoegdheid 

en de eindverantwoordelijkheid voor alle handelingen van de instelling. Alle bevoegdheden 

die in het oprichtingsdecreet of bij beslissing van de raad van bestuur niet aan een ander 

orgaan zijn toevertrouwd, komen toe aan de raad van bestuur. De leden van de raad van 

bestuur worden in beginsel aangesteld voor een mandaat waarvan de duur overeenstemt met 

de duur van de ambtstermijn van de Vlaamse regering.

231. De oprichting en het statuut van de privaatrechtelijk vormgegeven EVA  moeten 

volledig in overeenstemming zijn met de dwingende bepalingen van het private 

vennootschaps- of verenigingsrecht. In het geval dat de decreetgever van ook maar één van 

die bepalingen wenst af te wijken, moet worden gekozen voor een publiekrechtelijk 

vormgegeven EVA.

Tot verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm kan slechts worden overgegaan indien

- voldaan is aan de minimale voorwaarden voor verzelfstandiging van beleidsuitvoerende 

taken; 

- de vereiste voordelen of doelstellingen niet op dezelfde wijze gerealiseerd kunnen worden 

via interne verzelfstandiging en

                                                
805 Zie randnummers 106 e.v.
806 Zie randnummer 110.
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- de vereiste voordelen of doelstellingen niet op dezelfde wijze gerealiseerd kunnen worden 

via publiekrechtelijke vormgegeven externe verzelfstandiging.

Als voordelen van privaatrechtelijk vormgegeven verzelfstandiging t.a.v. de 

publiekrechtelijke variant, kan onder meer worden gedacht aan :

- het stimuleren van initiatieven tot samenwerking met of betrokkenheid van particulieren 

of private belangengroeperingen : de betrokkenheid van private partners bij een extern 

verzelfstandigd agentschap (financieel, vrijwilligerswerk, deelname bestuur, enz…) kan 

vanuit juridisch oogpunt zowel in publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorm 

geschieden. Toch kan vanuit praktisch oogpunt de publiek- of privaatrechtelijke 

inkleuring determinerend kan zijn voor het welslagen of het falen van de samenwerking. 

Omdat een privaatrechtelijke vormgegeven agentschap minder herkenbaar is als overheid, 

kan dit de particuliere sector er sneller toe aanzetten tot samenwerking over te gaan of 

zich vrijwillig ten dienste van de organisatie in te zetten807;

- de noodzaak of wenselijkheid van een doorgedreven onafhankelijkheid van de 

uitvoeringsorganisatie : in tegenstelling tot bij de publiekrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigde agentschappen, ontbreekt bij de privaatrechtelijk vormgegeven 

agentschappen elke vorm van bestuurlijk toezicht;

- de noodzaak of wenselijkheid de beleidsuitvoering te realiseren onder 

werkingsvoorwaarden die identiek zijn aan die van concurrenten of actoren die 

gelijkaardige activiteiten ontwikkelen.

Hoewel de oprichting van een privaatrechtelijk vormgegeven EVA geschiedt op grond van 

het privaatrechtelijke vennootschaps- of verenigingsrecht, wordt toch een decretale 

machtiging vereist om de Vlaamse overheid te machtigen van dit privaatrecht gebruik te 

maken. Ook de privaatrechtelijk vormgegeven EVA worden immers met beleidsuitvoerende 

taken belast en er is derhalve sprake van een bevoegdheidsoverdracht.

Tussen de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest enerzijds en een 

privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap anderzijds wordt een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin worden op contractuele wijze de krachtlijnen 

vastgelegd van de beleidsuitvoering door het agentschap.

                                                
807 Zie randnummers 79-80.
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F. DE FILIALEN VAN VERZELFSTANDIGDE OVERHEIDSPERSONEN

232. Er is reeds gewezen op de verschillende wijzen waarop de overheid bedrijven kan 

oprichten of participaties kan nemen808. Bijzondere aandacht verdienen echter de zogenaamde 

“filialen” of “dochters” van verzelfstandigde overheidspersonen. 

Aan de personen die de Belgische Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de gemeenten of 

de provincies (mede) oprichten, wordt herhaaldelijk de bevoegdheid toegekend om te 

participeren in andere rechtspersonen. Die personen kunnen op hun beurt participeren in 

personen, die op hun beurt kunnen participeren, enz. Een ongeremde filialisering zou kunnen 

leiden tot “overheidspersonen in tweede, derde, vierde, … graad”809. 

De gevaren van een dergelijke filialisering zijn niet denkbeeldig : verlies van controle, 

versplintering van verantwoordelijkheid, van aansprakelijkheid en van middelen en 

ondoorzichtigheid van het overheidsoptreden. In de resolutie van het Vlaams Parlement van 

25 juni 1997 betreffende de “Vlaamse openbare instellingen” werd om die reden aanbevolen 

de filialisering te beperken : “De toezichthoudende overheid moet verbieden dat VOI’s hun 

decretale of wettelijke opdrachten van openbaar belang delegeren aan aparte 

rechtspersonen. De oprichting van privaatrechtelijke personen door VOI’s of door het 

participeren in privé-vennootschappen zou aan bepaalde regels moeten zijn onderworpen. Dit 

zou vermijden dat de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten of het controlerecht 

van het Rekenhof of de Vlaamse regering op de besteding van overheidsgelden zou worden 

omzeild of afgezwakt”810.

233. Ook nu bestaan echter reeds een aantal belangrijke beperkingen op filialisering. Een 

dubbel onderscheid dringt zich op. Een eerste onderscheid kan worden gemaakt al naargelang 

wordt gefilialiseerd volgens publiekrechtelijke dan wel volgens de privaatrechtelijke weg. Het 

publiekrechtelijk procédé tot filialisering houdt dan in dat een organieke wet, decreet of 

ordonnantie de werking, de organisatie en het toezicht van de op te richten filialen bepaalt. 

Daarnaast kan een beroep gedaan worden op de privaatrechtelijke technieken van het 

vennootschapsrecht en de v.z.w.-wetgeving om tot de oprichting van filialen over te gaan.

Hoewel filialisering zowel in publieke als in private vorm denkbaar is, wordt in de praktijk 

enkel van het privaatrecht gebruik gemaakt. Er zijn mij geen voorbeelden bekend van filialen 

die hun rechtspersoonlijkheid ontlenen aan een bijzondere wetskrachtige bepaling. Hieraan is 

wellicht niet vreemd dat de filialiserende overheden niet over wet-, decreet- of 

ordonnantiegevende bevoegdheid beschikken. De noodzaak tot tussenkomst van de 

wetgevende macht voor een publiekrechtelijke filialisering blijkt een zeer krachtige rem. 

                                                
808 Zie randnummers 106 e.v.
809 Naar D. DEOM’s “secteur public au second degré” (Statut juridique des entreprises publiques, Brussel, 

Story-Scientia, 1990, 200).
810 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 644/1, 8.
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Wel worden door de wetgevende macht aan filialen soms publiekrechtelijke verplichtingen 

opgelegd of bevoegdheden toegekend die moeilijk verenigbaar zijn met het privaatrecht. Toch 

worden ook die filialen in eerste instantie op grond van het private verenigings- of 

vennootschapsrecht opgericht. Voorbeeld hiervan bieden de gespecialiseerde 

dochterondernemingen van de Vlaamse investeringsmaatschappijen811. Zij staan onder 

bestuurlijk toezicht en beschikken over bevoegdheden die onverenigbaar zijn met het statuut 

van een private naamloze vennootschap. Toch worden zij op grond van dit private 

vennootschapsrecht opgericht en niet op grond van een bijzondere decretale regeling. Dit 

gebruik van de privaatrechtelijke weg, gecombineerd met bepalingen die onverenigbaar zijn 

met dit privaatrecht, is vanuit juridisch oogpunt bekritiseerbaar812. 

Het privaatrecht kan wel publiekrechtelijk gemodelleerd worden door de participatie te 

onderwerpen aan machtigingsvoorwaarden, zoals in artikel 263sexies, §2, N.Gem.W. dat de 

filialisering door autonome gemeentebedrijven afhankelijk stelt van de voorwaarde dat het 

gemeentebedrijf over het voorzitterschap in de organen van de filialen beschikt en over de 

meerderheid van de stemmen813. Dergelijke voorwaarden moeten wel verenigbaar blijven met 

het verenigings- of vennootschapsrecht. Voor de voorwaarden van artikel 263sexies, §2, 

N.Gem.W. is dit het geval. In de statuten van een v.z.w. of een vennootschap kunnen 

bepalingen worden opgenomen die verzekeren dat aan de meerderheidsvoorwaarden wordt 

voldaan. Gebeurt dit niet of blijkt dit niet mogelijk, dan zal de participatie van het 

gemeentebedrijf niet toegelaten zijn.

234. Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van privaatrechtelijke filialisering is ook een 

onderscheid te maken al naargelang de participaties kaderen in een verzelfstandiging van 

overheidsbevoegdheden of hier los van staan.

Er is reeds op gewezen dat de participaties van de Staat, de deelgebieden, de gemeenten en de 

provincies niet steeds tot doel hebben een overheidstaak of bevoegdheid over te dragen814. Dit 

geldt ook voor de participaties van verzelfstandigde overheidspersonen. Soms is het enkel de 

bedoeling om via die participaties betrokken te worden bij de werking van een ander persoon 

of houdt de participatie verband met de uitoefening van een opdracht die niet als 

overheidstaak aan te merken valt.

In dergelijke gevallen zijn filialisering en participaties op grond van het private 

vennootschaps- of verenigingsrecht principieel toegelaten. Er is geen bijzondere wettelijke of 

                                                
811 Zie voor andere voorbeelden, D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-

Scientia, 1990, 204.
812 Zie randnummers 123-125.
813 Zie F. DE SCHREVEL, “Un point de vue du secteur privé sur la mise en oeuvre de la filialisation dans 

les regies communales autonomes”, Mouv. Comm., 2000, afl. 1, 50-61; M. HERBIET en S. HAZEE, “La 
filialisation dans les régies communales autonomes”, in M. BOVERIE (ed.), La régie communale 
autonome, Namen, UVCW, 1999, 133-171; E. VAN HOOYDONK, “De Gemeentebedrijvenwet”, T. 
Gem., 1997, 46-48 en -, “Knelpunten na vijf jaar gemeentebedrijvenwet”, in S. BAETEN, K. LEUS en K. 
BYTTEBIER (eds.), Onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 213-218.

814 Zie randnummer 174.
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decretale machtiging nodig voor filialisering indien de deelneming niet gepaard gaat met een 

bevoegdheidsoverdracht. Dit betekent wel niet dat de oprichtende overheid dergelijke 

participaties niet aan beperkingen kan onderwerpen. De wet, het decreet of de ordonnantie 

kunnen die participatiemogelijkheid uitsluiten of van bepaalde voorwaarden afhankelijk 

stellen815. 

235. In het geval de filialisering gepaard gaat met een overdracht van overheidstaken of –

verantwoordelijkheden zal die slechts mogelijk zijn indien de grenzen van de 

bevoegdheidsdelegatie worden gerespecteerd of indien een wetskrachtige bepaling die 

overdracht toestaat. 

Van belang hierbij is dat de grenzen waarbinnen delegatie zonder wetskrachtige machtiging 

kan worden aanvaard, bij een filialisering nog strenger moeten worden beoordeeld dan bij een 

verzelfstandiging “in de eerste graad”. Aan de filialisering is immers een eerste 

verzelfstandiging voorafgegaan, waarbij welbepaalde taken aan een verzelfstandigde 

overheidsinstelling werden toevertrouwd. Terwijl de politieke overheden over algemene 

bevoegdheden beschikken (algemeen belang, gemeentelijk belang, provinciaal belang)816, 

betreft het bij verzelfstandigde personen derhalve steeds welbepaalde toegewezen 

bevoegdheden (specialiteitsbeginsel). Een delegatie van dergelijke toegewezen bevoegdheden 

ligt veel moeilijker dan delegatie van een aspect van een algemene bevoegdheid817. Die 

conclusie dringt zich ook op doordat bij delegatie via filialisering de gedelegeerde 

overheidstaak een bijkomend niveau verwijderd wordt van een democratisch verkozen 

bestuursniveau.

236. Delegatie door een verzelfstandigde overheidspersoon aan een filiaal zal dus veel 

voorzichtiger te benaderen zijn dan een gelijkaardige delegatie door de politieke overheden818

en zal vaak enkel mogelijk zijn op grond van een bijzondere wetskrachtige machtiging. 

Heel wat wettelijke en decretale bepalingen omvatten dergelijke uitdrukkelijke machtigingen 

om participaties te nemen of vennootschappen en verenigingen op te richten. De draagwijdte 

van die machtigingsbepalingen is echter vaak onduidelijk. Heeft de wet-, decreet- of 

ordonnantiegever slechts willen aangeven dat de verzelfstandigde dienst kan participeren 

maar dan zonder bevoegdheidsoverdracht ? Of heeft hij ook gemachtigd tot filialisering van 

de toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden ?

                                                
815 Ter zake kan worden verwezen naar de participaties van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

die onder meer afhankelijk zijn van de voorwaarde dat minstens één mandaat van bestuurder wordt 
toegekend aan het participerende intergemeentelijke samenwerkingsverband (artikel 78 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking).

816 Zie G. BAETEMAN, Personen- en familierecht, I, Deurne, Kluwer, 1992, 229.
817 F. KOEKELBERG, “Licéité de la délégation de pouvoir : avant tout une question de limites”, A.P.T., 

1985, 150-151.
818 P. LEWALLE, “Les A.S.B.L., moyen d’action des pouvoirs publics?” in X., Les A.S.B.L. Evaluation 

critique d’ un succès, Brussel, Story-Scientia, 1985, 291.
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De machtigingsbepalingen geven slechts uitzonderlijk een antwoord op die vragen. Een 

voorbeeld biedt artikel 13 AOB-wet. Dit artikel machtigt de autonome overheidsbedrijven 

uitdrukkelijk om, onder bepaalde voorwaarden, dochterondernemingen bij de uitvoering van 

hun taken van openbare dienst te betrekken819. 

237. In de meeste gevallen ontbreekt een uitdrukkelijke wilsuiting van de wetgever 

evenwel. Dit valt te betreuren en de lege ferenda moeten de regelgevers opgeroepen worden 

om aan het onderscheid meer aandacht te besteden. De lege lata moet noodgedwongen 

worden teruggegrepen naar een aantal indicaties waaruit de bedoeling van de regelgever zou 

kunnen worden afgeleid. 

Eerst is er vanzelfsprekend de parlementaire voorbereiding. De historiek van de regelgeving 

kan nuttig zijn om uit te maken of een participatiemachtiging een ruime –

bevoegdheidsoverdragende – draagwijdte toekomt of niet. Maar in het overgrote deel van de 

gevallen verstrekken parlementaire toelichting en historiek geen aanwijzingen. In die gevallen 

dringt zich volgende benadering op. 

Nagegaan moet worden of de regelgever de participatiemachtiging gekoppeld heeft aan 

bijzondere waarborgen of vereisten, zoals informatieverplichtingen, een gegarandeerde 

vertegenwoordiging of zelfs de verplichting een meerderheidspositie te bekleden in de 

organen van de filialen. Zo dergelijke voorwaarden worden opgelegd en deze de 

participerende overheid een determinerende controle garanderen op de werking en de 

beslissingen van haar filialen – en de parlementaire toelichting of de wetshistoriek geen 

tegenindicaties bevatten – is aan te nemen dat de machtiging een bevoegdheidsoverdracht 

mogelijk maakt. Enkel de mogelijkheid om een deel van de toegekende overheidstaken te 

filialiseren, kan dergelijke verregaande voorwaarden immers verantwoorden820. Er is dan zelfs 

te verdedigen dat de voorwaarden enkel gelden voor participaties die met 

bevoegdheidsoverdracht gepaard gaan en niet gelden voor particpaties zonder 

bevoegdheidsoverdracht.

Anders is het indien aan de machtiging geen voorwaarden zijn verbonden of de voorwaarden 

de overheid geen determinerende zeggenschap garanderen. Gedacht kan worden aan 

bijzondere informatieverplichtingen of een gegarandeerde (minderheids)vertegenwoordiging. 

Dergelijke voorwaarden veronderstellen niet noodzakelijk dat de regelgever tot een 

bevoegdheidsoverdracht heeft gemachtigd. Ze kunnen ook los van een bevoegdheids-

overdracht verantwoord zijn, zoals voor het vermijden van ongunstige gevolgen die 

                                                
819 Zie randnummer 212.
820 In dezelfde zin m.b.t. de autonome gemeentebedrijven, E. VAN HOOYDONK, “Knelpunten na vijf jaar 

gemeentebedrijvenwet” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van 
publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 204-205.
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participaties kunnen uitoefenen op de overheidstaken821. Er kan dan ook worden aangenomen 

dat - behoudens tegenindicaties in parlementaire voorbereiding of wetshistoriek -

participatiemachtigingen geen bevoegdheidsoverdracht mogelijk zijn indien er geen 

voorwaarden aan zijn gekoppeld of die voorwaarden de overheid geen determinerende 

zeggenschap garanderen (bv. bij de participatiemachtiging voor de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden822). Bevoegdheidsoverdracht is in die gevallen enkel mogelijk 

binnen de grenzen van het (voor filialisering verstrengd toe te passen) delegatieleerstuk. 

                                                
821 Zie bv. Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1633/1, 5 : “Wanneer een overheidsbedrijf beslist om zich, via de 

oprichting van een dochteronderneming, toe te leggen op een activiteit die helemaal buiten zijn taken van 
openbare dienstverlening valt, zullen sommigen zeggen dat de Staat als aandeelhouder daarin geen 
enkele zeggenschap mag hebben. Dat zou net andersom moeten zijn want als de dochteronderneming met 
moeilijkheden kampt, kunnen die problemen afstralen op het overheidsbedrijf zelf, en dus op de 
uitoefening van zijn taken van openbare dienstverlening”. Zie ook het wetsvoorstel tot wijziging van de 
AOB-wet en Rekenhof-wet, wat de controle op de autonome overheidsbedrijven betreft (Parl. St. Kamer 
2001-2002, nr. 1686/1, 5). 

822 Zie ook F. VANDENDRIESSCHE, “Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en private partners”, 
C.D.P.K., 2002,  325-343.
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HOOFDSTUK III DE VERNIETIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE

238. Honderd jaar na de Belgische onafhankelijkheid was de toenemende controle op het 

overheidsoptreden nog niet geresulteerd in een bijzonder jurisdictioneel overheidstoezicht. De 

hoven en rechtbanken zetten weliswaar de eerste stappen in de richting van een toenemende 

overheidsaansprakelijkheid823. Maar de oprichting van een Raad van State die bepaalde  

overheidshandelingen zou kunnen toetsen en vernietigen, behoorde nog tot de taboe-sfeer824.

Het in 1930 van de hand van H. VELGHE verschenen werk “L’Institution d’un Conseil 

d’Etat en Belgique”825 vormde een keerpunt. Sindsdien volgenden verschillende 

parlementaire initiatieven tot oprichting van “een” Raad van State elkaar op826. De wet 

“houdende instelling van een Raad van State” werd uiteindelijk op 23 december 1946 

goedgekeurd827. De benoeming van de eerste leden van de Raad van State geschiedde bij 

besluit van de Regent van 17 november 1947. Met het besluit van de Regent van 23 augustus 

1948 werd de procedureregeling voor de Raad van State vastgelegd en op 9 oktober 1948 

volgde de plechtige instelling van de Raad. Het eerste arrest werd door de afdeling 

administratie uitgesproken op 8 november 1948. Het eerste advies van de afdeling wetgeving 

volgde op 21 november 1948828.  

239. Sindsdien is de Raad van State doorgaans op bevredigende wijze tegemoet gekomen 

aan de hoge verwachtingen die aan dit rechtscollege zijn gesteld. De Raad van State groeide 

uit tot één van de belangrijkste actoren bij de totstandkoming, de ontwikkeling, het 

synthetiseren en het afdwingen van het bestuursrecht. Vooral de vernietigingsbevoegdheid die 

aan de afdeling administratie van de Raad van State is toegekend, heeft hiertoe bijgedragen.

Hieronder wordt nagegaan welke personen (en welke van hun beslissingen) aan het 

vernietigingstoezicht van de Raad onderworpen zijn. Het door de wetgever aangehouden 

criterium en de invulling die de rechtspraak en rechtsleer eraan gegeven hebben, worden 

onderzocht. Vervolgens wordt nagegaan tot welk resultaat dit criterium leidt voor de 10 

gemengd publiek-private voorbeeldpersonen. Tenslotte wordt het door de wetgever gekozen 

criterium getoetst aan de stellingen die in het vorige deel werden geformuleerd.

                                                
823 Het Cassatiearrest van 5 november 1920 (Pas., 1920, I, 193) wordt doorgaans als het beginpunt van de 

jurisprudentiële evolutie inzake de overheidsaansprakelijkheid aangemerkt. 
824 Reeds in 1832 en 1834 werden bij de Senaat verscheidene wetsvoorstellen ingediend waarin de oprichting 

van een Raad van State in het vooruitzicht werd gesteld. Die voorstellen bleven echter zonder gevolg 
waarna een eeuw van stilte intrad (zie J. SUETENS, “Plechtige instelling van de Raad van State”, R.W., 
1948-1949, 131).

825 H. VELGE, L’Institution d’un Conseil d’Etat en Belgique: préparation des lois, responsabilité des 
autorités publiques, recours contre l’excès de pouvoir, Leuven, Société d’études morales, sociales et 
juridiques, 1930, 320p.

826 J. SUETENS, “Plechtige instelling van de Raad van State”, R.W., 1948-1949, 131.
827 Wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, B.S., 9 januari 1947.
828 Zie uitgebreid over die ontstaansgeschiedenis van de Raad, X., Raad van State. Liber Memorialis 1948-

1998, Gent, Mys&Breesch, 1999, 9.
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A. DE KEUZE VAN DE WETGEVER

240. Artikel 9 van de wet van 23 december 1946 verleende de afdeling administratie de 

bevoegdheid om “bij wijze van arresten uitspraak te doen over de beroepen tot 

nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen akten en 

reglementen van de onderscheiden administratieve overheden […]”. Die 

bevoegdheidsomschrijving is sinds 1946 nagenoeg onveranderd gebleven. Bij de coördinatie 

van de wetten op de Raad van State in 1973 werd het artikel 9 wel vernummerd tot 14. 

Daarnaast werd de bevoegdheid van de Raad in 1999 uitgebreid tot de beslissingen over 

personeel en overheidsopdrachten van bepaalde met de wetgevende en de rechterlijke macht 

verbonden instellingen829. 

Voor het bepalen van de bevoegdheid830 van de Raad van State inzake het annulatie(en 

schorsings)contentieux heeft de wetgever de begrippen “akten en reglementen” en 

“administratieve overheid” derhalve centraal gesteld831.

                                                
829 Zie randnummer 255 en de daar geciteerde verwijzingen. 
830 Daarnaast is voor het bepalen van de bevoegdheid van de bestuursrechter ook nog rekening te houden met 

het grondwettelijk kader waarin de Raad van State ligt ingebed. Uit de artikelen 144 en 145 van de 
grondwet heeft het Hof van Cassatie immers afgeleid dat zodra het werkelijk voorwerp van een geschil 
betrekking heeft op een subjectief recht, enkel de rechtscolleges van de rechterlijke macht bevoegd zijn 
om van dit geschil kennis te nemen. De rechtsmacht van de Raad van State beperkt zich dan ook tot het 
“objectieve contentieux” (zie onder meer C. BERX, “Artikel 144 en 145 G.W.” in X., Commentaar 
Publiek Procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, losbl.; C. BERX, Rechtsbescherming van de Burger tegen de Overheid, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, nr. 296 e.v.; B. BLERO, “L’article 145 de la Constitution comme solution aux conflits 
de compétence entre le juge de l’exces de pouvoir et le juge judiciaire” in B. BLERO (ed.), Le Conseil 
d’Etat de Belgique. Cinquante ans après sa création, Brussel, Bruylant, 1999, 203-268; D. D’HOOGHE, 
De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de Raad van State en 
de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, nr. 1203; D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE 
en I. VOS, “Bedenkingen bij recente evoluties betreffende de bevoegdheid van de Raad van State” in 
Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 384-389; P. FLAMEY en J. GHYSELS, “Kan 
de kort geding rechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing?” 
in O. VANKESBEECK en L. LEDEGEN (eds.), Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Revolutie of 
slechts structurele verduidelijking?, Gent, Mys&Breesch, 1998, 142-143; M. LEROY, Contentieux 
administratif, Brussel, Bruylant, 2000, 283-310; P. LEWALLE, “La place de la justice administrative 
dans la Constitution : la répartition des compétences entre le pouvoir judiciaire et le Conseil d’Etat” in B. 
BLERO (ed.), Le Conseil d’Etat de Belgique. Cinquante ans après sa création, Brussel, Bruylant, 1999, 
159-202; D. LINDEMANS, “Cumulatie van administratief en civiel kort geding” in X., Publiekrecht. De 
doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys&Breesch, 1996, 315-338; S. LUST, 
Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2000, nr. 211 e.v.; P. VAN ORSHOVEN, 
“Administratieve rechtbanken? Ja en Neen. Pleidooi voor jurisdictioneel monisme”, R.W., 1994-1995, 
897; L. VENY, “Het kort geding in onderwijszaken: een status questionis”, T.O.R.B., 1998-99, 351).

831 Er wordt dus niet enkel aandacht besteed aan het personele bevoegdheidsbegrip “administratieve 
overheid”. Ook aspecten van het tweede (materiële) bevoegdheidsbegrip, de “akten en reglementen”, 
worden behandeld. In rechtspraak en rechtsleer worden het “personele” en “materiële” 
bevoegdheidscriterium immers niet strikt gescheiden. Zo is niet geheel duidelijk of de Raad tot zijn 
onbevoegdheid t.a.v. bepaalde “commerciële” beslissingen komt omdat dergelijke beslissingen niet 
genomen worden “als administratieve overheid”, dan wel omdat van dergelijke beslissingen geen 
“eenzijdig akten” kunnen worden afgesplitst. Beide criteria vloeien in elkaar over en worden alternerend 
of samen als verantwoording gebruikt (bv. R.v.St., bvba Artabel e.a., nr. 79.954, 27 april 1999 : “nog 
moet worden nagegaan of de v.z.w De Gavers ook in haar hoedanigheid van administratieve overheid is 
opgetreden bij het nemen van de thans bestreden beslissingen; dat die vraag bevestigend moet worden 
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241. De wetgever heeft zich echter weinig moeite getroost om aan te reiken wat onder 

beide begrippen is te begrijpen. Bij de voorbereiding van de R.v.St.-wet meende hij dat beide 

concepten voldoende duidelijk waren en er geen bijzondere bespreking aan moest worden 

gewijd832. 

De parlementaire voorbereiding reikt bijgevolg weinig steunpunten aan. Hoogstens kon er uit 

worden opgemaakt dat de bevoegdheid van de Raad beperkt blijft tot beslissingen van de 

uitvoerende macht833 en dat het begrip “administratieve overheid” geplaatst moet worden 

tegenover de wetgevende en rechterlijke overheden834. 

Voor een nadere invulling van de bevoegdheidscriteria “akten en reglementen” en 

“administratieve overheid” moet worden teruggegrepen naar de rechtspraak en de rechtsleer. 

                                                                                                                                                        
beantwoord, aangezien het ter zake gaat om de beslissing voorafgaand aan en afscheidbaar van het 
sluiten van een overeenkomst, waarbij degene wordt aangewezen aan wie een opdracht strekkende tot een 
project van algemeen nut zal worden toegekend, dit alles, zoals hiervoren gezien, volgens de regels van 
de administratieve besluitvorming”). Evenzeer bestaat er discussie over of de onbevoegdheid van de 
Raad van State t.a.v. overeenkomsten voortvloeit uit het meerzijdig karakter van die handelingen of 
daarentegen gezocht moet worden in het feit dat overeenkomsten niet (alleen) door een administratieve 
overheid tot stand worden gebracht (zie P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 
579-580).

832 Verslag van de eerste auditeur A. VANDER STICHTELE bij de R.v.St., nr. 15.326 tot en met 15.328, 
Fuss, Wattier en Nejszaten van 1 juni 1972, R.J.D.A., 1972, 271. Zie ook B. PEETERS, De continuïteit 
van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 142; M. MAGITS en L. VENY, “Het 
administratief contentieux in onderwijsaangelegenheden. (Rechts)onzekerheid troef!”, Rec. Arr. R.v.St., 
1994, 171 en de daar aangehaalde verwijzingen.

833 In die zin W. LAMBRECHTS, “De evolutie van het begrip administratieve overheid”, T.B.P., 1989, 357; 
R. MAES, Het begrip administratieve overheid, Brussel, Bruylant, 1967, 6; B. PEETERS, De continuïteit 
van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 143; A. VANDERSTICHELE, R.J.D.A., 1972, 
271-272. Zie echter R.v.St., Kelchtermans e.a., nr. 76.503, 20 oktober 1998 : “de Raad vindt in de 
parlementaire voorbereiding van zijn organieke wet geen aanduiding waarom het functioneel criterium, 
dat toegepast wordt op het stuk van de bevoegdheidsbepaling van de Raad van State ten aanzien van 
beslissingen genomen door instanties die als zodanig geen administratieve overheden zijn maar aan wie, 
onder controle van de uitvoerende macht een bepaalde imperiumbevoegdheid gegeven is, niet 
doorgetrokken zou mogen worden naar een zuiver administratieve beslissing genomen door een instantie 
die alleen maar om historisch verklaarbare redenen […] bij de wetgevende macht ingebed is; dat hij 
integendeel voor die stelling steunt meent te kunnen vinden enerzijds in de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en anderzijds in de verklaring van Minister van Binnenlandse Zaken (Parl. Hand. Kamer 11 
december 1945, p. 104) “que le recours, de même qu’il ne peut être dirigé contre les actes législatifs ou 
contre les actes judiciaires, ne pourra être recu contre les actes de gouvernement” in die zin dat een 
“acte legislatif” niet evident gelijkgesteld mag worden met welke handeling dan ook – ook louter 
administratieve – van de organen van de wetgevende macht”.

834 In het eerste ontwerp van de R.v.St.-wet werd de bevoegdheid van de Raad zelfs beperkt tot de 
beslissingen van de ‘ministeriële departementen, overheden der provincies en gemeenten, openbare 
instellingen, gouverneur-generaal van de kolonie of van andere koloniale autoriteiten’. Die termen 
werden vervolgens uitgebreid tot de ‘onderscheidene administratieve overheden’, maar zonder dat werd 
beoogd de wetgevend en rechterlijke overheden onder de bevoegdheid van de Raad te brengen. (Parl. St.
Kamer 1936-37, nr. 211, 5; Parl. St. Senaat B.Z. 1946, nr. 58, 6; Parl. St. Senaat B.Z. 1939, 100).
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B. DE RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

242. Voor indicaties, criteria en omschrijvingen van het begrip administratieve overheid is 

in de eerste plaats de rechtspraak van de Raad van State van belang maar ook het Hof van 

Cassatie heeft ter zake een belangrijke taak. In het kader van het beslechten van 

attributiegeschillen heeft het Hof zich immers de bevoegdheid toegeëigend835 om arresten van 

de Raad van State die de draagwijdte van het begrip administratieve overheid miskennen, te 

vernietigen. 

Het zou het bestek van het onderzoek overstijgen om al de evoluties en bijzonderheden die de 

rechtspraak m.b.t. “de administratieve overheid” sinds 1949 hebben gekenmerkt (nogmaals) 

uitvoerig in herinnering te brengen. Er wordt enkel ingegaan op de meest recente en 

belangwekkende van die ontwikkelingen. 

B.1. De akten en reglementen van de administratieve overheden

243. Enkel de “akten en reglementen” van de administratieve overheden kunnen ter 

vernietiging aan de Raad van State worden voorgelegd. De rechtsleer heeft de onduidelijkheid 

van de zinsnede “akten en reglementen” benadrukt836. Onduidelijk is of die voorwaarde nu 

                                                
835 Zie F. DE VISSCHERE, “Het Hof van Cassatie en de afbakening van de bevoegdheid van de 

administratieve rechter”, T.B.P., 1952, 3-11; M. LEROY, “Aux confins des compétences judiciaires et 
administratives”, A.P.T., 1988, 141-156; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Antwerpen, Kluwer, 2002, 1056-1062; W. PAS, “Artikel 158 G.W.” in X., Commentaar Publiek 
Procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., 43-45; B. PEETERS, “Conflicten van attributie”, R.W., 1986-87, 1185-1210. In een arrest 
van 3 juni 1999 (Aertssen, 3 juni 1999, A.C., 1999, 774) heeft het Hof van Cassatie zich zelfs bevoegd 
verklaard om te oordelen over een arrest van de Raad van State waarin de bevoegdheidskwestie enkel bij 
de beoordeling van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan bod kwam. Die zeer extensieve 
interpretatie van de cassatiebevoegdheid werd reeds bekritiseerd (D. D’HOOGHE, F. 
VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Bedenkingen bij recente evoluties betreffende de bevoegdheid van 
de Raad van State” in L.A. Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 980-983).

836 D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, “Artikel 14, lid 1” in X., Commentaar Publiek Procesrecht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 11. 
In de rechtsleer wordt bij het aflijnen van de bevoegdheid van de Raad van State trouwens veeleer 
uitgegaan van het begrip “administratieve rechtshandeling”. 
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betrekking heeft op de bevoegdheid van de Raad of op de ontvankelijkheid837. Ook de 

relevantie van het onderscheid tussen de “akte” en het “reglement” wordt in vraag gesteld838. 

Het nader uitdiepen van al die nuances gaat het bestek van dit onderzoek te buiten. Wel moet 

worden ingegaan op twee aspecten van het begrippenpaar “akten en reglementen” die 

rechtstreeks van belang zijnvoor het personele toepassingsgebied van de 

annulatiebevoegdheid van de bestuursrechter : enerzijds, het onderscheid tussen de 

“gezagshandelingen” en de “afsplitsbare” handelingen en, anderzijds, het bestuurlijk of 

commercieel reglementair kader waarbinnen een beslissing wordt genomen. 

B.1.1. De gezagshandelingen en de afsplitsbare akten

244. De eenzijdig bindende beslissing is lange tijd de traditionele manifestatie van het 

overheidsoptreden geweest839. De overheid neemt dergelijke beslissingen op eenzijdige wijze, 

i.e. zonder tussenkomst en zonder instemming van de betrokkenen, vaak zelfs tegen hun wil. 

Voor het eenzijdig creëren van rechten en verplichtingen steunt de overheid zich dus niet op 

de wilsovereenstemming. Zij bedient zich daarentegen van het “openbaar gezag” dat haar in 

besluiten, wetskrachtige normen, de grondwet of internationale normen werd toegekend. Om 

die reden worden die beslissingen verder “gezagshandelingen” genoemd. 

Die gezagshandelingen komen bij uitstek in aanmerking om door de Raad van State als “akten 

en reglementen” te worden beoordeeld. Het eenzijdig en uitvoerbaar karakter van die 

rechtshandelingen spreekt doorgaans840 voor zich. 

245. Overeenkomsten worden dan weer steevast uitgesloten van de categorie van de “akten 

en reglementen”841. Een overeenkomst is geen eenzijdige maar een meerzijdige 

                                                
837 J. BAERT en G. DEBERSACQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, Die Keure, 1996, 7-8; G. 

DEBERSACQUES, “De rechtsmacht van de Raad van State inzake de onteigening ten algemene nutte”, 
T.B.P., 2000, 12; M. DUMONT, “Variations sur le thème de l’intérêt”, A.P.T., 1999, 85-86; D. VAN 
HEUVEN en F. VAN VOLSEM, “Artikel 14, lid 1” in X., Commentaar Publiek Procesrecht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 47.

838 D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, Artikel 14, lid 1” in X., Commentaar Publiek Procesrecht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 11. 
Beide auteurs stellen zich de vraag of de “akten” van de overheid niet tevens haar reglementaire 
beslissingen omvatten. Zie omtrent het (soms delicate) onderscheid tussen de individuele en 
reglementaire overheidshandelingen ook R. ANDERSEN en P. LEWALLE, “La motivation formelle des 
actes administratif”, A.T.P., 1993, 72-74; M. LEROY, Les règlements et leurs juges, Brussel, Bruylant, 
1987, 20 e.v.; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, 
Die Keure, 1999, 59-61; M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, 
Brussel, Story-Scientia, 11-15; M. VAN DAMME, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die 
Keure, 1998, 113-132. 

839 Zie randnummer 25.
840 Er is wel rekening mee te houden dat dé eenzijdige gezagshandeling niet bestaat. Er is veeleer sprake van 

verschillende gradaties van gezag en eenzijdigheid. Voor de grensgevallen zal het niet eenvoudig zijn om 
te beoordelen of zij een voldoende eenzijdig karakter en gezagsgehalte vertonen, om als gezagshandeling 
te worden aangemerkt (zie randnummers 141-146). 



204

rechtshandeling die voortvloeit uit wilsovereenstemming en dus niet (enkel) door een 

administratieve overheid wordt gecreëerd842. 

De onbevoegdheid van de Raad van State t.a.v. contracten is trouwens vrij ruim. De 

bestuursrechter mag de contractuele bepalingen niet interpreteren of hun geldigheid, 

schending of uitvoerbaarheid beoordelen843.

246. Maar al vroeg na zijn oprichting844 heeft de Raad van State zich wel bevoegd 

verklaard om kennis te nemen van eenzijdige beslissingen die van de overeenkomsten kunnen 

worden afsplitst of afgescheiden. Hiermee werd aangesloten bij de Franse theorie van de 

“acte détachable”845. Die leer handhaaft de onbevoegd van de bestuursrechter om kennis te 

nemen van een annulatieverzoek gericht tegen een overeenkomst846. Van die overeenkomst 

worden echter de eenzijdige rechtshandelingen die deze overeenkomst voorafgaan of 

voltooien, afgesplitst. Het betreft dan in de eerste plaats de beslissing om een overeenkomst te 

sluiten maar ook bepaalde beslissingen die volgen op het sluiten van een overeenkomst. 

Gedacht kan worden aan de (niet-)goedkeuring door de toezichthoudende overheid van een 

beslissing tot het sluiten van de overeenkomst. Dergelijke afsplitsbare akten komen alsnog 

                                                                                                                                                        
841 J. BAERT, “In welke gevallen is de keuze van de gunningsprocedure bij overheidsopdrachten een voor de 

Raad van State aanvechtbare rechtshandeling?”, T.Gem., 1996, 350; C. BAMPS, “Contractuele 
verhoudingen en de bevoegdheid van de Raad van State”, T. Gem., 1996, 269; D. D’HOOGHE, De 
gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de Raad van State en de 
gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, 575; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 960. 

842 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de 
Raad van State en de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, 575; P. LEWALLE, Contentieux 
administratif, Brussel, Bruylant, 2002, 579-580. De onbevoegdheid van de Raad wordt bovendien 
afgeleid uit de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. Doordat de overeenkomst bron is van burgerlijke 
rechten en verplichtingen kunnen – volgens de vaste cassatierechtspraak – enkel de hoven en rechtbanken 
van geschillen over contracten kennis nemen.

843 C. BAMPS, “Contractuele verhoudingen en de bevoegdheid van de Raad van State”, T. Gem., 1996, 269. 
R.v.St., Fryns, nr. 49.990, 28 oktober 1994. 

844 Zie onder meer R.v.St., Grisar, nr. 137, 24 oktober 1949; R.v.St., s.a. Carrières de la Falize, nr. 420, 30 
juni 1950; R.v.St., Sabca, nr. 982, 29 juni 1951; R.v.St., Ranson, nr. 2.029, 10 december 1952; R.v.St., 
Sotec, nr 2.983, 11 december 1953. 

845 M. VAUTHIER (“Analyse d’une construction juridique: les ‘actes détachables’ en droit administratif”, 
J.T., 1958, 413-417) en P. GOFFAUX en M. LUCAS (“Des effets sur le contrat de l’annulation par le 
Conseil D’Etat de la décision d’attribuer un marché public”, A.P.T., 1998, 56-57) bieden een mooie 
samenvatting van de genese en evolutie van de ‘acte détachable’ in de Franse rechtspraak.

846 Om die reden worden bij het nut van de controle die de Raad van State op grond van de theorie van de 
afsplitsbare akte kan uitoefenen vraagtekens geplaatst (zie onder meer P. GOFFAUX en M. LUCAS, 
“Des effets sur le contrat de l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision d’attribuer un marché 
public”, A.P.T., 1998, 56-70 en M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2000, 211-
219).
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voor toetsing door de Raad van State in aanmerking847, hoewel het hier niet om 

gezagshandelingen gaat848. 

De leer van de afsplitsbare akten is vooral toegepast in het kader van het 

overheidsopdrachtencontentieux. Onder meer de gunningsbeslissing, de voorafgaande 

beslissing om bij onderhandelingsprocedure te gunnen, de beslissing tot afwijzing van een 

kandidaat of de handeling waarbij de toezichthoudende overheid haar goedkeuring verleent of 

onthoudt aan een aanbesteding, worden door de Raad van State getoetst849. De theorie wordt 

ook veelvuldig toegepast bij de contractuele tewerkstelling door de overheid. De beslissing 

(of weigering) van een administratieve overheid om een persoon op contractuele wijze in 

dienst te nemen, kan door de Raad worden vernietigd850. Hetzelfde geldt voor de beslissing 

om een contractueel ambtenaar te bevorderen851 of een arbeidsovereenkomst van bepaalde 

duur niet te verlengen852. 

De leer van de afsplitsbare akten kent echter ook toepassingen buiten het ambtenaren- en 

overheidsopdrachtencontentieux. Er bestaan arresten over eenzijdige beslissingen die worden 

afgesplitst van verkoops-853 en pachtovereenkomsten854, van (domaniale) concessies855, van 

                                                
847 D. LAGASSE, “La théorie administrative des actes détachables est-elle dans une impasse? Les actes de 

gouvernement renaissent-ils au contraire de leurs cendres?”, R.C.J.B., 1999, 8-24; -, “La théorie 
administrative des actes détachables remise en cause par le Conseil d’Etat ?” in Mélanges Philippe 
Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 315-333 ; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 
1996, 181-191; M. PAQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-
Scientia, 1991, 183-189 (met talrijke verwijzingen naar oudere rechtsleer); J. SALMON, Le Conseil 
d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 259-262.

848 M. PAQUES, De  l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 
189. Volgens PAQUES wijzigen de afsplitsbare beslissingen immers niet op eenzijdige wijze de rechten 
en verplichtingen van derden zonder hun instemming. Zij kunnen die derden echter wel in hun belangen 
schaden, waaraan zij het rechtens vereiste belang ontlenen om de Raad van State te verzoeken die akten te 
vernietigen. 

849 Zie C. BAMPS, “Contractuele verhoudingen en de bevoegdheid van de Raad van State”, T. Gem., 1996, 
275 en M. FLAMME, Droit administratif, T. I, Brussel, Bruylant, 1989, 797-798.

850 R.v.St., Puissant, nr. 16.297, 14 maart 1974; R.v.St., Foesters e.a., nr. 16.758, 4 december 1974; R.v.St., 
Arendt, nr. 64.111, 17 januari 1997; R.v.St., Arendt, nr. 67.688, 7 augustus 1997; R.v.St., Van Dongen, 
nr. 83.360, 9 november 1999; R.v.St., Raepers, nr. 100.559, 7 november 2001; R.v.St., Catteeuw, nr. 
113.461, 10 december 2002. Contra R.v.St., VCT, nr. 16.386, 24 april 1974. 

851 R.v.St., Vandevelde, nr. 9.202, 23 februari 1962; R.v.St., Pissoort e.a., nr. 31.472, 30 november 1988. 
852 R.v.St., Putman, nr. 53.088, 3 mei 1995, T. Gem., 1996, 259 e.v., noot Bamps. Vgl. R.v.St., De Moor, nr. 

78.744, 15 februari 1999 waarin de impliciete weigering om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten, 
zoals vervat in de beslissing tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst, wordt vernietigd. In casu was 
de overheid er in uitvoering van de toepasselijke reglementering toe gehouden betrokkene een nieuwe 
arbeidsovereenkomst aan te bieden (cf. S. LUST, “Raad van State toch bevoegd voor geschillen over 
arbeidsovereenkomsten?” in De Juristenkrant, 1 februari 2000, 10). Dit arrest werd door het Hof van 
Cassatie vernietigd (Cass., 10 september 1999, A.C., 1999, 1086), omdat de Raad de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst ten onrechte zou hebben aangemerkt als de weigering een nieuwe overeenkomst te 
sluiten.

853 R.v.St., Vauterin, nr. 121.321, 4 juli 2003.
854 R.v.St., Minne, nr. 10.955, 8 januari 1965; R.v.St., Ally, nr. 120.217, 6 juni 2003; R.v.St., Sonck, nr. 

120.798, 23 juni 2003.
855 R.v.St., Verdonck, nr. 1.035, 10 augustus 1951; R.v.St., Van Ruyskensvelde, nr. 5.020, 12 maart 1956; 

R.v.St., Verstraete e.a., nr. 10.248, 12 november 1963; R.v.St., LeJeune, nr. 10.541, 26 maart 1964; 
R.v.St., Seaport Terminals, nr. 41.878, 2 februari 1993.
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convenanten betreffende de uitbating van kansspelinrichtingen856 en van v.z.w.-857 en 

vennootschapscontracten858. 

247. Toch ontleent de Raad van State aan de leer van de afsplitsbare akten geen onbeperkte 

bevoegdheid om eenzijdige overheidsbeslissingen van contracten af te splitsen en te 

vernietigen859. Aldus verklaart de Raad van State zich steevast onbevoegd om beslissingen tot 

(niet-)uitvoering of tot beëindiging van een overeenkomst als eenzijdige beslissingen van die 

overeenkomst af te splitsen en te toetsen860. Aangenomen wordt dat de bestuursrechter anders 

contractuele bepalingen zou interpreteren en – in strijd met de artikelen 144 en 145 van de 

Grondwet – kennis zou nemen van een geschil betreffende burgerlijke rechten en 

verplichtingen861.

Daarnaast weigert de Raad van State ook om eenzijdige beslissingen af te splitsen van 

bepaalde overeenkomsten die door een administratieve overheid in een privaatrechtelijk of 

commercieel kader worden gesteld. Hieronder wordt op die problematiek ingegaan.

                                                
856 R.v.St., n.v. Circus Leisure, nr. 99.963, 19 oktober 2001.
857 R.v.St., Janssens, nrs. 47.124 (schorsing) en 49.708 (vernietiging), 2 mei en 17 oktober 1994.
858 Auditoraatsverslag in de zaken A/A 82.415, 82.418 en 82.423, 13-14 (betreffende de beslissing van de 

stad Gent tot deelname aan de cvba Progesa). 
859 Wat de schorsing van afsplitsbare akten betreft, is er sinds het arrest Feyfer-Formanova van 15 juni 2000 

van de algemene vergadering van de Raad van State (nr. 87.983, 15 juni 2000) ook rekening mee te 
houden dat de vordering verworpen wordt zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. Volgens de Raad 
kan de schorsing vanaf dat ogenblik immers niet meer verhelpen aan het bestaan van de overeenkomst en 
dus aan het moeilijk te herstellen ernstig nadeel (zie nadien in dezelfde zin onder meer R.v.St., n.v. Waste 
Collection Systems Belgium, nr. 88.077, 20 juni 2000; R.v.St., n.v. Real Estate IS, nr. 90.020, 3 oktober 
2000; R.v.St., bvba boekhandel Forum, nr. 93.103, 6 februari 2001; R.v.St., n.v. Baeck&Jansen, nr. 
96.690, 26 juni 2001; R.v.St., n.v. Cosimo e.a., nr. 100.084, 23 oktober 2001 en R.v.St., Vanhaverbeke, 
nr. 104.275, 4 maart 2002). 

860 Onder meer R.v.St., Cuppens, nr. 61.875, 19 september 1996; R.v.St., Poitevin, nr. 67.289, 2 juli 1997; 
R.v.St., Endeta, nr. 67.518, 15 juli 1997; R.v.St., Brufort, nr. 74.513, 24 juni 1998; R.v.St., Wolf, nr. 
94.693, 11 april 2001; R.v.St., Ville de Malmédy, nr. 105.338, 29 maart 2002; R.v.St., Fieremans, nr. 
106.409, 7 mei 2002; R.v.St., Devos, nr. 110.316, 17 september 2002; R.v.St., sprl Tonneau et Pirard, nr. 
121.735, 16 juli 2003.

861 M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2000, 208; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Bruylant, 1994, 259. Op die stelling wordt echter ernstige kritiek geuit door M. PAQUES (De 
l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 412-412) en D. 
LAGASSE (“La théorie administrative des actes détachables est-elle dans une impasse? Les actes de 
gouvernement renaissent-ils au contraire de leurs cendres?”, R.C.J.B., 1999, 8-19). Volgens LAGASSE is 
bij het aanvechten van dergelijke uitvoeringsbeslissingen niet noodzakelijk sprake van een geschil m.b.t. 
burgerlijke rechten en verplichtingen. Dit zou enkel het geval zijn indien de schending van contractuele 
bepalingen of een subjectief recht als middel wordt aangevoerd. Indien daarentegen slechts de schending 
van (formeel) bestuursrechtelijke bepalingen wordt aangeklaagd (bv. van de formele motiveringsplicht) 
zou de Raad – althans volgens LAGASSE – zich alsnog bevoegd kunnen verklaren. 
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B.1.2. Het privaatrechtelijk of commercieel karakter van de overeenkomst als criterium voor 

de bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. afsplitsbare akten

248. Traditioneel wordt de leer van de afsplitsbare akte niet beperkt tot beslissingen die van 

zogenaamde “administratieve contracten” kunnen worden afgesplitst862. Ook eenzijdige 

overheidsbeslissingen die “gewone overeenkomsten” voltooien - zoals een koop-verkoop863, 

een pacht864 of een huur865 - werden in het verleden door de Raad van State getoetst. 

249. In zijn noot onder het arrest Arméal van de Raad van State866 pleitte QUERTAINMONT 

er voor dit uitgangspunt te nuanceren867. Benadrukt werd “que si le juge administratif est 

compétent vis-à-vis des actes qui émanent des autorités publiques à l’exclusion de ceux 

émanent de personnes privées, ce critère organique est insuffisant. Il faut en outre, pour 

entraîner la compétence de la juridiction administrative, que les procédés d’intervention 

employés soient des procédés propres au droit public”. Enkel de afsplitsbare beslissingen die 

kaderen in een “publiekrechtelijk” of “administratiefrechtelijk” contractueel procédé, kunnen 

in die visie voor de Raad van State worden bestreden.

250. In een aantal arresten heeft de Raad van State inderdaad rekening gehouden met de 

aard van het contractuele procédé bij het beoordelen van zijn bevoegdheid.

In het arrest Oswald Heck868 onderzocht de Raad eerst of het Gemeentekrediet een 

administratieve overheid is. De Raad staakte zijn onderzoek echter niet nadat hij die vraag 

positief had beantwoord. Er werd aan toegevoegd dat “de meeste verrichtingen waarmee het 

Gemeentekrediet zijn maatschappelijk doel beoogt te verwezenlijken, inzonderheid de 

kredietverrichtingen en het aantrekken van gelden, privaatrechtelijke verrichtingen zijn die 

daarom niet als handelingen van een administratieve overheid kunnen worden beschouwd en 

dus niet onder de bevoegdheid van de Raad van State vallen; dat de toestand van het 

gemeentekrediet in dat opzicht echter niet verschilt van de toestand van andere 

administratieve overheden wanneer deze een beroep doen op privaatrechtelijke methodes”. 

                                                
862 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de 

Raad van State en de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, 578-579; W. VAN GERVEN en M. 
WYCKAERT, “Overeenkomsten met de overheid”, T.P.R., 1987, 1729. Zie verder over het (omstreden) 
onderscheid tussen de “administratieve” en de “gewone” overeenkomsten van de overheid R. 
ANDERSEN, “Autorité et contrat dans l’administration moderne en Belgique” in X., Annuaire européen 
d’administration publique, Aix-en-Provence, P.U.A., 1997, 35-46; F. DE VISSCHERE, “Het 
administratief contract. De stand van het vraagstuk naar Belgisch recht”, R.W., 1961-62, 2393-2406; D. 
D’HOOGHE, “Overeenkomsten met de overheid” in X., De overeenkomst vandaag en morgen, 
Antwerpen, Kluwer, 1990, 128-133; D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private 
samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 25-27; M. FLAMME, “Les contrats administratifs. Esquisse 
d’une étude comparative”, R.J.D.A., 1960, 223 e.v.; W. VAN GERVEN, “Beleidsovereenkomsten”, Ac. 
Anal., 1984, 39-47.

863 R.v.St., Smeulders, nr. 23.066, 24 maart 1983.
864 R.v.St., Minne, nr. 10.955, 8 januari 1965.
865 R.v.St., Grisar, nr. 137, 24 oktober 1949; R.v.St., Beauval, nr. 6.157, 18 maart 1958.
866 R.v.St., Arméal, nr. 15.068, 7 december 1971.
867 P. QUERTAINMONT, “Observations s. R.v.St., Arméal”, T. Aann., 1977, 222. 
868 R.v.St., Heck, nr. 24.551, 29 juni 1984.
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Uiteindelijk verklaarde de Raad zich toch bevoegd, aangezien het verzoek tot vernietiging 

gericht was tegen de gunning van een overheidsopdracht en dit geacht werd “een procedure 

[te zijn] die hoofdzakelijk op de publiekrechtelijke personen van toepassing is”. In dit arrest 

werd derhalve tot uitdrukking gebracht dat de Raad zich slechts bevoegd kan verklaren t.a.v. 

afsplitsbare beslissingen van administratieve overheden indien die kaderen in een 

“publiekrechtelijke procédé” 869. De overheidsopdrachtenreglementering werd als dergelijk 

publiekrechtelijk contractueel procédé aangemerkt. Beslissingen over kredietverrichtingen 

(bv. het toestaan van leningen) zouden daarentegen als louter privaatrechtelijk aan de 

bevoegdheid van de Raad ontsnappen. 

In een arrest van 5 juli 1994870 hanteerde de Raad een gelijkaardig onderscheid. Besloten 

werd tot de onbevoegdheid van de bestuursrechter t.a.v. de weigering van de Nationale Kas 

voor Beroepskrediet om een lening toe te kennen. Ditmaal leidde het commercieel karakter 

van de aangevochten beslissing tot de onbevoegdheid van de Raad van State : “que le refus de 

prêt est un acte de la même nature que l’octroi d’un prêt; qu’il s’agit d’un acte de nature 

commerciale et non d’un acte administratif; que cet acte, qui relève de l’objet en vue duquel 

la partie à été créée, procède exclusivement de sa mission commerciale, et ne comporte 

aucune opération administrative qui pourrait en être détachée”. 

Ook in het arrest Bataillie871 valt eenzelfde redenering te onderkennen. Na de n.v. Gimvindus 

als administratieve overheid te hebben bestempeld, werd geoordeeld dat “de meeste 

verrichtingen waarmee de n.v. Gimvindus haar maatschappelijk doel beoogt te 

verwezenlijken, verrichtingen zijn die aanleunen bij die van een holding; dat uiteraard 

dergelijke privaatrechtelijke verrichtingen niet onder de controle bevoegdheid van de Raad 

van State vallen”. In casu verklaarde de Raad zich toch bevoegd aangezien “de bestreden 

beslissing, namelijk de benoeming van de directeur van de vennootschap, dus van een orgaan 

van die administratieve overheid zelve, niet te beschouwen is als een privaatrechtelijke 

handeling die onttrokken wordt aan de wettigheidscontrole van de Raad van State”.

In een arrest van 27 april 1999872 beperkte de Raad het onderzoek naar zijn bevoegdheid 

evenmin tot de vraag of de v.z.w. provinciaal Domein De Gavers een administratieve 

overheid is. Vervolgens moest “nog worden nagegaan of de v.z.w De Gavers ook in haar 

hoedanigheid van administratieve overheid is opgetreden bij het nemen van de thans 

bestreden beslissingen; dat die vraag bevestigend dient te worden beantwoord, aangezien het 

ter zake gaat om de beslissing voorafgaand aan en afscheidbaar van het sluiten van een 

overeenkomst, waarbij degene wordt aangewezen aan wie een opdracht strekkende tot een 

                                                
869 In die zin ook B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 

158-159 . Vgl. R.v.St., Delville, nr. 83.240, 3 november 1999 : “que lorsqu’elle agit en application de 
l’article 16, la CBF ne prend pas de décision qui s’impose par elle-même aux administrés, mais qu’elle 
se borne à saisir le tribunal de commerce; […] qu’en exerçant ces pouvoirs, la CBF agit comme un 
demandeur en justice, assurément d’un qualité particulière, mais non en tant qu’autorité administrative”.

870 R.v.St., Nyst, nr. 48.476, 5 juli 1995, J.L.M.B., 1995, 428-436, met kritische noot van D. LAGASSE.
871 R.v.St., Bataillie, nr. 59.443, 30 april 1996.
872 R.v.St., bvba Artabel e.a., nr. 79.954, 27 april 1999.
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project van algemeen nut zal worden toegekend, dit alles, zoals hiervoren gezien, volgens de 

regels van de administratieve besluitvorming”. 

Om dezelfde reden weigerde de Raad in arresten van 6 juli 2001 en 22 maart 2002 om kennis 

te nemen van de weigering door het Participatiefonds een lening toe te kennen : “le Fonds de 

Participation, partie adverse, a été constitué en établissement public doté de la personnalité 

juridique, dont l’une des missions est d‘octroyer un prêt subordonné au chomêur complet 

indemnisé désireux de s’établir comme indépendant ou de créer une entreprise et qu’il s’agit 

ainsi organiquement d’une autorité administrative. Considérant toutefois que l’octroi ou le 

refus d’un prêt constituent des operations de banque que l’article 2 du Code de commerce 

repute ‘actes de commerce’, que partant, le refus attaqué constitue un acte de nature 

commerciale et non un acte administrative; que cet acte, qui relève de l’objet en vue duquel 

la partie adverse a été créée, procède exclusivement de sa mission commercial et ne comporte 

aucun operation administrative qui pourrait en être détachée”873.

251. De aangehaalde rechtspraak is op heel wat kritiek onthaald. Vooral de onduidelijkheid 

over het bestuurlijk of commercieel karakter van het gehanteerde procédé wekt wrevel874. 

Enkele evidente gevallen (zoals de overheidsopdrachtenreglementering) uitgezonderd, zal het 

kwalificeren van de contractuele procédés als bestuurlijk of commercieel inderdaad geen

sinecure zijn. Toch kan het criterium op grond van die onduidelijkheid alleen niet ter zijde 

worden geschoven. 

De overige criteria die de Raad hanteert om zijn bevoegdheid te bepalen, waren of zijn met 

dezelfde onduidelijkheid behept. Ook ditmaal zal de rechtspraak verduidelijking en verfijning 

kunnen brengen. 

B.1.3. Besluit

252. Het voorgaande samenvattend is te besluiten dat de “akten en reglementen” in de zin 

van artikel 14 R.v.St.-wet zeker de individuele en reglementaire gezagshandelingen omvatten. 

Daarnaast behoren – op grond van de theorie van de afsplitsbare akte – ook de eenzijdige 

beslissingen die een administratieve overheid neemt in het kader en met het oog op de 

totstandkoming van een contract tot de “akten” in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet. Dit is 

slechts anders voor beslissingen die in een privaatrechtelijk-commercieel contractueel kader 

tot stand komen. De Raad weigert om die reden kennis te nemen van beslissingen houdende 

toekenning of weigering van een lening of van beslissingen die kaderen in het uitoefenen van 

                                                
873 R.v.St., Baseke Botikala, nr. 97.517, 6 juli 2001; R.v.St., Baseke Botikala, nr. 105.044, 22 maart 2002.
874 S. BAETEN, “Variaties op verzelfstandigingsthema’s: enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het 

annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996”, C.D.P.K., 1999, 95-
96; D. DEOM, Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 149-150; D. 
LAGASSE, “Le Conseil d’Etat est-il compétent pour connaître des recours contre les décisions du Fonds 
de participation de la Caisse nationale de crédit professionnel refusant un prêt subordonné à un 
chômeur ?”, J.L.M.B., 1995, 434. 
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een “holdingactiviteit”875. De wetgeving overheidsopdrachten en de contractuele aanstelling 

van een orgaan van een administratieve overheid werden dan weer als voldoende 

bestuursrechtelijk beschouwd om de bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. afsplitsbare 

akten te aanvaarden.

B.2. De administratieve overheid

B.2.1. Ter inleiding

253. De wet geeft geen definitie of omschrijving van het begrip “administratieve overheid”. 

Het is vooral de Raad van State die criteria heeft ontwikkeld om het personele 

toepassingsgebied van zijn bevoegdheid te bepalen.

Die criteria worden door de rechtsleer soms onderverdeeld in “negatieve” en “positieve” 

criteria876. De aanwezigheid van één van de “negatieve” criteria leidt dan automatisch tot de 

uitsluiting van de hoedanigheid als administratieve overheid. Het vervuld zijn van één of zelfs 

meerdere positieve criteria impliceert daarentegen nog niet dat een administratieve overheid 

voorhanden is. Telkens is na te gaan of in voldoende mate aan die criteria is voldaan om tot 

de kwalificatie als administratieve overheid te kunnen besluiten. De positieve criteria zijn  

slechts aanwijzingen. 

De draagwijdte van de “positieve” en de “negatieve” criteria is duidelijk verschillend. De 

begrippen “positieve” en “negatieve” criteria maken het onderscheid echter onvoldoende 

duidelijk. Van de “positieve” criteria kan voor de kwalificatie als administratieve overheid 

immers zowel een positieve (indien het kenmerk voorhanden is) als een negatieve (als het 

kenmerk niet voorhanden is) invloed uitgaan. Er wordt dan ook beter gesproken van 

uitsluitingscriteria (i.p.v. negatieve criteria) en van indicatiecriteria (i.p.v. positieve criteria).

Het onderscheid tussen de indicatie- en uitsluitingscriteria wordt op zijn beurt doorkruist door 

het onderscheid tussen de organieke en de functionele benadering van de administratieve 

overheid. Op al die verschilpunten wordt hieronder ingegaan.

                                                
875 Dit betekent echter nog niet dat de Raad t.a.v. alle leningsbeslissingen of holdingactiviteiten zijn 

bevoegdheid verliest. Indien die activiteiten worden uitgevoerd in het kader van een publiekrechtelijke 
regeling zal alsnog de bevoegdheid van de Raad kunnen worden verdedigd. Zo kan worden gedacht aan 
participaties die de Vlaamse investeringsmaatschappijen op grond van het decreet van 13 juli 1994 
verplicht zijn te nemen en aan te houden in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. 

876 Onder meer G. BOLAND, “La notion d’autorité administrative”, A.P.T., 1988, 82-83; W. 
LAMBRECHTS, “De evolutie van het begrip administratieve overheid”, T.B.P., 1987, 358-363; A. 
MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 952-958; F. 
SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur. Een analyse en vergelijking van de 
internrechtelijke openbaarheidsregelingen in het Belgisch recht, Leuven, doctoraal proefschrift KUL, 
2002, 465-489; A. VAN MENSEL e.a., De administratieve rechtshandeling. Een proeve, Gent, 
Mys&Breesch, 1997, nrs. 55-62.
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B.2.2. Overzicht van de in de rechtspraak en rechtsleer ontwikkelde uitsluitings- en 

indicatiecriteria 

B.2.2.1.Uitsluitingscriteria

- Verbondenheid met de wetgevende of de rechterlijke macht als uitsluitingscriterium ?

254. Uit de parlementaire voorbereiding bij de R.v.St.-wet wordt afgeleid dat het 

wetgevend of rechterlijk overheidsoptreden niet als het handelen van een administratieve 

overheid aan te merken valt877. 

Om die reden verklaarde de Raad van State zich traditioneel onbevoegd telkens de 

nietigverklaring werd gevraagd van handelingen van organen die behoren tot de wetgevende, 

de decreetgevende878 of de ordonnantiegevende879 macht. Die onbevoegdheid werd niet 

beperkt tot beslissingen van wetgevende vergaderingen of tot wetten. Organen of 

rechtspersonen die in voldoende mate in de invloedssfeer van de wetgevende macht konden 

worden ingepast, zoals het Rekenhof880, ontsnapten eveneens aan het toezicht van de 

bestuursrechter. Dit gold ook voor de bestuurlijke beslissingen van de wetgevende 

vergaderingen en de hiermee verbonden instellingen (bv. verwerping van een petitie881 of 

benoeming bij de Quaestuur door het Bureau van de Kamer882). 

Evenzeer verklaarde de Raad van State zich onbevoegd ten aanzien van beslissingen van de 

rechterlijke macht, zoals hun vonnissen en arresten883 maar ook hun personeelsbeslissingen884. 

De onbevoegdheid van de Raad van State strekt zich bovendien uit tot beslissingen van 

administratieve overheden die verband houden met wetgevende of rechtelijke functies885. 

                                                
877 Zie randnummer 241.
878 R.v.St., Messemaekers, nr. 19.975, 12 december 1979; R.v.St., Fevrier, nr. 17.303, 25 november 1975; 

R.v.St., Dieu, nr. 48.853, 1 september 1994.
879 F. DELPÉRÉE, “La constitution, la loi, le décret et l’ordonnance”, J.T., 1990, 107-110.
880 R.v.St., Bette, nr. 3.823, 19 november 1954; R.v.St., Trine, nr. 18.781, 23 februari 1978.
881 R.v.St., Winand, nr. 19.821, 4 oktober 1979.
882 R.v.St., Persoons, nr. 9.633, 16 oktober 1962.
883 R.v.St., Put, nr. 2, 8 november 1948. Op grond van artikel 14, §2, R.v.St.-wet neemt de Raad van State als 

bestuurlijke cassatierechter wel kennis van de beslissingen van de administratieve rechtscolleges. 
884 G. ROMBOUT, “Un problème de séparation des pouvoirs”, J.T., 1952, 549-552.
885 Zie voor een overzicht van die rechtspraak W. LAMBRECHT, “De evolutie van het begrip 

administratieve overheid”, T.B.P., 1987, 358-359; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 953-954; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele
motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 26-28; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, 
Brussel, Bruylant, 1994, 235-238; H. SIMONART, “L’annulation pour excès de pouvoir des actes des 
officiers du ministère public”, A.P.T., 1996, 57-70. E. MARON (“Les notions d’acte administratif et 
d’autorité administrative: compétence ou incompétence du Conseil d’Etat pour connaître des recours en 
annulation dirigés contre les actes de nature administratif accomplis par des autorités relevant du pouvoir 
législatif ou du pouvoir judiciaire ?’’ in B. BLERO (ed.), Le Conseil d’Etat de Belgique. Cinquante ans 
après sa création, Brussel, Bruylant, 1999, 309-348) stelt (een deel van) die rechtspraak echter op 
overtuigende wijze in vraag.
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255. Het arrest nr. 31/96 van het Arbitragehof886 en de wijziging van de R.v.St.-wet in 1999 

hebben die absolute onbevoegdheid van de Raad t.a.v. het wetgevend en rechterlijk optreden 

gemilderd887. Hun beslissingen inzake personeel en overheidsopdrachten kunnen nu door de 

Raad worden getoetst op dezelfde wijze als gelijkaardige beslissingen van administratieve 

overheden888. 

- Buitenlandse of internationale overheid

256. De Raad van State kan enkel kennis nemen van de beslissingen van Belgische 

administratieve overheden889. Beslissingen van buitenlandse, internationale of supranationale 

overheden – ook indien gevestigd in België – ontsnappen aan de bevoegdheid van de 

bestuursrechter890.

- De organieke verbondenheid met de overheid ?

257. Tot voor kort was de oprichting of erkenning door de overheid geen absolute vereiste 

voor een kwalificatie als administratieve overheid. De uitoefening van een taak van algemeen 

belang of een openbare dienst onder overheidsgezag kon hiervoor volstaan. In recente 

rechtspraak heeft de Raad van State die organieke verbondenheid met de overheid (opnieuw) 

als een absolute vereiste voor een kwalificatie als administratieve overheid voorop gesteld. 

Hierdoor werd de organieke verbondenheid met de overheid (opnieuw) gehanteerd als een 

                                                
886 Arbitragehof, nr. 31/96 van 15 mei 1996, B.S. 25 juni 1996.
887 Zie hierover L. DE GEYTER en F. VANDENDRIESSCHE, “Het 'nieuwe' artikel 14 van de 

Gecoördineerde Wetten op de Raad van State en de bevoegdheid van de Raad van State ten aanzien van 
de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen”, T.B.P., 2000, 97-113; L. DE GEYTER, “De 
Wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, van de Wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook
van het Gerechtelijk Wetboek”, A.J.T., 2000-2001, 173-186; D. DELVAX, “La loi du 25 mai 1999 
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et le contrôle des actes administratifs des assemblées 
législatives”, C.D.P.K. 2000, 425; C. HOREVOETS, “L'artikel 14, al. 1er des lois coordonnées du 12 
janvier 1973 sur le Conseil d'Etat viole-t-il l'artikel 10 Const. 1994 en ce qu'il s'interprète comme excluant 
tout recours en annulation d'actes, même administratifs, pris par les assemblées législatives ou par leurs 
organes à l'égard des membres de leur personnel ou des candidats à un recrutement en cette qualité?”, 
R.R.D., 1996, 381-383; E. MARON, “Les notions d’acte administratif et d’autorité administrative: 
compétence ou incompétence du Conseil d’Etat pour connaître des recours en annulation dirigés contre 
les actes de nature administratif accomplis par des autorités relevant du pouvoir législatif ou du pouvoir 
judiciaire ?” in B. BLERO (ed.), Le Conseil d’Etat de Belgique. Cinquante ans après sa création, 
Brussel, Bruylant, 1999, 322 e.v.; H. SIMONART, “Interprétation de l'article 14 des lois coordonnées du 
12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat”, J.T., 1997, 3-5.

888 R.v.St., s.a. Socatra, nr. 117.877, 2 april 2003.
889 Tot aan hun onafhankelijkheid was de Raad van State ook bevoegd voor de administratieve overheden 

van Belgisch Congo en de mandaatgebieden Ruanda-Urundi (R. MAES, Het begrip administratieve 
overheid, Brussel, Bruylant, 1967, 24-25). 

890 R.v.St., Lusnjani, nr. 19.151, 21 september 1978; R.v.St., Dalfino, nr. 22.657, 17 november 1982; 
R.v.St., nr. 33.846, 19 januari 1990; R.v.St., Paagon, nr. 48.641, 20 juli 1994; R.v.St., Belgacom, nr. 
66.661, 10 juni 1997. Zie verder D. DELVAX, “Flux et reflux de la jurisprudence relative à la notion 
d’autorité administrative”, A.P.T., 2001, 199; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van 
bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 28.
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uitsluitingscriterium. Het Hof van Cassatie heeft die benadering inmiddels echter 

afgewezen891. 

B.2.2.2. Indicatiecriteria

258. De schifting op grond van uitsluitingscriteria volstaat niet. Zij is niet meer dan een 

vertrekpunt. De organen of rechtspersonen die op grond van de uitsluitingscriteria niet 

worden uitgesloten, zijn nog geen administratieve overheden. Er moet daarnaast worden 

gepreciseerd aan de hand van een aantal andere criteria die in de rechtspraak van de Raad van 

State terug te vinden zijn892:

- de oprichting of de erkenning door de overheid;

- de bevoegdheid om gezaghandelingen te stellen;

- het belast zijn met een taak van algemeen belang of een openbare dienst;

- de controle of het toezicht van de overheid;

- de wil van de wetgever;

-     de publiek- of privaatrechtelijke rechtsvorm. 

Het betreft in belangrijke mate criteria die ook gehanteerd worden om een rechtspersoon als 

publiek- of privaatrechtelijk aan te merken893. Toch laat de Raad van State zich zelden 

verleiden tot een gelijkschakeling van de begrippen administratieve overheid en 

publiekrechtelijk rechtspersoon. In een aantal arresten betreffende zogenaamde “sociétés de 

nature mixte” heeft de bestuursrechter zelfs uitdrukkelijk afstand genomen van een 

onvoorwaardelijke koppeling van beide begrippen894. Na erop te hebben gewezen dat “la 

nature privée ou publique d’une personne morale peut évoluer avec le temps à la suite de 

modifications touchant à ces critères: structure du capital, répartition des attributions au sein 

du conseil d’administration, financement des activités et contrôle qui en découle, etc.”, werd 

benadrukt dat voor de vernietigingsbevoegdheid niet het publiek- of privaatrechtelijk karakter 

van een rechtspersoon van belang is maar wel de hoedanigheid als administratieve overheid. 

Aldus vermijdt de Raad om zich begrippen van doctrinale oorsprong – zoals “organieke 

openbare dienst” of “publiekrechtelijk rechtspersoon” – eigen te maken en zijn bevoegdheid 

te koppelen aan de ontwikkeling van die rechtsleer. De Raad van State geeft het begrip 

“administratieve overheid” een eigen invulling, los van een kwalificatie als publiek- of 

privaatrechtelijk rechtspersoon. 

                                                
891 Zie randnummers 266-267.
892 Een overzicht van die criteria bieden A. VAN MENSEL e.a., De administratieve rechtshandeling – Een 

proeve, Gent, Mys&Breesch, 1997, 23-27; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 952-958; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 222-
238; W. LAMBRECHTS, “De evolutie van het begrip administratieve overheid”, T.B.P., 1987, 357-366; 
I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 
1999, 29-48. 

893 Zie over die inhoud van die criteria de randnummers 22-31.
894 R.v.St., s.a. Parking Scailquin, nr. 54.281, 4 juli 1995; R.v.St., s.a. Travaux e.a., nr. 71.754, 11 februari 

1998; R.v.St., s.a. B.P.C., 18 april 1997, nr. 65.920. 
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B.2.3. De organieke en functionele benadering van het begrip administratieve overheid 

B.2.3.1. De organieke benadering als historisch uitgangspunt

259. Binnen de groep van de indicatiecriteria zijn organieke en functionele criteria te 

onderscheiden. 

“Organiek” zijn de criteria die betrekking hebben op de onderzochte personen of organismen 

in hun geheel. De criteria “oprichting door de overheid”, “bestuurlijk toezicht”, “wil van de 

wetgever” en “rechtsvorm” zetten er toe aan personen in hun geheel als administratieve 

overheid aan te merken. 

De “functionele” criteria fixeren daarentegen op de taken en bevoegdheid van de onderzochte 

personen: het betreft dan het vervullen van een taak van algemeen belang of een openbare 

dienst en de bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen. Die criteria vereisen niet dat een 

orgaan of persoon integraal administratieve overheid is. De hoedanigheid als administratieve 

overheid kan worden voorbehouden voor die gevallen waarin een taak van algemeen belang 

of openbare dienst wordt vervuld of gezagshandelingen worden gesteld.

260. Aanvankelijk prevaleerde in de bestuursrechtspraak de organieke benadering, met een 

sterke nadruk op het oprichtingscriterium. De oprichting door de overheid leidde tot de 

kwalificatie van een orgaan als administratieve overheid895. 

Dit betekent niet dat de Raad van State de overige criteria a priori van zijn beoordeling 

uitsloot. De bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen, de controle door de overheid en 

het vervullen van een taak van algemeen belang werden echter beschouwd als een logisch 

gevolg van of de reden voor de oprichting door de overheid. De verschillende criteria 

vertoonden een nauwe verbondenheid, wat de Raad in staat stelde zich te beperken tot het 

oprichtingscriterium. Was een orgaan door de overheid ingesteld, dan was ook aan de andere 

criteria voldaan. Was, omgekeerd, de overheid niet bij de oprichting betrokken, dan bleken 

ook andere criteria niet vervuld. 

B.2.3.2. Functionele nuancering van de organieke benadering

261. Snel kwam de Raad echter tot de vaststelling dat ten aanzien van nieuwe vormen van 

overheidsoptreden een louter organieke invulling van het begrip administratieve overheid niet 

kon volstaan. 

                                                
895 M. MAGITS en L. VENY, “Het administratief contentieux in onderwijsaangelegenheden. 

(Rechts)onzekerheid troef!”, Rec. Arr. R.v.St., 1994, 171; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele 
motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 31; B. PEETERS, De continuïteit van het 
overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 143-144; A. VAN MENSEL e.a., De administratieve 
rechtshandeling – Een proeve, Gent, Mys&Breesch, 1997, 24. 
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Enerzijds onttrekt die organieke benadering tal van beslissingen aan het toezicht van de 

bestuursrechter hoewel ze identiek of vergelijkbaar zijn met beslissingen van “organieke 

administratieve overheden”. Voor het uitoefenen van taken die zij van algemeen belang acht, 

gaat de overheid immers niet noodzakelijk zelf tot oprichting over. Soms worden personen die 

op privaatrechtelijk of gemengd initiatief zijn opgericht met dergelijke taken belast en wordt 

hen zelfs de bevoegdheid toegekend om gezagshandelingen te stellen. Anderzijds uitte de 

diversificatie van het overheidsoptreden zich in de mogelijkheid voor “organieke” 

administratieve overheden om activiteiten te ontplooien die aansluiten bij louter 

privaatrechtelijke activiteiten. Bij het uitoefen van die activiteiten wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van privaatrechtelijke (contractuele) technieken. De vraag rees of ook in die gevallen 

de kwalificatie als administratieve overheid moest worden behouden.

262. Geconfronteerd met die evoluties heeft de Raad van State de strikt organieke invulling 

van het begrip administratieve overheid genuanceerd en ruimte gecreëerd voor een meer 

functionele benadering. In die functionalisering kunnen twee “richtingen” worden onderkend. 

Op de eerste plaats worden personen die op grond van een strikt organieke benadering geen 

administratieve overheid zouden zijn, toch als dusdanig gekwalificeerd (uitbreidende werking 

van de functionele benadering). Ten tweede “ontsnappen” personen die voldoen aan de 

voorwaarden van de organieke benadering, soms toch aan een kwalificatie als administratieve 

overheid (beperkende werking van de functionele benadering). 

B.2.4. De uitbreidende werking van de functionele benadering

B.2.4.1. Bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. rechtspersonen en organen ontstaan 

uit privaatrechtelijk initiatief ?

263. Enkel door de overheid opgerichte instellingen kwamen aanvankelijk voor kwalificatie 

als administratieve overheid in aanmerking. Die “oprichting door de overheid” werd door de 

Raad van State echter al gauw ruim ingevuld. In het verlengde van de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie betreffende de vrije erkende compensatiekassen aanvaardde de Raad van State 

ook bepaalde vormen van erkenning als een valabel alternatief voor oprichting. De 

rechtspraak betreffende de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen896 biedt hiervan de 

belangrijkste illustratie.

De wenselijkheid van die ruimere invulling van het criterium “oprichting door de overheid” 

werd in de rechtsleer nauwelijks of niet betwist. Er gingen zelfs stemmen op om de organieke 

verbondenheid met de overheid hoegenaamd niet langer als determinerend criterium te 

hanteren897. De uitoefening van een taak van algemeen belang onder overheidsgezag zou 

(soms) moeten volstaan.
                                                
896 R.v.St., Rhodius-Deville, nr. 5.012, 9 maart 1956; R.v.St., Elewaut, nr. 5.707, 18 juni 1957; R.v.St., n.v. 

Aannemingen Janssen, nr. 37.639, 17 september 1991; R.v.St., Monument Vankerckhove, nr. 62.586, 16 
oktober 1996; R.v.St., n.v. Elpers, nr. 64.700, 21 februari 1997.

897 R. MAES, Het begrip administratieve overheid, Brussel, Bruylant, 1967, 74-75.
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De Raad van State is die weg inderdaad – zij het schuchter – ingeslagen. In hoofdzaak met 

betrekking tot de vrije onderwijsinstellingen heeft de bestuursrechter afstand genomen van de 

oprichting of erkenning door de overheid als noodzakelijke voorwaarde voor zijn 

bevoegdheid. 

264. In de rechtspraak en rechtsleer bestaat geen discussie over de vraag of de 

gezagshandelingen en afsplitsbare beslissingen van de officiële onderwijsinstellingen voor de 

bestuursrechter met een vernietigingsberoep bestreden kunnen worden898. De rechtspraak van 

de Raad met betrekking tot de vrije onderwijsinstellingen was aanvankelijk echter in 

tegenovergestelde zin gevestigd. 

In de arresten Fuss, Wattier en Nesjzaten van 1 juni 1972899 werd de hoedanigheid van 

administratieve overheid nog ontzegd aan de bestuursorganen van een vrije universiteit 

(U.L.B.), uitspraak doend in tuchtaangelegenheden jegens studenten. Geoordeeld werd dat de 

vrije universiteiten wel een doel van algemeen belang nastreven maar dat dit hen nog niet tot 

administratieve overheden maakt. De vrije universiteiten voldeden met name niet aan het 

oprichtingscriterium : zij zijn uit een particulier initiatief ontstaan en van een “organieke 

erkenning”, zoals bij de compensatiekassen of huisvestingsmaatschappijen, is evenmin 

sprake. Er wordt toezicht uitgeoefend maar de Raad besloot dat dit toezicht geen rechtstreekse 

impact heeft op de organisatie en werking van de instellingen en niet afwijkt van het toezicht 

dat de overheid uitoefent op elke privé-instelling die overheidssubsidies geniet.

Op grond van een functionele benadering van zijn bevoegdheid heeft de Raad van State de 

vrije universiteiten nadien toch – in welbepaalde omstandigheden – als administratieve 

overheid bestempeld. Hiertoe werd een eerste aanzet gegeven in het arrest Scheuermann900. In 

dit arrest moest de Raad zich buigen over de weigering van het Limburgs universitair centrum 

(L.U.C.) om een lid van zijn docentenkorps tot gewoon hoogleraar te benoemen. Het L.U.C. 

werd uiteindelijk weliswaar als een openbare instelling aangemerkt (en dus als organieke 

administratieve overheid), maar niet nadat was beklemtoond dat “een onderwijsinrichting 

waaraan – in welke juridische vorm ook opgericht – door de wet de status van universiteit is 

gegeven, daardoor erkend [is] als instelling die een activiteit ontwikkelt die door de wetgever 

geacht wordt te voorzien in een maatschappelijke behoefte waaraan te voldoen, een zaak van 

algemeen belang is; dat de organen van die instellingen openbaar gezag uitoefenen – en dus 

als administratieve overheid optreden – in de mate dat zij op grond van een door de wetgever 

gegeven habilitatie de wettelijke diploma’s uitreiken die voor iedereen bindend een 

bekwaamheid vaststellen waaraan in het algemeen belang en met uitsluiting van niet 

gediplomeerden, de bevoegdheid is verbonden bepaalde beroepen uit te oefenen”. 

                                                
898 M. MAGITS en L. VENY, “Het administratief contentieux in onderwijsaangelegenheden. 

(Rechts)onzekerheid troef!”, Rec. Arr. R.v.St., 1994, 177; W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, 
Antwerpen, Kluwer, 1988, 33.

899 R.v.St., Fuss, nr. 15.326, 1 juni 1972; R.v.St., Wattier, nr. 15.327, 1 juni 1972; R.v.St., Nejszaten, nr. 
15.328, 1 juni 1972.

900 R.v.St., Scheuermann, nr. 19.776, 27 juli 1979.
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De Raad van State liet in dit arrest voor het eerst uitschijnen dat ook privaatrechtelijke 

rechtspersonen onder bepaalde omstandigheden als administratieve overheid kunnen 

optreden. In het geval een privaatrechtelijk rechtspersoon met een taak van algemeen belang 

wordt belast en in dit kader gezagshandelingen stelt, zou tegen die beslissingen een beroep bij 

de bestuursrechter open kunnen staan. 

Die theorie werd in het arrest Franssens901 in de praktijk gebracht. De Raad van State 

verklaarde zich bevoegd om uitspraak te doen over een beslissing van de VUB tot toekenning 

van een wettelijke graad. Volgens de Raad werd “aan de universiteiten – in welke vorm ook 

ingericht, dus ook wanneer het privaatrechtelijke inrichtingen betreft – in het algemeen 

belang de uitsluitende bevoegdheid [toegekend] om academische graden te verlenen waaraan 

bepaalde rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals onder meer het recht om een bepaald beroep 

uit te oefenen; dat de beslissingen van de organen van een universiteit met betrekking tot het 

uitreiken van academische diploma’s waartoe zij wettelijk bevoegd zijn, dwingende 

rechtsgevolgen voor derden hebben”. De vrije universiteiten werden derhalve louter op grond 

van functionele criteria (uitoefenen van een taak van algemeen belang en stellen van 

gezagshandelingen) administratieve overheid. Die rechtspraak is vervolgens herhaaldelijk 

bevestigd902.

265. Onduidelijk bleef echter of private personen die een taak van algemeen belang 

behartigen, slechts als administratieve overheid optreden bij het stellen van 

gezagshandelingen. Ten aanzien van de “organieke” administratieve overheden verklaart de 

Raad zich immers ook bevoegd om afsplitsbare beslissingen te toetsen.

De Raad van State heeft lang met die vraag geworsteld. Tot voor kort bestond er ter zake een 

storende tegenstelling tussen de rechtspraak van de Nederlandstalige en Franstalige 

Kamers903. De Franstalige Kamers erkenden de vrije onderwijsinstellingen slechts als 

                                                
901 R.v.St., Franssens, nr. 21.467, 16 oktober 1981.
902 Zie D. DELVAX, “Flux et reflux de la jurisprudence relative à la notion d’autorité administrative”, 

A.P.T., 2001, 201-204; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 582-594 ; M. 
MAGITS en L. VENY, “Het administratief contentieux in onderwijsaangelegenheden. 
(Rechts)onzekerheid troef!”, Rec. Arr. R.v.St., 1994, 174-175; R. VERSTEGEN, “Wanneer treden 
privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen op als administratieve overheid ?”, R.W., 2002-2003, 802-805.

903 Zie X. DELGRANGE, “Le Conseil d’Etat décline toute compétence à l’egard des établissements 
d’enseignement libre”, R.R.D., 2001, 529-532; M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 
2000, 259-262; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 582-594 ; M. MAGITS 
en L. VENY, “Het administratief contentieux in onderwijsaangelegenheden. (Rechts)onzekerheid troef!”, 
Rec. Arr. R.v.St., 1994, 173-179; J. SOHIER, “Chambre flamandes et chambres francophones: 
divergences et dissonances” in B. BLERO (ed.), Le Conseil d’Etat de Belgique. Cinquante ans après sa 
création, Brussel, Bruylant, 1999, 699-731; L. VENY, “Vrije inrichtende machten en de Raad van State 
:scheidende wegen !”, C.D.P.K., 2001, 329-333.
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administratieve overheid in de mate ze gezagshandelingen stellen904. De Nederlandstalige 

kamers daarentegen toetsten ook hun afsplitsbare beslissingen, althans indien die verband 

hielden met hun opdrachten van algemeen belang. 

266. Aan die functionele nuanceringen van het begrip administratieve overheid heeft de 

Algemene Vergadering van de Raad van State met het arrest Deschutter bruusk een einde 

willen stellen : “Overwegende, ambtshalve, dat de bestreden beslissing genomen is door de 

examencommissie van een vrije onderwijsinstelling; dat die instelling is opgericht door privé-

personen; dat privé-personen de werkwijze ervan regelen en in voorkomend geval kunnen 

beslissen ze af te schaffen; dat een soortgelijke instelling die met de overheid geen organiek 

verband heeft, niet kan worden beschouwd als een administratieve overheid in de zin van 

artikel 14, §1 van de wetten op de Raad van State […]”905. 

De algemene vergadering beëindigde met dit arrest dus niet enkel de tegenstellingen in de 

rechtspraak van de Nederlandstalige en Franstalige kamers. Ook de functionele nuancering 

voor de gezagshandelingen van “pivate personen” werd teruggedraaid. Die 

bevoegdheidsuitbreiding was voordien nochtans zowel door de Franstalige als de 

Nederlandstalige kamers aanvaard. De Raad paste die nieuwe rechtspraak vervolgens 

consequent toe en verklaarde zich onbevoegd telkens de aangevochten beslissing uitging van 

een vrije onderwijsinstelling906. Die benadering werd daarenboven doorgetrokken naar andere 

personen die niet met een overheid verbonden zijn, zoals een door privé-personen opgericht 

ziekenhuis907 of de n.v. Aquafin908. 

                                                
904 Die categorie “gezagshandelingen” wordt bovendien erg beperkt gehouden. Aldus werden onder meer een 

beroep gericht tegen een tuchtbeslissing van een vrije onderwijsinstelling (R.v.St., Hertay, nr. 15.589, 28 
november 1972; R.v.St., Grandchamps en Arezinski, nr. 24.842, 21 november 1984) of de gunning van 
een opdracht overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten (R.v.St., n.v. Danheux et Maroye, nr. 
28.016, 27 mei 1987; R.v.St., Ackermans en zoon, nr. 45.186, 8 december 1993; R.v.St., sprl 
Construction artisanale, nr. 87.354, 17 mei 2000) afgewezen omdat dit geen gezagshandelingen vormen.

905 R.v.St., Deschutter, nr. 93.289, 13 februari 2001. Zie over dit arrest X. DELGRANGE, “Le Conseil d’Etat 
décline toute compétence à l’egard des établissements d’enseignement libre”, R.R.D., 2001, 528-542; D. 
D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Bedenkingen bij recente evoluties betreffende de 
bevoegdheid van de Raad van State” in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 983-985; 
F. ORNELIS, “Tweemaal cassatie over de bevoegdheid van de Raad van State voor het vrij onderwijs”, 
T.O.R.B., 2002-2003, 96-98 ; I. RORIVE, “Revirement de jurisprudence au Conseil d’Etat : un 
‘considérant’ pour retirer en toute circonstance la qualité d’autorité administrative aux établissements 
d’enseignement libre. A propos de l’arrêt Deschutter du 13 février 2001”, A.P.T., 2001, 281-287; F. 
SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur. Een analyse en vergelijking van de 
internrechtelijke openbaarheidsregelingen in het Belgisch recht, Leuven, doctoraal proefschrift KUL, 
2002, 491-493; L. VENY, “Vrije inrichtende machten en de Raad van State :scheidende wegen !”, 
C.D.P.K., 2001, 328-336; R. VERSTEGEN, “De Raad van State is onbevoegd voor vrije 
onderwijsinstellingen”, R.W., 2000-2001, 1388-1391.

906 Zie inzake examenbeslissingen onder meer R.v.St., De Leersnijder, nr. 94.530, 5 april 2001; R.v.St., Van 
Moer, nr. 99.092, 25 september 2001; R.v.St., De Ketelaere, nr. 99.093, 25 september 2001; R.v.St., 
Haouach, nr. 99.791, 15 oktober 2001; R.v.St., Ibrahim, nr. 106.443, 8 mei 2002. Zie betreffende 
beslissingen inzake het personeel van de vrije onderwijsinstellingen, het principe-arrest van de algemene 
vergadering R.v.St., Missorten, nr. 93.104, 6 februari 2001 en onder meer R.v.St., Buron, nr. 104.642, 13 
maart 2002; R.v.St., Martens, nr. 104, 644, 13 maart 2002; R.v.St., Hertens, nr. 106.414, 7 mei 2002.

907 R.v.St., n.v. Roegiers, nr. 109.843, 13 september 2001.
908 R.v.St., n.v. Deckx, nr. 104.070, 28 februari 2002.
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267. Het wekt heel wat wrevel dat op een nagenoeg ongemotiveerde wijze radicaal werd 

gebroken met een geleidelijk aan tot ontwikkeling gekomen “vaste rechtspraak” van de Raad 

van State909. Het vertrouwen van menig rechtszoekende werd beschaamd. Dit geldt des te 

meer nu het begrip “administratieve overheid” ook bepalend is voor het toepassingsgebied 

van onder meer de formele motiveringsplicht, de openbaarheid van bestuur en het toezicht 

van de ombudsdiensten910. Het wekt dan ook weinig verbazing dat tegen de “Deschutter-leer” 

cassatieberoep werd ingesteld.

In een arrest van 6 september 2002911 heeft het Hof van Cassatie de strikt organieke 

benadering die de Raad van State met het arrest Deschutter opnieuw had ingevoerd, 

afgewezen. Een arrest waarin de Raad van State zich onbevoegd verklaarde op grond van het 

ontbreken van een organieke band met de overheid912 werd door Cassatie op grond van 

volgende overwegingen vernietigd : “Dat instellingen die zijn opgericht door privé-personen, 

maar erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de 

provincies of gemeenten, administratieve overheden zijn in de zin van dit artikel 14, mits hun 

werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen 

die derden binden, meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig te 

bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen; […] dat het enkele 

feit dat een instelling geen organiek verband heeft met de overheid, de bevoegdheid van de 

Raad van State niet uitsluit”. De Raad van State heeft zich vervolgens opnieuw bevoegd 

verklaard om kennis te nemen van beroepen gericht tegen examenbeslissingen van vrije 

onderwijsinstellingen, eerst in het kader van een kort geding bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid913, vervolgens in een (nieuwe) principe-beslissing van de algemene 

vergadering van de Raad van State914.  

De cassatierechtspraak roept echter ook nieuwe vragen op. Er wordt geen oprichting door de 

overheid vereist om als administratieve overheid te worden beschouwd, maar Cassatie vereist 

wel dat de instellingen die privé-personen oprichten erkend zijn door de overheid en dat hun 

                                                
909 Zie D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Bedenkingen bij recente evoluties 

betreffende de bevoegdheid van de Raad van State” in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 
2002, 984. Volgens VERSTEGEN (“Wanneer treden privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen op als 
administratieve overheid ?”, R.W., 2002-2003, 812) moeten dergelijke koerswijzigingen door de 
verzoekers “maar toegevoegd worden aan de ondraagelijke lichtheid van het bestaan”).

910 Zie randnummer 510.
911 Cass., 6 september 2002, N.J.W., 2002-2003, 130, met onder meer volgende commentaren D. DELVAX, 

“Les décisions des établissements libres et le Conseil d’Etat: la résurgence d’une jurisprudence que l’on 
croyait abandonnée”, J.Dr.J., 43-44; S. LUST, “Is het loef of is het lij ? Omtrent de bevoegdheid van de 
Raad van State voor examenbeslissingen van vrije onderwijsinstellingen”, R.A.B.G., 2003, 63-68; S. 
LUST en B. STEEN, “Welles, nietes. Over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en 
rechtsbescherming”, T.O.R.B., 2002-2003, 315-353; S. VAN GARSSE, “De harmonicabewegingen van 
het begrip administratieve overheid”, T.Gem., 2002, 308-313; R. VERSTEGEN, “Wanneer treden 
privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen op als administratieve overheid ?”, R.W., 2002-2003, 801-814.

912 R.v.St., Meulenijzer, nr. 96.316, 12 juni 2001.
913 Onder meer R.v.St., Hofmans, nr. 111.088, 8 oktober 2002.
914 R.v.St., Van Den Brande, nr. 120.143, 4 juni 2003.
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werking door die overheid wordt bepaald én gecontroleerd. Het is onduidelijk hoe ver die 

“erkenning”, “controle” en “het bepalen van de werking” moeten gaan915.  

268. Het voorgaande kan als volgt worden samengevat.

De Raad van State heeft in zijn rechtspraak twee technieken ontwikkeld om kennis te kunnen 

nemen van beslissingen van personen die uit particulier initiatief zijn ontstaan.

Vooreerst wordt het criterium “oprichting door de overheid” ruim geïnterpreteerd en 

uitgebreid tot de door de overheid organiek erkende rechtspersonen. Door die organieke 

erkenning wordt de privé-persoon door de overheid omgevormd en als het ware heropgericht. 

De Raad kan zich zowel over de gezagshandelingen als over de afsplitsbare beslissingen van 

die “heropgerichte” personen uitspreken.

Daarnaast aanvaardde de Raad van State tot voor kort dat rechtspersonen die noch door de 

overheid werden opgericht, noch door hun erkenning een publiekrechtelijk karakter hebben 

verworven, in bepaalde gevallen kunnen optreden als administratieve overheden. Als hen een 

taak van algemeen belang werd toevertrouwd en zij bij de verwezenlijking van die taak 

gezagshandelingen stelden, werden zij geacht als administratieve overheden op te treden. In 

het arrest Deschutter heeft de Raad van State afstand genomen van die functionele 

nuancering. De organieke verbondenheid met de overheid werd (opnieuw) een absolute 

vereiste voor de administratieve overheid en dus een uitsluitingscriterium. Het Hof van 

Cassatie heeft die “nieuwe” rechtspraak van de Raad van State teruggefloten. Personen die 

niet organiek verbonden zijn met de overheid zullen dus wel degelijk administratieve 

overheid kunnen zijn. Vereist wordt wel dat zij door de overheid erkend zijn, hun werking 

door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij eenzijdig bindende beslissingen 

kunnen nemen. Het is onduidelijk hoe die laatste criteria in concreto moeten worden ingevuld.

B.2.4.2. (On)bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. de afsplitsbare beslissingen van 

bepaalde organiek met de overheid verbonden personen die geen 

gezagshandelingen stellen

269. De bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen, werd traditioneel als één van de 

meest typerende kenmerken van de overheid beschouwd. Het betreft een bevoegdheid die 

principieel enkel aan organen van de overheid toekomt. In toenemende mate ruilt de overheid 

de bevoegdheid om gezaghandelingen te stellen echter in voor het contractueel procédé916. 

Bepaalde door de overheid opgerichte en gecontroleerde rechtspersonen beschikken zelfs over 

geen enkele “gezagsbevoegdheid” : “il existe, en effet, bon nombre de services publics qui 

fonctionnent sans recourir à la prérogative d’autorité, ou ne le font qu’accessoirement. Il en 

                                                
915 Zie R. VERSTEGEN, “Wanneer treden privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen op als administratieve 

overheid ?”, R.W., 2002-2003, 802-804.
916 Zie randnummers 66 e.v.
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est ainsi, notamment, des transports en commun, des distributions de fluides, des sociétés de 

logement”917.

De Raad van State heeft zich herhaaldelijk gebogen over de vraag of dergelijke door de 

overheid opgerichte en gecontroleerde rechtspersonen hun hoedanigheid als administratieve 

overheid verliezen enkel omdat ze geen gezagshandelingen kunnen stellen.

270. In tal van arresten heeft de Raad van State zich bevoegd verklaard zonder na te gaan of 

de betrokken personen gezaghandelingen kunnen stellen. Voor de erkende 

huisvestingsmaatschappijen is aldus aangenomen dat hun (her)oprichting door de overheid 

voor het vervullen van een taak van algemeen belang en dit onder toezicht van die overheid 

volstaat om hen als administratieve overheid (in organieke zin) aan te merken. De 

bestuursrechter verklaarde zich bevoegd om hun afsplitsbare eenzijdige rechtshandelingen 

(zoals gunningsbeslissingen of de aanwerving van contractuele personeelsleden) te 

vernietigen zonder na te gaan of die personen eenzijdig bindende beslissingen kunnen 

nemen918. Die rechtspraak werd door het Hof van Cassatie onderschreven919.

In zijn EGTA-arresten920 heeft de Raad van State de n.v. Sofibru als administratieve overheid 

aangemerkt omdat die door de overheid opgericht en gecontroleerd werd en belast was met 

taken van algemeen belang. Het feit dat de n.v. Sofibru de bevoegdheid mist om 

gezagshandelingen te stellen, werd als niet ter zake doend van de hand gewezen: “dat de 

opwerping van de eerste verwerende partij dat zij niet bevoegd is om anderen eenzijdig 

bindende verplichtingen op te leggen aan die [hoedanigheid als administratieve overheid] 

geen afbreuk doet; dat het niet is omdat de Raad van State het toegerust zijn van een orgaan 

van de rechtspersoon met een eenzijdige beslissingsmacht als een positief criterium heeft 

gehanteerd om haar bevoegdheid te bepalen ook al betrof het geen administratieve overheid 

als dusdanig, het ontberen van die eenzijdige beslissingsbevoegdheid aan bepaalde organen 

hun kwalificatie van administratieve overheid niet ontneemt”.

Eenzelfde redenering gebruikte de bestuursrechter om zijn bevoegdheid ten aanzien van de 

n.v. Gimvindus te verantwoorden. In het arrest Bataillie921 werd besloten dat die 

vennootschap enkel al op grond van de controle en oprichting door de overheid en de 

taakstelling van algemeen belang “in wezen” een administratieve overheid is. “Noch het 

bijkomstig gegeven dat zij de vorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap […] en 

evenmin de door de verwerende partij in de laatste memorie gemaakte opmerking dat de n.v. 

                                                
917 J. HOEFFLER, “L’attribution aux universités libres d’une parcelle de la puissance publique”, J.T., 1982, 

632.
918 R.v.St., Rhodius-Deville, nr. 5.012, 9 maart 1956; R.v.St., Elewaut, nr. 5.707, 18 juni 1957; R.v.St., n.v. 

Aannemingen Janssen, nr. 37.639, 17 september 1991; R.v.St., Monument Vankerckhove, nr. 62.586, 16 
oktober 1996; R.v.St., n.v. Elpers, nr. 64.700, 21 februari 1997. Zie in dezelfde zin ook het verslag van 
auditeur  STEVENS inzake n.v. Deckx / Aquafin, nr. A/A 76.219/XII-650, 23.

919 Cass., 5 april 1973, A.C., 1973, 783.
920 R.v.St., Egta Contractors Antwerpen, nr. 40.734, 13 oktober 1992 (schorsing) en nr. 43.109, 1 juni 1993 

(vernietiging).
921 R.v.St., Bataillie, nr. 59.443, 30 april 1996.



222

Gimvindus niet bevoegd is om aan anderen eenzijdig bindende verplichtingen op te leggen, 

[leidt] tot een andere conclusie”.

Ook uit het arrest Travaux, met betrekking tot de n.v. BATC, valt dezelfde lering te trekken. 

In dit arrest ging de Raad van State, alvorens zich bevoegd te verklaren, niet na of de n.v. 

BATC gezagshandelingen kon stellen. De vaststelling dat de bestreden beslissing kaderde in 

de taak van algemeen belang die de overheid aan de vennootschap had toevertrouwd, 

gekoppeld aan haar “gemend publiek-privaat” karakter, volstond voor de Raad om zich 

bevoegd te verklaren922. Evenzeer volstond de vaststelling dat de bestreden beslissing niet in 

die taak van algemeen belang kon worden ingepast om de vernietigingsbevoegdheid af te 

wijzen923.

271. Ten minste t.a.v. de rechtspersonen met privaatrechtelijke rechtsvorm heeft het Hof 

van Cassatie de bestuursrechter teruggefloten. De arresten Bataillie en Travaux werden door 

het Hof vernietigd924. Geoordeeld werd dat “een naamloze vennootschap, ook al is zij 

opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een 

verregaande controle van de overheid, maar die geen beslissingen kan nemen die derden 

kunnen binden, haar privaatrechtelijk karakter niet verliest; dat hiervoor niet terzake doet dat 

haar een taak van algemeen belang werd toevertrouwd”.

Het is duidelijk dat het Hof van Cassatie met dit arrest de vooruitstrevende rechtspraak van de 

bestuursrechter een halt heeft toeroepen. De motivering van het Hof van Cassatie voor die 

beperking en de precieze contouren ervan zijn echter minder duidelijk.

272. Bepaalde rechtsgeleerden hebben aan de arresten van het Hof van Cassatie (te) 

verregaande gevolgen verbonden. DELOBBE besluit dat het Hof van Cassatie met die 

arresten de bevoegdheid om gezagsbeslissingen te nemen tot een noodzakelijk onderdeel van 

het begrip administratieve overheid heeft gemaakt925. Ook BERX926 en DELVAX927

verbinden dergelijke verregaande gevolgen aan de arresten. 

                                                
922 R.v.St., s.a. Travaux e.a., nr. 71.754, 11 februari 1998.
923 R.v.St., s.a. Parking Scailquin, nr. 54.281, 4 juli 1998.
924 Cass., 14 februari 1997, R.W., 1996-97, 1433, concl. Adv.-gen. DUBRULLE en Cass., 10 september 

1999, A.J.T., 1999-2000, 504-506, noot. Zie over die arresten onder meer A. ALEN en W. DEVROE, 
Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 114-117; S. BAETEN, 
“Variaties op verzelfstandigingsthema’s: enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het 
annulatiecontentieux naar aanleiding van het cassatiearrest van 8 november 1996”, C.D.P.K., 1999, 96-
102; S. BAETEN, Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 106 e.v.; C. BERX, “Geen 
administratieve overheid zonder eenzijdig bindende beslissingsmacht”, R. Cass., 1998, 281-284; F. 
DELOBBE, “La notion d'autorité administrative”, P.&B., 1997, 286-291; D. DELVAX, “Flux et reflux 
de la jurisprudence relative à la notion d’autorité administrative”, A.P.T., 2001, 205-214; D. 
D’HOOGHE, “Op de grens van het ideaal denkbare en het praktisch haalbare”, TRD&I, 1997, 7, 1-2; P. 
NIHOUL, “La notion d’autorité administrative : retour à l’orthodoxie”, A.P.T., 2001, 78-85; I. 
OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 
1999, 39-42; F. VANDENDRIESSCHE, “De invulling van het begrip administratieve overheid na de 
arresten Gimvindus en BATC van het Hof van Cassatie”, R.W., 2000-2001, 497-506.

925 F. DELOBBE, “La notion d'autorité administrative”, P.&B., 1997, 286-291.
926 C. BERX, “Geen administratieve overheid zonder eenzijdig bindende beslissingsmacht”, R. Cass., 1998, 

281-284.
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Die visie kan niet worden gevolgd. Er moet nadruk worden gelegd op een essentieel element 

in de overwegingen van het Hof : de privaatrechtelijke rechtsvorm van de bestudeerde 

rechtspersonen. In de twee vernietigingsarresten heeft het Hof van Cassatie zich enkel 

uitgesproken over rechtspersonen waarvan werd aangenomen dat ze een privaatrechtelijke 

rechtsvorm hadden.

Die privaat- of publiekrechtelijke rechtsvorm is in de rechtsleer en rechtspraak lange tijd 

geweerd als criterium voor de bevoegdheid van de bestuursrechter928. Het arrest Bonheure van 

13 juli 1949929 besloot al dat “l’autorité administrative ne perdrait pas ce caractère si elle 

était constituée sous une forme de droit privé et à côté des procédés de nature administrative, 

ferait usage dans son activité de moyens de droit privé”. Ondanks haar privaatrechtelijke 

vorm van naamloze vennootschap werd de N.M.B.S. derhalve als administratieve overheid 

aangemerkt. De (organieke) overheidscontrole, de taak van algemeen belang van de N.M.B.S. 

en haar bevoegdheid om op eenzijdige wijze rechten en verplichtingen vast te leggen, werden 

hiervoor voldoende geacht. Recenter werd ook in het arrest Scheuermann930 de rechtsvorm 

principieel als bevoegdheidscriterium geweerd : “[W]at een orgaan van een rechtspersoon tot 

een administratieve overheid in de zin van artikel 14 van de wet op de Raad van State maakt, 

wordt niet bepaald door de juridische vorm – rechtspersoon van publiekrecht of 

rechtspersoon van privaatrecht – waarin door of krachtens de wet die rechtspersoon gegoten 

is; daarom is het, met betrekking tot de vraag of de raad van bestuur van het L.U.C. een 

administratieve overheid is, zonder belang dat […] nergens uitdrukkelijk wordt bepaald dat 

het L.U.C. een openbare instelling is”. Ondanks hun (ogenschijnlijke) private rechtsvorm 

werden daarom ook de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (samenwerkende 

vennootschap)931, het Gemeentekrediet (n.v.)932, de v.z.w. Sociale werken en Telegraaf en 

Telefoon933, de v.z.w. Pensioenfonds van de stad Antwerpen en van het OCMW van 

Antwerpen934, de v.z.w. Sociale Dienst van De Post935, de v.z.w. Vlaamse Operastichting936, 

de n.v. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel937, de n.v. Zeekanaal en Watergebonden 

                                                                                                                                                        
927 D. DELVAX, “Flux et reflux de la jurisprudence relative à la notion d’autorité administrative”, A.P.T., 

2001, 211-212.
928 R. ANDERSEN, “L ‘obligation de motiver : pour quelles autorités ?” in X., Rapport à la journée 

d’études du 8 mai 1992 organisée par le Centre de droit régional de la Faculté de Droit de Namur, 
Brugge, Die Keure, 1992, 6; A. BUTTGENBACH, Théorie générale des modes de gestion des services 
public en Belgique, Brussel, Larcier, 1952, 60-61; C. CAMBIER, “Observ. sous C.E. 13 juillet 1949”, 
J.T., 1949, 642-643; M. DUMONT, “Noot onder Rb. Brussel 16 november 1960”, Ann. not. enr., 1961, 
200; F. DE VISSCHERE, “De ontwikkeling van het begrip administratieve overheid”, T.B.P., 1958, 77.

929 R.v.St., Bonheure, nr. 97, 13 juli 1949.
930 R.v.St., Scheuermann, nr. 19.776, 27 juli 1979.
931 R.v.St., Otzer, nr. 1.797, 28 augustus 1952.
932 R.v.St., Arméal, nr. 15.068, 7 december 1971; R.v.St., Heck, nr. 24.551, 29 juni 1984.
933 R.v.St., Wilkin en Dumont, nrs. 11.328 en 11.329, 24 juni 1965.
934 R.v.St., n.v. Strukton De Meyer e.a., nr. 67.515, 14 juli 1997.
935 R.v.St., Cordier, nr. 77.026, 19 november 1998.
936 R.v.St., Driessens, nr. 40.314, 15 september 1992; R.v.St., n.v. Van Rymenant e.a., nr. 84.268, 21 

december 1999.
937 R.v.St., pvba J. Base en co., nr. 15.981, 12 juli 1973; R.v.St., pvba Baeck en Jansen, nr. 31.900, 7 februari 

1989.
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grondbeheer Vlaanderen938, de Nationale Bank van België (n.v.)939, Sabena (n.v.)940, de n.v. 

Sofibru941 en de sociale huisvestingsmaatschappijen (n.v.’s of c.v.b.a.’s)942 als administratieve 

overheden opgevat.

Na de Gimvindus- en BATC-arresten moet die rechtspraak ongetwijfeld worden genuanceerd. 

Volgens het Hof van Cassatie zijn personen met private rechtsvorm enkel administratieve 

overheid indien ze gezagshandeling kunnen stellen. 

Minder duidelijk is of die rechtspraak beperkt moet blijven tot de personen met private 

rechtsvorm. Volgens mij moet hier van worden uitgegaan. Zelfs advocaat-generaal 

DUBRULLE benadrukte in zijn conclusie bij het Gimvindus-arrest dat “niet alle 

administratieve overheden tevens over een verordenende bevoegdheid beschikken”943. Ook 

een aantal arresten van de Raad van State die dateren van na de Gimvindus- en BATC-

arresten, ondersteunt die zienswijze944. Hierin sprak de Raad zich uit over afsplitsbare 

beslissingen van personen met gemengd publiek-private rechtsvorm zonder na te gaan of zij 

op eenzijdige wijze rechten of verplichtingen kunnen creëren. In een arrest betreffende de 

Universiteit Antwerpen oordeelde de Raad van State zelfs uitdrukkelijk: “dat de door 

verwerende partij ingeroepen rechtspraak van het Hof van Cassatie te dezen niet relevant 

lijkt; dat de voormelde arresten (Gimvindus en BATC) immers betrekking hebben, niet op 

instellingen zoals de verwerende partij die bij wet zijn opgericht, maar op naamloze 

vennootschappen die zijn opgericht door administratieve overheden”945. 

Er kan worden aangenomen dat een van het privaatrecht afwijkende rechtsvorm het ontbreken 

van de bevoegdheid om gezagshandelingen (nog steeds) kan “compenseren”946. De 

bestuursrechter zal m.a.w. kennis kunnen nemen van de afsplitsbare beslissingen van 

                                                
938 R.v.St., bvba aelterman e.a., nr. 120.103, 3 juni 2003.
939 R.v.St., François, nr. 10.243, 7 november 1963; R.v.St., Werrion, nr. 22.960, 16 februari 1983; R.v.St., 

n.v. Bouwbedrijf Van Roey, nr. 52.701, 5 april 1995.
940 R.v.St., BCFH, nr. 17.266, 6 november 1975.
941 R.v.St., Egta, nr. 40.734 van 13 oktober 1992 en nr. 43.109 van 1 juni 1993.
942 R.v.St., Rhodius-Deville, nr. 5.012, 9 maart 1956; R.v.St., Elewaut, nr. 5.707, 18 juni 1957; R.v.St., 

Monument Vankerckhove, nr. 62.586, 16 oktober 1996; R.v.St., n.v. Elpers, nr. 64.700, 21 februari 1997.
943 G. DUBRULLE, “Conclusie bij het arrest Gimvindus”, R.W., 1996-97, 1435.
944 R.v.St., CGSP, nr., 87.928, 9 juni 2000; R.v.St., s.a. Maurice Delens e.a., nr. 90.449, 25 oktober 2000; 

R.v.St., s.a. Collignon, nr. 101.224, 28 november 2001; R.v.St., Frehen, nr. 104.645, 13 maart 2002.
945 R.v.St., ISS Servisystem Belgium, nr. 91.698, 19 december 2000.
946 Zie hierover ook F. SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur. Een analyse en 

vergelijking van de internrechtelijke openbaarheidsregelingen in het Belgisch recht, Leuven, doctoraal 
proefschrift KUL, 2002, 489-491 en (contra) M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2002, 28.
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personen met publieke of gemengd publiek-private rechtsvorm, zelfs indien die niet 

beschikken over een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid947.

273. Het privaat karakter van de rechtsvorm wordt door de Gimvindus- en BATC-arresten 

derhalve van groot belang. Hierdoor roept die rechtspraak nieuwe onduidelijkheden in het 

leven. Het is helemaal niet duidelijk in welke gevallen een rechtsvorm rechtspersoon volgens 

het Hof van Cassatie “privaatrechtelijk” is. Volstaat één enkele publiekrechtelijke afwijking 

van een private rechtsvorm om de Gimvindus-rechtspraak buiten toepassing te kunnen 

verklaren ? Of moet veeleer worden aangesloten bij de adviespraktijk van de Raad van State 

betreffende de “essentiële” bepalingen van de privaatrechtelijke rechtsvormen948 ? Of volstaat 

het dat een persoon de naamloze vennootschaps- of v.z.w.-vorm in de naam draagt ? En wat 

zijn dan de gevolgen van publiekrechtelijke toevoegingen in de benaming, zoals bij  

“openbare” v.z.w.’s of naamloze vennootschappen “van publiekrecht” ? 

In navolging van het Hof van Cassatie heeft de Raad ter zake alvast een erg formele 

benadering gehanteerd. In een auditoraatsverslag van 23 april 1999 werd geoordeeld dat de

“n.v.” Vlaamse Milieuholding beschikt over een privaatrechtelijke rechtsvorm in de zin van 

de Gimvindus-leer949. De rechtsvorm van de VMH wijkt op verschillende essentiële punten 

nochtans af van het private vennootschapsrecht. Het Vlaamse Gewest kan enige 

aandeelhouder zijn van de Vlaamse investeringsmaatschappij VMH en oefent een bestuurlijk 

vernietigingstoezicht uit. Het decreet van 13 juli 1994 bepaalt trouwens op algemene wijze 

dat de bepalingen van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen slechts op de 

VMH toepasselijk zijn in de mate het decreet er niet van afwijkt. Die belangrijke 

publiekrechtelijke kenmerken volstonden niet om “het vermoeden” van private rechtsvorm die 

uit de benaming werd afgeleid te weerleggen. In een recent arrest heeft de Raad van State zijn 

auditeur gevolgd950.

                                                
947 Volgens BAETEN (“Variaties op verzelfstandigingsthema's : enkele bedenkingen over de tweewegenleer 

en het annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996”, C.D.P.K., 
1999, 100-101 en Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 117 e.v.) zou de Gimvindus-
rechtspraak een nog beperktere draagwijdte toekomen. Binnen de categorie van de rechtspersonen met 
privaatrechtelijke rechtsvorm zou een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen personen die een 
openbare dienst behartigen enerzijds en personen die enkel belast zijn met een taak van algemeen belang 
anderzijds. Het Hof van Cassatie zou zich slechts uitgesproken hebben over die laatste categorie personen. 
De Gimvindus-rechtspraak zou dan ook niet in de weg staan aan de bevoegdheid van de Raad van State 
t.a.v. rechtspersonen met een privaatrechtelijke rechtsvorm en zonder eenzijdig bindende 
beslissingsmacht, op voorwaarde dat die niet enkel belast zijn met een taak van algemeen belang maar 
tevens een openbare dienst behartigen. De ontstentenis van eenzijdig bindende beslissingsmacht zou dan 
ook “gecompenseerd” kunnen worden door de taak van openbare dienst waarmee de privaatrechtelijk 
vormgegeven rechtspersoon werd belast. De Raad van State lijkt die bijkomende nuance alvast niet te 
volgen en verklaarde zich op grond van de Gimvindus-rechtspraak onder meer onbevoegd t.a.v. de n.v. 
Vlaamse Milieuholding en de n.v. Aquafin (R.v.St., n.v. Deckx, nr. 104.070, 28 februari 2002) waarvan 
het openbaar dienst-karakter van hun taken moeilijk kan worden betwist.

948 Zie randnummer 116.
949 B. THYS in zijn verslag in de zaak nr. A/A 82.422 inzake de n.v. Envisan e.a. / VMH, p. 17. Vgl. J. 

STEVENS inzake n.v. Deckx / Aquafin, nr. A/A/ 76.219/XII-650, 20-21.
950 R.v.St., n.v. Deckx, nr. 104.070, 28 februari 2002.
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Het “privaatrechtelijke karakter” van de rechtsvorm belooft in ieder geval één van de 

belangrijkste discussiepunten te worden waaromtrent de Raad van State zich bij de toepassing 

van de Gimvindus-rechtspraak zal moeten buigen. Uit de publiek- of privaatrechtelijke aard 

van de rechtsvorm zijn tal van argumenten te puren om het toepassingsgebied van de 

Gimvindus-rechtspraak te nuanceren, te beperken of uit te breiden.

274. Bovendien heeft de Raad van State zich na de Gimvindus-rechtspraak in welbepaalde 

gevallen nog steeds bevoegd verklaard om beslissingen te toetsen van personen die met de 

overheid zijn verbonden maar geen gezagsbevoegdheid en een private vorm hebben.

In een arrest van 27 april 1999951 vernietigde de Raad van State een afsplitsbare 

gunningsbeslissing van de v.z.w. Provinciaal Domein De Gavers. Na te hebben vastgesteld 

dat die v.z.w. belast is met een taak van algemeen belang en de bestreden beslissing binnen 

die opdracht kadert, overwoog de Raad hiertoe dat “de tweede verwerende partij de 

rechtsvorm heeft van een privaatrechtelijke vereniging; dat zulks echter niet volstaat om de 

bevoegdheid van de Raad van State uit te sluiten zo tot het besluit moet worden gekomen dat 

zij in werkelijkheid een administratieve overheid is in de zin van artikel 14 van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat opdat een rechtspersoon als administratieve 

overheid zou worden beschouwd, niet alleen de zo-even genoemde voorwaarden van de 

opdracht van algemeen belang moet zijn vervuld, doch ook de voorwaarden van de oprichting 

door of op initiatief van de overheid en het bestuur of de controle op dat bestuur door de 

overheid”. Misschien met de rechtspraak van het Hof van Cassatie in gedachten voegde de 

bestuursrechter er wel nog aan toe dat de v.z.w. “alleszins moet worden beschouwd als een 

verlengstuk van dat bestuur en derhalve zelf gekwalificeerd moet worden als een openbare 

overheid”. Ondanks de private rechtsvorm werd derhalve geen eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid vereist alvorens tot de bevoegdheid van de Raad te besluiten. Volgens 

dit arrest kan een zeer nauwe band tussen overheid en vereniging volstaan om die laatste als 

administratieve overheid aan te merken952. Een gelijkaardige redenering hanteerde de Raad 

voordien om de naamloze vennootschappen Electrabel953 en Sofibru954 - in hun hoedanigheid 

van lasthebber van een administratieve overheid – als administratieve overheden te 

beschouwen. 

Ook in een arrest van 21 december 1999955 verklaarde de Raad van State zich bevoegd ten 

aanzien van een met de Vlaamse overheid verbonden vereniging, de v.z.w. Vlaamse 

Operastichting. De vraag naar de bevoegdheid van de bestuursrechter kwam hier zelfs niet 

aan de orde. De Raad wees slechts op de onwettigheid van de v.z.w. bij gebrek aan een 

uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor de deelname van de gemeenten en de Vlaamse 

                                                
951 R.v.St., bvba Artabel, nr. 79.954, 27 april 1999.
952 In zijn thesis bepleit P. GOFFAUX (L’inexistence des privilèges de l’administration et le pouvoir 

d’exécution forcée, Brussel, Bruylant, 2002, 175, voetnoot nr. 123) om de theorie van de doorbreking van 
rechtspersoonlijkheid uit het vennootschapsrecht ook toe te passen voor het beantwoorden van de vraag 
of een persoon als administratieve overheid moet worden beschouwd.

953 R.v.St., n.v. Sorema, nr. 60.965, 12 juli 1996.
954 R.v.St., Egta, nr. 40.734 van 13 oktober 1992 en nr. 43.109 van 1 juni 1993.
955 R.v.St., Van Rymenant e.a., nr. 84.268, 21 december 1999.
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Gemeenschap. Ook een oneigenlijk, onwettig gebruik van private rechtsvormen zou een 

motief kunnen zijn om de Gimvindus-rechtspraak niet toe te passen.  

Voorlopig blijft echter onduidelijk of die arresten de laatste stuiptrekkingen zijn van een over 

de jaren zorgvuldig opgebouwde rechtspraak, dan wel of het de eerste noodzakelijke 

nuanceringen zijn van de Gimvindus-rechtspraak956.

B.2.5. Beperkende werking van de functionele benadering

275. Bij de diversificatie van het overheidsoptreden rees ook de vraag of bepaalde 

“organieke” administratieve overheden in bepaalde omstandigheden toch niet aan de 

toetsingsbevoegdheid van de Raad van State moeten ontsnappen.

De rechtspraak betreffende de commerciële handelingen van de administratieve overheden 

beantwoordde die vraag reeds positief957. Er is echter nog een bijkomende uitsluiting 

denkbaar, met name indien een overheid niet optreedt in uitvoering van taken van algemeen 

belang of een openbare dienst.

276. De rechtsleer putte voor die tweede functionele beperking van de bevoegdheid van de 

Raad van State aanvankelijk inspiratie uit de arresten Wilkin en Dumon van 24 juni 1965958. 

In die arresten moest de Raad zich uitspreken over zijn bevoegdheid t.a.v. de v.z.w. “Sociale 

werken en telefoon”959. De v.z.w. werd niet voor al haar activiteiten als een administratieve 

overheid bestempeld; er werd beklemtoond dat “de erkende v.z.w., wanneer zij optreedt om 

sociale hulp te verlenen aan het personeel van de Regie, hetgeen zij overigens doet met geld 

en goederen die in hoofdzaak van de Regie voortkomen en dank zij personeel dat meestal 

onder haar ressorteert, optreedt als administratieve overheid”. De rechtsleer heeft gewezen 

op het belang van voormelde zinsnede960. Er is uit afgeleid dat in het geval die vereniging nog 

andere taken op zich zou nemen, het niet uitgesloten zou zijn dat zij daarbij niet zou handelen 

als administratieve overheid. 

Toch kon uit die en latere arresten niet op eenduidige wijze worden besloten dat de 

bestuursrechter zich ten aanzien van organieke administratieve overheden enkel bevoegd zou 

verklaren als zij hun taken van openbare dienst uitoefenen961. 

                                                
956 Zie hierover ook D. DE ROY, “Etre ou ne pas être…une autorité administrative. Vers de nouvelles 

questions existentielles pour les a.s.b.l. satellites des institutions communales ?”, Rev. Dr. Comm., 2002, 
209-215.

957 Zie randnummers 248-251.
958 R.v.St., Wilkin en Dumon, nrs. 11.328 en 11.329, 24 juni 1965.
959 Met name het toekennen of weigeren van bepaalde sociale voordelen aan het personeel van de toenmalige 

Regie van Telegraaf en Telefoon, zoals bv. studieuitkeringen of de terugbetaling van ziektekosten. 
960 R. MAES, Het begrip administratieve overheid, Brussel, Bruylant, 1967, 75; B. PEETERS, De 

continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 145.
961 Zie ter zake uitgebreid M. HERBIET, “La notion d’autorité administrative dans le service public 

fonctionnel”, R.J.D.A., 1970, 172-175.



228

277. De vraag naar de mogelijke uitsluiting van de bevoegdheid van de Raad op grond van 

het criterium “taak van openbare dienst” groeide echter in belang door de evolutie die met de 

wet van 21 maart 1991 werd ingezet. Sinds de AOB-wet voeren wet-, decreet- en 

ordonnantiegevers steeds vaker een onderscheid in tussen de taken van openbare dienst en de 

overige opdrachten van hun openbare instellingen en ondernemingen. Aan die opdeling wordt 

daarbij een verschillend juridisch regime verbonden962.

Bepaalde rechtsgeleerden hebben die opdeling ook doorgetrokken naar de bevoegdheid van 

de Raad van State. Slechts voor activiteiten in het kader van een openbare dienst merken zij 

de autonome overheidsbedrijven als administratieve overheid aan963. Maar de vraag bleef of 

de Raad van State die functionele opsplitsing zou overnemen.

De arresten A.M.G. Consultant en Van Hecke964, de arresten s.a. Scalquin en s.a. Travaux965

en s.a. Bâtiments et Pont Constructions966 lieten uitschijnen dat dit het geval is. In die arresten 

wordt de betrokkenheid van de bestreden beslissingen bij taken van openbare dienst in 

overweging genomen om te beoordelen of die al dan niet als handelingen van administratieve 

overheden kunnen worden aangevochten.

Er waren echter ook elementen die in een andere richting wijzen. De rechtspraak van het Hof 

van Cassatie aangaande het begrip administratieve overheid kent een veel groter belang toe 

aan het organiek criterium. In de zaak Bataillie overwoog Cassatie immers dat een naamloze 

vennootschap haar privaatrechtelijk karakter niet verliest om reden dat zij opgericht is door de 

overheid en aan de controle van de overheid is onderworpen967. In dezelfde zin zou kunnen 

worden overwogen dat een publiekrechtelijke onderneming haar publiekrechtelijk statuut niet 

verliest om reden dat de nagestreefde doelstellingen niet van algemeen belang zijn. Ook de 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is niet geneigd om de hoedanigheid van 

overheid te ontzeggen aan organieke overheidsinstellingen om de enkele reden dat –

gedeeltelijk – louter commerciële doelstellingen worden nagestreefd. In het arrest 

Mannesmann verwierp het Hof de argumentatie dat ten aanzien van de toepasselijkheid van 

de aanbestedingsrichtlijnen een onderscheid moet worden gemaakt al naargelang de overheid 

doelstellingen van commerciële of industriële aard behartigde: “Dat een dergelijk onderscheid 

ontbreekt, wordt verklaard door het doel van richtlijn 93/37, het risico uit te sluiten dat de 

aanbestedende diensten bij het plaatsen van welke opdracht ook de voorkeur zou geven aan 

nationale inschrijvers of gegadigden”968. 

                                                
962 Zie wat de autonome overheidsbedrijven betreft, randnummers 212-213.
963 D. DELVAX, “Flux et reflux de la jurisprudence relative à la notion d’autorité administrative”, A.P.T., 

2001, 206; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 
956; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die 
Keure, 1999, 42-43; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 231-232.

964 R.v.St., amg Consultant, nr. 65.975, 22 april 1997 en R.v.St., Van Hecke, nr. 89.368, 28 augustus 2000 
(m.b.t. De Post).

965 R.v.St., s.a. Scalquin, nr. 54.281, 4 juli 1995 en R.v.St., s.a. Travaux, nr. 71.754, 11 febrauri 1998 (m.b.t. 
de n.v. BATC).

966 R.v.St., Ponts et constructions, nr. 65.920, 18 april 1997 (m.b.t. de n.v. Berlaymont 2000).
967 Cass., 14 februari 1997, R.W., 1996-97, 1433, conclusie Dubrulle. 
968 H.v.J., Mannesman, 15 januari 1998, nr. C-44/96. Zie uitgebreid randnummer 400.



229

278. De Raad van State is de functionele opsplitsing inmiddels ook uitdrukkelijk 

bijgetreden. In een arrest van 10 maart 2003969 oordeelde de Raad dat “gelet op het duaal 

karakter van De Post die nochtans één, door de overheid opgerichte en gecontroleerde 

rechtspersoon blijft, wat zijn functioneren betreft een onderscheid kan worden gemaakt tussen 

zijn optreden als overheidsinstelling wanneer hij diensten verricht in het kader van de 

openbare dienst waarmee hij belast is enerzijds en zijn zuiver commerciële activiteiten 

anderzijds; dat enkel wanneer hij optreedt in de eerste hoedanigheid de beslissingen welke hij 

neemt desgevallend kunnen worden gekenmerkt als voor derden bindende éénzijdig genomen 

beslissingen […] en dat, in die mate, de Raad van State bevoegd is om van de vordering tot 

schorsing ertegen kennis te nemen”.   

279. Ook na het arrest Vanhecke blijft nog de vraag naar de gevolgen van die rechtspraak 

voor beslissingen die gedeeltelijk op openbare dienst en deels op andere taken betrekking 

hebben. Twee benaderingswijzen zijn mogelijk. 

In een eerste benadering zou kunnen worden besloten dat zodra een beslissing deels 

betrekking heeft op een taak van openbare dienst, hoe klein dit aandeel ook is, opgetreden 

wordt als administratieve overheid. Daarnaast zou een afweging gemaakt kunnen worden van 

het belang van het gedeelte “openbare dienst” en het “niet openbare dienst”-gedeelte in de 

beslissing. Enkel indien het openbare dienst-gedeelte overheersend is, zou dan een optreden 

als administratieve overheid voorhanden zijn. 

Welk alternatief de voorkeur van de rechtspraak zal krijgen, is niet duidelijk. In een recent 

auditoraatverslag betreffende de bevoegdheid van de Raad van State t.a.v. Belgacom970 ging 

de voorkeur alvast uit naar de eerste benaderingswijze : “Aangezien de Raad van State supra 

bevoegd werd geacht t.a.v. opdrachten, taken van openbare dienst, dient hij ook bevoegd 

geacht te worden inzake de rechtshandelingen betreffende goederen, die ten minste 

gedeeltelijk dienend zijn voor dergelijke opdrachten, taken. Hij zou maar onbevoegd zijn 

indien blijkt dat de goederen exclusief dienend zijn voor taken, opdrachten, andere dan die 

van openbare dienst”.

Die visie draagt ook mijn voorkeur weg. Ze sluit aan bij de bepalingen van de AOB-wet. 

Hierin worden bijzondere regimes die gekoppeld zijn aan de openbare dienst-taken (zoals het 

goederenstatuut en het nemen van participaties), toepasselijk geacht zodra openbare dienst-

taken in het geding zijn, hoe klein het aandeel in het geheel ook is. De andere zienswijze zou 

bovendien aanleiding geven tot eindeloze discussies, toepassingsproblemen en 

rechtsonzekerheid.

C. TOEPASSING OP DE VOORBEELDPERSONEN EN -CATEGORIEËN

                                                
969 R.v.St., Vanhecke, nr. 116.818, 10 maart 2003. 
970 Zaak nr. A/A. 60.534/IV-14.872 inzake n.v. Pieters-De Gelder / Belgacom.
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C.1. De door de overheid erkende rechtspersonen

C.1.1. De erkende vennootschappen voor autokeuring

280. Het toepassen van de criteria die de rechtspraak heeft ontwikkeld om het begrip 

“administratieve overheid” af te bakenen op de erkende vennootschappen voor autokeuring, 

leidt tot de volgende conclusies. 

C.1.1.1. Taak van algemeen belang - openbare dienst

281. Het koninklijk besluit van 23 december 1994971 machtigt de minister van Verkeer om 

de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen toe te vertrouwen aan erkende 

vennootschappen voor autokeuring. Het besluit machtigt de minister aldus om de 

vennootschappen via een erkenning met een openbare dienst te belasten.

Dit blijkt uit de overheidscontrole op die vennootschappen en uit de positieve verplichtingen 

die hen worden opgelegd in het belang van de openbare dienst, zoals de verplichting om :

- de controle uit te voeren van elk voertuig dat zich aandient, zonder onderscheid te maken 

al naargelang van het ambtsgebied972 (gelijkheid); 

- gedurende een bepaalde periode de continuïteit van de dienst te verlenen van een 

instelling waarvan de erkenning wordt ingetrokken973 (continuïteit);

- op verzoek van de Minister, om het even welk materiaal te installeren in functie van de 

evolutie van de techniek, de behoeften van de controle en het aantal inspectielijnen974

(veranderlijkheid). 

Bovendien hebben de afdeling wetgeving van de Raad van State975 en de rechtsleer976 reeds 

benadrukt dat de erkende vennootschappen voor autokeuring openbare dienst-taken 

vervullen.

C.1.1.2. Organieke verbondenheid met de overheid en toezicht

282. De bestaande autokeuringsondernemingen werden door private ondernemers op- en 

ingericht977. De overheid is niet via aandelenparticipaties of afgevaardigden in de 

                                                
971 Koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling 

van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte 
voertuigen, B.S., 30 december 1994 (hierna “Erkenningsbesluit”).

972 Artikel 4, lid 3, Erkenningsbesluit.
973 Artikel 30, lid 3, Erkenningsbesluit.
974 Artikel 8, §6, Erkenningsbesluit.
975 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1062/1, 44.
976 F.B., noot onder K.G. Kh. Tongeren, 28 november 1995, Pas., III, 1995, 46. 
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bestuursorganen vertegenwoordigd. Van een oprichting of organieke verbondenheid met de 

overheid is derhalve geen sprake.

283. Wel worden de keuringsvennootschappen door de overheid erkend. De vraag rijst of 

achter die erkenning door de overheid geen “heroprichting” schuilgaat. De erkenning kan 

immers, zoals voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, onder bepaalde voorwaarden 

gelden als een (her)”oprichting” door de overheid978. 

In het bijzonder indien de overheid via de erkenning “op ingrijpende wijze het bestaan, de 

organisatie en de werking van de betrokken verenigingen raakt of op een algemene wijze een 

bestuurlijk toezicht organiseert dat rechtens alleen toelaatbaar is ten aanzien van 

gedecentraliseerde overheidsdiensten”, valt te verdedigen dat toch aan het 

oprichtingscriterium is voldaan. Zo de erkenning daarentegen enkel reglementerend van aard 

is of beoogt een privé-persoon met een taak van openbare dienst te belasten, zal dit 

waarschijnlijk niet volstaan om aan het criterium te voldoen.

De erkende vennootschappen illustreren treffend dat het onderscheid tussen een erkenning die 

(enkel) een openbare dienst-taak toekent en een “heroprichtende” erkenning niet eenduidig is. 

De vennootschappen worden via de erkenning in ieder geval met een taak van openbare dienst 

belast979. Minder zeker is of het toezicht dat de overheid kan uitoefenen en de 

erkenningsvoorwaarden als een heroprichting kunnen gelden omdat ze – zoals vereist door 

Cassatie980 – “het bestaan, de organisatie en de werking van die instellingen op ingrijpende 

wijze raken en een bestuurlijk toezicht instellen”. Er zijn zowel pro’s als contra’s. 

Enerzijds zijn de erkenningsvoorwaarden erg verreikend. Ze hebben niet alleen betrekking op 

de technische keuring an sich maar leggen ook voorwaarden op betreffende de installaties, het 

personeel, de organisatie, … Zo mag er geen jaarlijkse sluiting zijn981 en moet de 

controleapparatuur dagelijks worden nagezien en één keer per jaar gecontroleerd worden door 

een door het ministerie erkende controle-instelling982. Het koninklijk besluit omvat zelfs een 

lijst met zogenaamde “technische tijden”983. Hierin wordt in minuten aangegeven hoeveel tijd 

een bepaalde keuringshandeling in beslag mag nemen. De erkende instellingen moeten zich 

ook schikken “naar de richtlijnen van de minister bevoegd voor verkeer of zijn gemachtigde”, 

o.m. bij het coördineren van hun activiteiten984, het verlenen van hun diensten985, het 

                                                                                                                                                        
977 Zowel door de overheid opgericht instellingen als privé-ondernemingen komen in beginsel in aanmerking 

om te worden erkend : “De aard van deze instellingen is in de wet niet nader omschreven zodat aan de 
Minister die het vervoer onder zijn bevoegdheid heeft de mogelijkheid wordt gelaten hetzij privé-
instellingen hetzij openbare instellingen te erkennen om de technische controle van de voertuigen uit te 
voeren” (Parl. St. Kamer 1982-83, nr. 616/1, 2). De bestaande keuringscentra werden allen door private 
ondernemers opgericht.

978 Zie randnummer 24.
979 Zie vorig randnummer.
980 Zie randnummer 24.
981 Artikel 4, lid 1 Erkenningsbesluit.
982 Artikel 8, §4 Erkenningsbesluit. 
983 Bijlage 1 Erkenningsbesluit.
984 Artikel 5 Erkenningsbesluit.
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inplanten van controlestations986 en het organiseren van de opleiding van hun personeel987. 

Die “instructies” worden als een soort omzendbrief naar de keuringsstations toegestuurd en 

omvatten niet enkel verduidelijkingen op de regelgeving maar ook aanvullingen. 

Anderzijds blijven de bestuursorganen van de keuringsvennootschappen in grote mate vrij om 

de werking en inrichting van hun onderneming te bepalen. De goedkeuring waaraan bepaalde 

beslissingen zijn onderworpen, stelt daarbij nog geen algemeen bestuurlijk toezicht in. Enkel 

via administratieve sancties of de intrekking van de erkenning kunnen de keuringsinstellingen 

ter verantwoording worden geroepen988. 

284. Gelet op het voorgaande is allicht aan te nemen dat de erkende vennootschappen voor 

autokeuring niet aan het oprichtingscriterium voldoen.

C.1.1.3 De rechtsvorm

285. De erkenning legt de hier bedoelde instellingen geen verplichte rechtsvorm op. De 

memorie van toelichting verduidelijkt de bedoeling om “aan de Minister die het vervoer 

onder zijn bevoegdheid heeft de mogelijkheid te laten hetzij privé-instellingen hetzij openbare 

instellingen te erkennen om de technische controle van de voertuigen uit te voeren” 989
. De 

facto werden enkel vennootschappen erkend die op particulier initiatief en met private vorm 

(naamloze vennootschappen) werden opgericht.

C.1.1.4. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

286. Door hun erkenning mogen de keuringsinstellingen keuringsbewijzen uitreiken. Die 

keuringsattesten zijn een absolute vereiste om een voertuig op de openbare weg te gebruiken. 

Artikel 24 van het K.B.van 15 maart 1968990 verbiedt elk aan autokeuring onderworpen 

voertuig om zich op de openbare weg te begeven tenzij met een geldig keuringsbewijs. De 

niet-naleving van dit verbod is strafrechtelijk gesanctioneerd991. 

Door de keuringsondernemingen de keuringsbewijzen te laten afgeven, heeft de overheid hen 

een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid toegekend. De erkende vennootschappen 

beslissen op eenzijdige wijze over het type keuringsbewijs dat wordt uitgereikt. Dit gebeurt 

niet in overleg met of na akkoord van de bestuurders. 

                                                                                                                                                        
985 Artikel 4 en 8, §5, Erkenningsbesluit.
986 Artikel 9 Erkenningsbesluit. 
987 Artikel 28 Erkenningsbesluit.
988 Art. 29 en 30 Erkenningsbesluit. 
989 Parl. St. Kamer 1982-83, nr. 616/1, 2.
990 Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 

auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, B.S., 28 maart 
1968.

991 Artikel 81 K.B. 15 maart 1968.
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De keuringsinstellingen beschikken bij het overhandigen van de attesten bovendien over een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid. Welke ernst een tekortkoming vertoont en welk 

keuringsbewijs toegekend wordt, beoordelen de erkende vennootschappen ten minste voor 

een aantal tests (bv. roest) op discretionaire wijze. De beslissing van de keuringsinstelling is 

tot slot bindend voor de bestuurders; het gebruik van het voertuig zonder geldig 

keuringsbewijs is verboden en wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

C.1.1.5. Besluit

287. De erkende vennootschappen voor autokeuring zijn belast met een taak van openbare 

dienst en staan bij het uitoefenen van die taak onder overheidstoezicht. Ze beschikken over 

imperiumbevoegdheid bij het uitreiken van keuringsattesten en zijn opgericht en 

vormgegeven door privé-personen.

De Gimvindus-rechtspraak van het Hof van Cassatie sluit een kwalificatie van de 

keuringsinstellingen als administratieve overheid niet uit. De vennootschappen hebben 

weliswaar een private rechtsvorm maar ze beschikken over de bevoegdheid om 

gezagshandelingen te stellen. 

288. Er is sprake van een erkenning door de overheid en van een controle op de werking 

van de vennootschappen, althans bij de uitoefening van hun taken van openbare dienst. Of die 

erkenning en het toezicht volstaan om de keuringsinstellingen, in de visie van het Hof van 

Cassatie, als administratieve overheid aan te merken, staat niet vast. Duidelijke rechtspraak 

over de voorwaarde “controleren en bepalen van de werking door de overheid” ontbreekt.
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C.1.2. VLAM

289. Voor het VLAM kunnen de volgende conclusies worden getrokken met betrekking tot 

de hoedanigheid als “administratieve overheid”. 

C.1.2.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst

290. Het decreet van 20 december 1996992 machtigt de Vlaamse regering om één Vlaams 

Promotiecentrum voor de Agro- Visserijmarketing te erkennen met als opdracht “in het 

binnenland en in het buitenland de promotie van de Vlaamse producten van de Landbouw, 

Tuinbouw, Visserij en Agro-alimentaire sector te verzorgen en op die manier de afzet ervan te 

bevorderen”. Aangenomen kan worden dat het VLAM door die erkenning met een taak van 

openbare dienst is belast. 

Naast de decretale grondslag van de opdrachten van het VLAM valt dit af te leiden uit :

- de jaarlijkse werkingssubsidies die de Vlaamse overheid aan het VLAM toekent;

- de terbeschikkingstelling van personeel door de Vlaamse Gemeenschap aan de 

vereniging;

- het aanwijzen door de Vlaamse regering van twee waarnemers bij het VLAM en de 

rapporteringsverplichtingen in hoofde van het VLAM aan de Vlaamse overheid;

- het voornemen om tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VLAM een 

beheersovereenkomst te sluiten betreffende de aanwending van de door de overheid 

toegekende middelen;

- het feit dat de opdrachten van het VLAM voordien door de openbare instelling NDALTP 

werden vervuld; als alternatief voor de erkenning van VLAM werd bovendien de 

oprichting van een Vlaamse openbare instelling overwogen993. 

C.1.2.2. Organieke verbondenheid met de overheid

291. Het VLAM werd niet opgericht door enige overheid maar door de representatieve 

vertegenwoordigers van de betrokken landbouwsectoren. Artikel 2, §1, van het decreet van 20 

december 1996 verplicht trouwens tot een oprichting door “de representatieve 

vertegenwoordigers”. 

De (Vlaamse) overheid participeert ook niet (langer) in het VLAM. Voor de implementatie 

van het decreet van 20 december 1996 was de Vlaamse overheid wel in de raad van beheer 

van de v.z.w. vertegenwoordigd met ten minste één vertegenwoordiger. Die 

vertegenwoordiging werd afgeschaft bij de erkenning van de v.z.w. op grond van het decreet 

van 20 december 1996.  

                                                
992 Decreet van 20 december 1996 betreffende het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en 

Visserijmarketing, B.S., 28 januari 1997.
993 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 482/3, 6-7.
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De Vlaamse overheid kan enkel nog twee waarnemers zonder stemrecht afvaardigen994. Dit 

volstaat waarschijnlijk niet om aan het criterium van de organieke verbondenheid te voldoen.

Verder is de erkenning van het VLAM niet van aard dat kan worden aangenomen dat de 

vereniging door de overheid werd “heropgericht”. De impact van de erkenning op het 

bestaan, de structuur en de werking van het VLAM is immers niet determinerend.

C.1.2.3. Toezicht

292. Het VLAM staat niet onder schorsings- of vernietingstoezicht van de Vlaamse 

overheid. De autonomie van de bestuursorganen van het VLAM is (gewild) groot gehouden, 

zodat van een bestuurlijk toezicht geen sprake is.

Wel is er een jaarlijkse verslagverplichting over de aanwending van de toegekende middelen 

en een “toezicht” via twee waarnemers. In de toekomst wordt waarschijnlijk ook een 

beheersovereenkomst gesloten. Zowel de verslagverplichting als de beheersovereenkomst 

blijven evenwel privaatrechtelijke controle-instrumenten die enkel betrekking hebben op de 

aanwending van de toegekende overheidsmiddelen. 

C.1.2.4. De rechtsvorm

293. Het VLAM werd opgericht in de vorm van een v.z.w. Het decreet en de 

erkenningsbesluiten leggen via de erkenningsvoorwaarden de rechtsvorm, het 

maatschappelijk doel en de representativiteitsvereisten van de vereniging vast. Hierover 

oordeelde de Raad van State dat “onder het mom van erkenningsvoorwaarden, verscheidene 

dwingende bepalingen [worden uitgewerkt] die niet bestaanbaar zijn met de principiële 

vrijheid van de oprichters van een v.z.w. om in de statuten een aantal essentiële aspecten van 

de vereniging te regelen. Het ontworpen decreet,dat slechts geldt voor één enkele vereniging, 

bepaalt inzonderheid de benaming van de op te richten vereniging, het omschrijft het doel 

ervan en regelt de samenstelling van de algemene vergadering en van de raad van beheer”. 

Volgens de Raad van State wijkt de rechtsvorm van het VLAM derhalve op ten minste één 

essentieel punt – de vrijheid van vereniging – af van het private verengingsrecht. Artikel 1 

van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 bepaalt dan weer uitdrukkelijk 

dat de erkenning door de Vlaamse regering betrekking moet hebben op een persoon “met 

privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid”.

                                                
994 Artikel 5, §2, van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 houdende 

erkenningsvoorwaarden voor een Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, B.S., 20 
maart 1997.
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C.1.2.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

294. Eén van de meest betwiste punten995 van de VLAM-structuur is de bevoegdheid die de 

Vlaamse decreetgever aan de vereniging heeft toegekend om verplichte bijdragen te innen. 

Die bevoegdheid beperkt zich niet tot het louter innen van de bijdragen996. Het VLAM bepaalt 

ook de bestemming van de bijdragen, stelt het bedrag van de bijdrage vast, kan stukken laten 

voorleggen en inlichtingen opvragen en kan controles uitvoeren om de bijdrageplicht vast te 

stellen997.

De decreetgever en de Vlaamse regering hebben het VLAM derhalve belangrijke 

bevoegdheden toegekend met een hoog gehalte aan eenzijdigheid en bindende kracht. Het 

akkoord van de betrokken bedrijven is niet nodig voor het innen van de bijdragen, het 

opvragen van de informatie of het uitvoeren van de controles. De beslissingen van het VLAM 

zijn bovendien bindend voor de betrokken ondernemingen. Bij weigering van betaling worden 

de achterstallige bijdragen verhoogd met nalatigheidsintresten en worden ze ter inning 

overgemaakt aan de invorderingscel van de Vlaamse Gemeenschap998. Het afwijzen van 

verzoeken om bijkomende informatie en het weigeren van controles wordt gelijkgesteld met 

niet-betaling van de bijdragen999.

C.1.2.6. Besluit

295. Het VLAM oefent een taak van openbare dienst uit en beschikt hiervoor over 

eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden. De Gimvindus-rechtspraak van het Hof van 

Cassatie sluit een kwalificatie van het VLAM als administratieve overheid niet uit. Het 

VLAM is bevoegd om gezagshandelingen te stellen. 

296. Ook het ontbreken van een organieke band met de overheid sluit – na het cassatiearrest 

Meulenijzer – de hoedanigheid van VLAM als administratieve overheid nog niet uit. 

Of de erkenning door en het toezicht van de overheid op VLAM dan volstaan om de 

vereniging - althans bij het nemen van haar eenzijdig bindende beslissingen - als 

administratieve overheid aan te merken, staat niet vast. Het overheidstoezicht is gering en het 

is onduidelijk of voorgehouden kan worden dat de werking van de vereniging door de 

overheid wordt bepaald. 

                                                
995 Zie R.v.St., De Dapper, nr. 98.882, 17 september 2001 en R.v.St., bvba Bloemisterij Hannes-Siebens, nr. 

98.883, 17 september 2001, waarin uitspraak wordt gedaan over de (grond)wettigheid van de verplichte 
bijdrage.

996 Dit is niet zonder belang. De Raad van State oordeelde immers reeds dat het recht om verplichte 
bijdragen te innen op zich niet als een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid is op te vatten (R.v.St., 
Travaux e.a., nr. 107.488, 7 juni 2002).

997 Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen 
bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, 
tuinbouw en visserij, B.S., 18 maart 1997.

998 Artikel 5, §3, van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997.
999 Artikel 4, §2, van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997.
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C.1.3. Tussenbesluit voor door de overheid erkende rechtspersonen 

297. In theorie kan de overheid zowel personen met (vooral) publieke als personen met 

(veeleer) private rechtsvorm erkennen. Er is echter op gewezen dat de erkenning in het 

overgrote deel van de gevallen personen met private rechtsvorm betreft. 

Ingevolge de Gimvindus- en BATC-rechtspraak zijn die erkende personen met private 

rechtsvorm slechts administratieve overheid indien zij ook beschikken over een eenzijdig 

bindende beslissingsbevoegdheid. Uit de bespreking van de voorbeeld-personen blijkt dat dit 

inderdaad het geval kan zijn (bv. erkende keuringsinstellingen, VLAM).

298. Maar zelfs indien een erkend rechtspersoon een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid heeft, is niet steeds een kwalificatie als administratieve overheid 

mogelijk. Na het cassatiearrest Meulenijzer van 6 september 2002 staat wel vast dat een 

erkenning het ontbreken van een organieke band met de overheid als voorwaarde voor de 

bevoegdheid van de Raad van State kan compenseren. Toch volstaat hiertoe niet elke 

erkenning. Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat de overheid via de erkenning de 

werking van de erkende personen moet bepalen én controleren.

Een erkenning als loutere reglementering van private activiteiten zal dan ook allicht niet 

volstaan. Dergelijke erkenning heeft slechts tot doel na te gaan of de voorwaarden die de 

overheid oplegt voor het uitoefenen van een private activiteit worden nageleefd1000. Aan de 

erkende activiteit wordt het privaat karakter niet ontnomen.

De erkenning zal ten minste een taak van openbare dienst moeten toevertrouwen aan de 

erkende persoon. En misschien zal zelfs dit type erkenning niet volstaan om de erkende 

personen als administratieve overheid te kunnen kwalificeren. De gevolgen van een erkenning 

met toewijzing van een openbare dienst kunnen zich immers beperken tot de openbare dienst-

activiteit. De organisatie en de structuur van de erkende rechtspersoon zelf kunnen ongemoeid 

blijven. Het is onduidelijk of dit volstaat voor het door Cassatie vereiste “bepalen en 

controleren van de werking” van de erkende persoon. Is dit niet het geval, dan zal enkel een 

erkenning die de “gestion privée” van de openbare dienst overstijgt en die rechtstreeks 

ingrijpt op het statuut en de werking van de erkende persoon kunnen leiden tot een kwalifcatie 

als administratieve overheid.

299. Ten slotte zullen de door de overheid erkende personen met private rechtsvorm die 

over eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden beschikken allicht enkel bij het uitoefenen 

van hun gezagsbevoegdheden als administratieve overheid optreden. Eenzijdige beslissingen 

die van de overeenkomsten van dergelijke personen kunnen worden afgesplitst, kunnen niet 

door de Raad van State worden getoetst.

                                                
1000 Zie randnummer 171.



238

C.2. De overheids-v.z.w.’s

C.2.1. De Gavers

C.2.1.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst

300. De vereniging heeft bij overeenkomst van 11 maart 1998 het provinciaal domein 

De Gavers in beheer gekregen. Die overeenkomst kent niet enkel het genot van die 

domeingoederen toe (domeinconcessie). Het gaat naar mijn mening veeleer om een concessie 

van openbare dienst. 

De vereniging heeft immers verschillende verplichtingen op zich genomen; De Gavers moet 

de uitbating en de uitbreiding van het domein zelf realiseren en enkel de “commerciële 

gedeelten” kunnen in subconcessie worden gegeven1001. De vertegenwoordiging van de 

concederende overheden in de vereniging, het toezicht op de werking van de vereniging, de 

verbintenis om de wetgeving overheidsopdrachten na te leven en het dekken van het 

exploitatietekort van de vereniging door de provincie1002 wijzen evenzeer op een openbare 

dienst-taak1003.  

C.2.1.2. Organieke verbondenheid met de overheid

301. De v.z.w. De Gavers werd opgericht door veertien afgevaardigden van de stad 

Geraardsbergen, twee afgevaardigden van de provincie Oost-Vlaanderen en telkens één 

afgevaardigde van het Commissariaat Generaal voor het Toerisme en de Gewestelijke 

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Die “afgevaardigden” zetelen niet in persoonlijke 

naam maar als vertegenwoordiger van de betrokken overheden : de voordragende overheid 

kan de voordracht te allen tijde intrekken, hetgeen van rechtswege tot het verval van het 

lidmaatschap leidt1004. 

302. Na haar oprichting evolueerde de vereniging van een gemeentelijke naar een gemengd 

provinciaal-gemeentelijke v.z.w. De organieke verbondenheid met de (lokale) overheid blijft 

echter bestaan. Zowel de algemene vergadering als de beheerraad tellen uitsluitend leden die 

door die lokale overheden zijn voorgedragen1005. 

                                                
1001 Artikel 4 van de concessieovereenkomst van 11 maart 1998.
1002 Het betreft verplichtingen opgenomen in de concessieovereenkomst.
1003 Zie ook R.v.St., Artabel, nr. 79.954, 27 april 1999.
1004 Artikel 7 van de statuten.
1005 De vereniging telt 25 leden, waaronder dertien vertegenwoordigers van de provincie Oost-Vlaanderen, elf 

vertegenwoordigers van de stad Geraardsbergen en één vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen. De 
vertegenwoordigers van de provincie Oost-Vlaanderen moeten steeds de meerderheid uitmaken van het 
totale aantal leden. De lokale overheden domineren tevens de beheerraad. Van de elf beheerders worden 
er zes voorgedragen door de provincieraad van Oost-Vlaanderen en vijf door de gemeenteraad van 
Geraardsbergen. Het mandaat van de beheerders neemt een einde bij vernieuwing van de provincieraad of 
gemeenteraad. Het lid dat Toerisme Vlaanderen vertegenwoordigt kan de vergaderingen van de 
beheerraad slechts met raadgevende stem bijwonen. 
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C.2.1.3. Toezicht

303. Er bestaat geen algemeen schorsings- of vernietigingstoezicht op de beslissingen van 

de vereniging.

De Gavers moet wel jaarlijks haar begroting voorleggen aan het provinciebestuur1006. De 

afgevaardigden van de provincie zijn gemachtigd om zich op elk ogenblik toegang te 

verschaffen tot het domein om zich rekenschap te geven van de wijze van uitbating en de 

toestand van de lokalen, de uitrusting, het materieel en het meubilair1007. 

De uitbreidings- en verbouwingswerken aan het domein, de gebruiksreglementen van het 

domein, het personeelskader, de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, de bezoldiging 

en het statuut van het personeel, alsook de opdrachten houdende werken, leveringen en 

aankopen die meer bedragen dan 7.500 €, moet het provinciebestuur overeenkomstig de 

concessieovereenkomst goedkeuren1008. De niet-goedkeuring leidt echter niet tot de nietigheid 

of de ongeldigheid van de beslissingen aangezien ze in overeenstemming met de v.z.w.-

wetgeving en de statuten van de vereniging tot stand gekomen zijn. De uitvoering van een 

niet-goedgekeurde beslissing zal ten hoogste tot een schending van de concessie-

overeenkomst en contractuele wanprestatie aanleiding kunnen geven.

C.2.1.4. De rechtsvorm

304. De v.z.w. De Gavers werd op grond van  de v.z.w.-regelgeving opgericht. 

Noch de statuten, noch de concessieovereenkomst bevatten bepalingen die onverzoenbaar zijn 

met de dwingende bepalingen van het private verenigingsrecht. Er is geen bestuurlijk toezicht 

en de concessieovereenkomst omvat informatieverplichtingen en een contractuele 

verplichting tot goedkeuring van bepaalde beslissingen.

C.2.1.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

305. De statuten van de vereniging bieden de vereniging geen mogelijkheid om derden op 

eenzijdige wijze te binden. Ook de concessieovereenkomst maakt de vereniging niet bevoegd 

om gezagshandelingen te stellen. 

C.2.1.6. Besluit

306. V.z.w. De Gavers is door de overheid via een concessieovereenkomst belast met een 

taak van openbare dienst. Er wordt een toezicht uitgeoefend op de vereniging, dat evenwel 

                                                
1006 Artikel 8 van de concessieovereenkomst.
1007 Artikel 9 van de concessieovereenkomst.
1008 Artikel 10-12 van de concessieovereenkomst.
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contractueel van aard is. De vereniging beschikt over een privaatrechtelijke rechtsvorm en is 

niet bevoegd om op eenzijdige wijze rechten en verplichtingen te creëren voor derden. 

Op grond van de Gimvindus-rechtspraak van het Hof van Cassatie zou De Gavers derhalve de 

hoedanigheid als administratieve overheid moeten worden ontzegd. 

307. Toch heeft de Raad zich in een arrest dat dateert van na het Gimvindus-arrest bevoegd 

verklaard om van gunningsbeslissingen van de v.z.w. kennis te nemen1009. Naast de openbare 

dienst-taak van de vereniging heeft vooral de zeer nauwe verbondenheid met de provinciale 

overheid de Raad tot die beslissing gebracht. De Gavers werd door de Raad als een louter 

“verlengstuk” van een provinciale administratieve overheid ook zelf als administratieve 

overheid aangemerkt. 

Het is onwaarschijnlijk dat de v.z.w. De Gavers op grond van die nauwe verbondenheid 

buiten het toepassingsgebied van de Gimvindus-rechtspraak kan worden geplaatst. De n.v. 

Gimvindus kon eveneens worden beschouwd als het verlengstuk van de Vlaamse overheid, 

die immers 100% van de aandelen van die vennootschap bezit, de leden van de 

bestuursorganen benoemt en een bestuurlijk vernietigingstoezicht kan uitoefenen op de 

beslissingen ervan1010. Dit volstond voor het Hof van Cassatie niet om de bevoegdheid van de 

bestuursrechter t.a.v. Gimvindus te aanvaarden. Vermoedelijk zal Cassatie dan ook tot 

hetzelfde besluit komen voor de v.z.w. De Gavers.

C.2.2. De Rand

308. Het onderzoek naar de kwalificatie van De Rand als administratieve overheid leidt tot 

de volgende conclusies.

C.2.2.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst

309. Het doel van de v.z.w. De Rand werd door de Vlaamse decreetgever in het decreet van 

17 december 19961011 verankerd. Dit decreet en een met de Vlaamse Gemeenschap gesloten 

beheersovereenkomst bepalen de modaliteiten voor de uitoefening van die opdracht. 

Er kan aangenomen worden dat De Rand door de Vlaamse Gemeenschap via het voormelde 

decreet en de overeenkomst met een openbare dienst-taak is belast. De structurele 

subsidiëring door de Vlaamse overheid, het toezicht op de vereniging en de 

terbeschikkingstelling van personeel door de overheid1012 ondersteunen die zienswijze. In zijn 

                                                
1009 Zie randnummer 274.
1010 Zie ook D. DELVAX (“Flux et reflux de la jurisprudence relative à la notion d’autorité administrative”, 

A.P.T., 2001, 207), die deze rechtspraak strijdig acht met de Gimvindus-rechtspraak. 
1011 Decreet van 17 december 1996 houdende oprichting van de v.z.w. “De Rand” voor de ondersteuning van 

het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel.
1012 Zie artikel 3, §3, van het decreet van 17 december 1996, dat bepaalt dat een samenwerkingsovereenkomst 

moet worden gesloten waarin de financiële tegemoetkoming, de voorwaarden betreffende het beheer, het 
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advies bij het ontwerp van decreet kwam de Raad van State trouwens reeds tot dit besluit :  de 

opdracht die bij decreet aan de v.z.w. De Rand werd toevertrouwd, is een taak van openbare 

dienst1013. 

C.2.2.2. Oprichting of erkenning door de overheid

310. Het voorontwerp dat leidde tot het decreet van 17 december 1996 beoogde een 

erkennings- en subsidieregeling in te stellen voor een private v.z.w. Overeenkomstig artikel 2 

van het voorontwerp van decreet zou een “v.z.w. Culturele Centra van de Vlaamse 

Gemeenschap in de rand van Brussel” door de Vlaamse regering erkend kunnen worden. In 

zijn advies benadrukte de Raad van State echter dat “hoewel in het ontwerp formeel sprake is 

van erkenning en van subsidiëring, de ontworpen regeling manifest niet de kenmerken van 

een erkennings- en subsidiëringsregeling als hiervoor omschreven vertoont” maar “de 

ontworpen regeling er integendeel op neer komt dat van overheidswege een openbare dienst –

in de organieke betekenis van de term – wordt opgericht”1014. Het voorontwerp werd om die 

reden herwerkt tot een machtiging aan de Vlaamse regering om namens de Vlaamse 

Gemeenschap mee te werken aan de oprichting van de v.z.w. De Rand.

De Vlaamse regering heeft van die decretale machtiging geen gebruik gemaakt om de 

Vlaamse Gemeenschap (stichtend) lid van de vereniging te maken. De statuten waarborgen de 

Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant wel een determinerende zeggenschap 

door hen het recht toe te kennen een meerderheid van de stemgerechtigde leden van de 

algemene vergadering aan te wijzen1015.

311. De v.z.w. De Rand is derhalve organiek verbonden met de Vlaamse Gemeenschap en 

– in mindere mate – met de provincie Vlaams-Brabant. 

C.2.2.3. Toezicht

312. De Vlaamse overheid oefent – op grond van de beheersovereenkomst – een 

verregaand toezicht uit op de beslissingen en de werking van de v.z.w. 

De begroting en een driejaarlijkse operationele planning, het jaarverslag, de jaarrekening en 

het rapport van de revisor moeten jaarlijks aan de Vlaamse regering worden overgemaakt1016. 

De doelstellingen van de v.z.w. kunnen slechts worden gewijzigd op verzoek van of na 

formele goedkeuring door de Vlaamse regering1017. De Vlaamse regering benoemt bovendien 

twee commissarissen die de beslissingen van de vereniging kunnen schorsen en bepaalde 

                                                                                                                                                        
toezicht en de werking worden bepaald. De beheersovereenkomst van 8 januari 1997 geeft hier uitvoering 
aan en stelt financiële middelen, infrastructuur en personeel aan de vzw ter beschikking.

1013 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 26-28.
1014 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 26-27. 
1015 Artikel 5 van de statuten.
1016 Artikel 12 van de overeenkomst.
1017 Artikel 3, vierde lid van de statuten.
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punten op de agenda kunnen plaatsen. De minister kan die beslissingen vervolgens 

vernietigen1018. 

313. Toch is dit toezicht op de beslissingen van De Rand niet “bestuurlijk”. In zijn advies 

veroordeelde de Raad van State trouwens het voornemen van de decreetgever om een 

bestuurlijk toezicht te organiseren op de v.z.w.

Elke vorm van bestuurlijk toezicht werd daarom uit het decreet van 17 december 1996 

geweerd en doorgeschoven naar de beheersovereenkomst. De vereiste van goedkeuring of het 

verbod beslissingen uit te voeren na schorsing of vernietiging zijn dan ook louter contractuele  

verplichtingen. De niet-naleving ervan zal de geldigheid van de beslissingen van de v.z.w. 

niet rechtstreeks aantasten. Wel zal dit leiden tot contractuele wanprestatie die desnoods voor 

de rechter kan worden afgedwongen.

C.2.2.4. De rechtsvorm

314. De Rand werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk. Het voorontwerp 

van decreet van 17 december 1996 bepaalde echter wel een aantal essentiële aspecten van die 

vereniging, zoals het doel, de samenstelling van de beheersorganen en de verplichting een 

beëdigd bedrijfsrevisor aan te stellen. De Raad van State uitte ernstige kritiek op die 

handelwijze. Geoordeeld werd dat het decreet “onder het mom van erkenningsvoorwaarden, 

verscheidene dwingende bepalingen bevat die niet bestaanbaar zijn met de principiële 

vrijheid van de oprichters van een v.z.w. om in de statuten een aantal essentiële aspecten van 

de vereniging te regelen”. Besloten werd daarom dat de in het voorontwerp vooropgestelde 

“v.z.w. De Rand wel degelijk moet worden beschouwd als een openbare dienst opgericht door 

de Vlaamse Gemeenschap”1019. De Raad reikte de Vlaamse overheid een oplossing voor dit 

probleem aan : “Wanneer het ontwerp zou worden omgevormd tot een regeling waarbij de 

Vlaamse regering wordt gemachtigd om de v.z.w. De Rand mede op te richten vervallen 

grotendeels de bezwaren die hiervoren werden opgeworpen in verband met de schending van 

de vrijheid van verenging gehuldigd in de wet van 27 juni 1921. De erkenningsvoorwaarden 

kunnen dan immers worden opgelegd als voorwaarden waaronder de Vlaamse regering kan 

meewerken aan de oprichting van de v.z.w. en kunnen dan niet langer worden aangemerkt als 

een ongeoorloofde inmenging van de overheid in de bevoegdheden van de oprichters van de 

vereniging”1020. Het voorontwerp van decreet werd in die zin aangepast : de decretaal 

voorgeschreven benaming, doelstellingen, bestuurssamenstelling, enz. zijn niet langer 

voorwaarden voor het bestaan en de rechtsgeldige werking van de vereniging. Wel zal het de 

Vlaamse regering verboden zijn om nog langer mee te werken aan de vereniging indien niet 

langer aan die voorwaarden is voldaan. 

315. Geconcludeerd kan worden dat de rechtsvorm van De Rand niet afwijkt van de 

dwingende bepalingen van het private verenigingsrecht.
                                                
1018 Artikel 17 van de overeenkomst.
1019 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 27.
1020 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 32-33.
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C.2.2.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

316. Noch het decreet van 17 december 1996, noch de statuten of de beheersovereenkomst 

kennen aan De Rand de bevoegdheid toe om gezagshandelingen te stellen. 

De vereniging kan slechts rechten en verplichtingen in het leven roepen via het sluiten van 

contracten. Er werd geen onteigeningsbevoegdheid toegekend, het personeel wordt 

contractueel tewerkgesteld en de terbeschikkingstelling van zalen en het organiseren van 

evenementen gebeurt op grond van huur- en andere overeenkomsten.

C.2.2.6. Besluit

317. V.z.w. De Rand is organiek verbonden met de Vlaamse overheid. Bij decreet werd De 

Rand daarenboven belast met een taak van openbare dienst. Er is een verregaand toezicht op 

de beslissingen van de vereniging via goedkeuring, schorsing en vernietiging. De naleving 

van de niet-goedkeuring, de schorsing of de vernietiging van een besissing is echter slechts 

een contractuele verplichting en tast het bestaan van de beslissingen van de vereniging niet 

aan. 

De vereniging heeft een privaatrechtelijke rechtsvorm en beschikt niet over enige 

bevoegdheid om op eenzijdige wijze rechten en verplichtingen te creëren voor derden. Op 

grond van de Gimvindus-rechtspraak zou de onbevoegdheid van de Raad van State moeten 

worden vastgesteld.

318. Misschien kan op grond van het arrest betreffende de v.z.w. De Gavers toch nog de 

bevoegdheid van de Raad van State worden bepleit. Zoals de Gavers is De Rand een louter 

verlengstuk van de Vlaamse overheid. Het advies van de Raad van State bij het voorontwerp 

van decreet zegt dit met zoveel woorden : “De ontworpen regeling komt er integendeel op 

neer dat van overheidswege een openbare dienst – in de organieke betekenis van de term –

wordt opgericht. […] De Vlaamse Gemeenschap heeft dus de voorgenomen structuur volledig 

in de hand : de v.z.w. “De Rand” kan niet worden opgericht zonder het initiatief van de 

Vlaamse regering, zij kan geen beslissingen nemen in de raad van beheer zonder de 

instemming van de regeringsvertegenwoordigers en zij kan evenmin haar opdracht vervullen 

zonder het personeel en zonder de geldmiddelen van de Vlaamse Gemeenschap”1021. Of de 

rechtspraak van de Raad van State m.b.t. de v.z.w. De Gavers te verenigen valt met de 

Gimvindus-rechtspraak, werd evenwel reeds in vraag gesteld1022.

C.2.3. Tussenbesluit voor de overheids-v.z.w.’s

                                                
1021 Parl. St. Vl.Parl. 1995-96, nr. 402/1, 26-28.
1022 Zie randnummer 274.
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319. De categorie van de overheids-v.z.w.’s omvat rechtspersonen waarvoor (doorgaans) 

niet is afgeweken van de private v.z.w.-rechtsvorm. Uit de Gimvindus-rechtspraak is te 

besluiten dat die categorie personen derhalve enkel als administratieve overheid zullen 

optreden in de mate hen een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid werd toegekend. 

Het is niet steeds duidelijk of dergelijke bevoegdheden werden toegekend; een geval per 

geval-onderzoek dringt zich op. Heel wat overheids-v.z.w.’s - waaronder ook de twee 

bespoken voorbeeldpersonen - beschikken echter niet over dergelijke eenzijdig bindende 

bevoegdheden. Noch de taken van algemeen belang waarmee een overheids-v.z.w. is belast, 

noch de organieke band met de overheid of een overheidstoezicht kunnen dan in beginsel de 

niet-kwalificatie als administratieve overheid verhinderen.

320. Het voorgaande wordt genuanceerd door de arresten waarin de Raad van State zich 

toch bevoegd verklaart indien een overheids-v.z.w. een louter verlengstuk van de overheid 

blijkt. Het is echter onwaarschijnlijk dat die rechtspraak te verzoenen valt met de leer van het 

Hof van Cassatie.

C.3. Autonome overheidsbedrijven

C.3.1. Belgocontrol

321. Over Belgocontrol als administratieve overheid kan het volgende worden vastgesteld.

C.3.1.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst 

322. Artikel 171 van de wet van 21 maart 19911023 kent Belgocontrol uitdrukkelijk taken 

van openbare dienst toe : het waarborgen van de luchtverkeersveiligheid, het verzekeren van 

de luchtverkeersleiding en het verstrekken van inlichtingen aan de politie, de luchtvaart- en de 

luchthaveninspectiediensten m.b.t. de luchtverkeersveiligheid. 

323. Niet alle activiteiten van Belgocontrol zijn echter taken van openbare dienst. 

Overeenkomstig artikel 170, 4°, AOB-wet behoort ook het verschaffen van weerkundige 

inlichtingen en andere telecommunicatiediensten voor de luchtvaart tot het maatschappelijk 

doel van Belgocontrol. 

C.3.1.2. Organieke verbondenheid met de overheid

324. Bij besluitwet van 20 november 19461024 werd de Regie der Luchtwegen door de 

wetgever opgericht. Met de wet van 30 juni 19971025 en het uitvoeringsbesluit van 2 april 

                                                
1023 Wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, B.S., 27 

maart 1991 (hierna “AOB-wet”)
1024 Besluitwet van 20 november 1946 tot oprichting van de Regie der Luchtwegen, B.S., 28 november 1946.
1025 Wet van 30 juni 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal, B.S., 30 

december 1997.
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19981026 werd de Regie omgevormd tot autonoom overheidsbedrijf. De federale overheid ligt 

derhalve ten grondslag aan zowel de oprichting als de recente hervorming van Belgocontrol.

325. Tussen de federale overheid en Belgocontrol bestaat een nauwe organieke 

verbondenheid. De leden van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de helft van 

het college van commissarissen worden door de Koning benoemd1027.

C.3.1.3. Toezicht

326. Overeenkomstig artikel 23, §1, van de AOB-wet, staat Belgocontrol “… onder de 

controlebevoegdheid van de minister onder wie het ressorteert. Deze controle wordt 

uitgeoefend door bemiddeling van een Regeringscommissaris benoemd en ontslagen door de 

Koning, op voordracht van de betrokken minister.”

Dit toezicht heeft betrekking op de naleving van de wet, de statuten en het beheerscontract. 

Beslissingen die hiermee strijdig zijn kunnen door de regeringscommissaris worden geschorst en 

door de bevoegde minister worden vernietigd1028.

C.3.1.4. De rechtsvorm

327. Zowel de oprichting, de bevoegdheden en de samenstelling van de bestuursorganen als 

de werking van Belgocontrol liggen vervat in de AOB-wet en het beheerscontract van 

Belgocontrol. 

Enkel met betrekking tot de werking van de raad van bestuur verklaart de AOB-wet een aantal 

artikelen van het Wetboek Vennootschappen van overeenkomstige toepassing op 

Belgocontrol1029. Die erg beperkte “leen” aan het vennootschapsrecht doet geen afbreuk aan 

het overheersend publiekrechtelijke karakter van de rechtsvorm van Belgocontrol.

C.3.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

328. De AOB-wet kent Belgocontrol verschillende imperiumbevoegdheden toe : 

- artikel 10, §2, 2°, AOB-wet machtigt Belgocontrol om tot onteigening over te gaan;

- artikel 29, §1, AOB-wet kent Belgocontrol de bevoegdheid toe om op statutaire wijze 

personeel aan te werven en tewerk te stellen;

                                                
1026 K.B. van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, B.S., 

11 april 1998
1027 Zie randnummer 209.
1028 Zie randnummer 208.
1029 Artikel 17, §3, AOB-wet.
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- artikel 172 AOB-wet verleent Belgocontrol de bevoegdheid om, binnen de grenzen 

aangegeven in het beheerscontract, op eenzijdige wijze de vergoedingen vast te stellen 

voor de diensten die het bedrijf verstrekt in uitvoering van openbare dienst-taken;

- de artikelen 176bis e.v. AOB-wet kennen Belgocontrol een reglementaire bevoegdheid 

toe. De raad van bestuur wordt gemachtigd om reglementen vast te stellen betreffende de 

luchtverkeersveiligheid, de luchtverkeersleiding en de door Belgocontrol toe te passen 

tarieven. Die reglementen kunnen hun niet-naleving strafbaar stellen met een verhoging 

van de vergoedingen of met bestuurlijke geldboeten. Die sancties worden op eenzijdige en 

bindende wijze opgelegd door de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol, na de 

overtreder te hebben gehoord.

C.3.1.6. Besluit

329. Belgocontrol is opgericht door, is organiek verbonden met en staat onder toezicht van 

de federale overheid. Het autonome overheidsbedrijf is bovendien belast met taken van 

openbare dienst en beschikt over verschillende gezagsbevoegdheden.

Belgocontrol kan dan ook als een (organieke) administratieve overheid in de zin van artikel 

14 R.v.St.-wet worden beschouwd. In een aantal arresten heeft de Raad van State zijn 

bevoegdheid t.a.v. Belgocontrol inmiddels aanvaard1030. 

330. Niet enkel de gezagshandelingen van de onderneming maar ook de afsplitsbare akten 

(bv. gunningsbeslissingen of aanwerving van contractuele personeelsleden) zullen aan de 

Raad van State kunnen worden voorgelegd. 

Wat die laatste beslissingen betreft, zal de onbevoegdheid van de Raad beargumenteerd 

kunnen worden voor zover ze kaderen in een commercieel of privaatrechtelijk procédé. De 

rechtspraak is op dit punt echter weinig coherent of ontwikkeld. 

331. Blijft nog de vraag of Belgocontrol ook buiten de openbare dienst-taken als 

administratieve overheid optreedt. 

Na het arrest Vanhecke is aan te nemen dat Belgocontrol slechts als administratieve overheid 

optreedt bij het uitoefenen van openbare dienst-taken. De onbevoegdheid van de Raad van 

State vereist dan wel dat de bestreden beslissingen uitsluitend betrekking hebben activiteiten 

die los staan van de openbare dienst. Voor beslissingen over gebouwen of installaties die 

zowel voor de openbare dienstactiviteiten als voor commerciële activiteiten worden 

aangewend, zal de bevoegdheid van de Raad van State zich alsnog opdringen. Hetzelfde geldt 

voor beslissingen met betrekking tot personeelsleden die zowel voor openbare dienst-

activiteiten als commerciële activiteiten worden ingezet. 

                                                
1030 Onder meer R.v.St., D’Hoker, nr. 87.661, 29 mei 2000; R.v.St., Gerard, nr. 96.192, 7 juni 2001. 
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C.3.2. De Post

C.3.2.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst 

332. Artikel 141, §1, AOB-wet draagt verschillende openbare dienst-taken aan De Post op : 

de universele postdiensten, de financiële postdiensten en de verkoop van postzegels en andere 

postwaarden. Door of krachtens een wettelijke of zelfs een contractuele bepaling kan de Post 

door de federale overheid bovendien met bijkomende taken van openbare dienst worden 

belast.

333. Toch betreffen niet al de activiteiten van De Post taken van openbare dienst. Het 

maatschappelijk doel van de vennootschap is veel ruimer en heeft betrekking op elke 

“exploitatie van postdiensten en van de financiële postdiensten teneinde op bestendige wijze 

de universaliteit en het vertrouwelijk karakter van de geschreven mededelingen, evenals van 

het vervoer en van het verkeer van het geld en van de betaalmiddelen te waarborgen” (artikel 

140, 1° AOB-wet). De Post kan bovendien “alle activiteiten [uitoefenen], van welke aard ook, 

bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar diensten te bevorderen of om het meest 

efficiënte gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken”1031.

C.3.2.2. Organieke verbondenheid met de overheid

334. De wet van 6 juli 19711032 richtte de Regie der Posterijen op. De AOB-wet hervormde 

die Regie tot het autonome overheidsbedrijf “De Post”. De omzetting van De Post naar een 

naamloze vennootschap van publiekrecht werd voltooid met het koninklijk besluit van 17 

maart 20001033. De federale overheid heeft De Post dus niet alleen opgericht maar ook 

hervormd.

Daarbij komt een nauwe organieke band tussen de federale overheid en De Post. De 

Belgische Staat is meerderheidsaandeelhouder en beschikt onrechtstreeks – via de Federale 

Participatiemaatschapij – zelfs over alle aandelen van De Post. De koning benoemt bovendien 

een meerderheid van de leden van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de helft 

van het college van commissarissen.

C.3.2.3. Toezicht

335. Zoals Belgocontrol staat De Post op grond van artikel 23, §1 van de AOB-wet onder 

de controlebevoegdheid van de minister onder wie het autonome overheidsbedrijf ressorteert. 

Dit schorsings- en vernietigingstoezicht slaat op de naleving van de wet, de statuten en het 

beheerscontract1034.

                                                
1031 Artikel 140, 2°, AOB-wet.
1032 Wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen, B.S., 14 augustus 1971.
1033 Koninklijk besluit van 17 maart 2000 tot goedkeuring van de omzetting van De Post in een naamloze 

vennootschap van publiekrecht en tot goedkeuring van haar statuten, B.S., 22 maart 2000.
1034 Zie randnummer 208.
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C.3.2.4. De rechtsvorm

336. De Post werd bij koninklijk besluit van 17 maart 2000 omgevormd tot een naamloze 

vennootschap van publiekrecht. Dit betekent evenwel niet dat De Post een “privaatrechtelijke 

rechtsvorm” heeft.

Zowel de oprichting, de samenstelling van de bestuursorganen, de ontbinding, enz… van De 

Post worden in de AOB-wet geregeld op een wijze die op essentiële punten afwijkt van het 

private vennootschapsrecht. De rechtsvorm ontleent wel elementen aan het privaatrecht maar 

die zijn slechts toepasselijk voor al wat niet anders geregeld is in de AOB-wet of in enige 

andere specifieke wet1035. De toevoeging “van publiekrecht” in de benaming brengt trouwens 

het gemengd publiek-privaat karakter van de rechtsvorm expliciet tot uiting1036. 

C.3.2.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

337. De Post is gemachtigd om te onteigenen1037 en kan personeel op eenzijdig statutaire 

wijze aanwerven en tewerk te stellen1038. 

C.3.2.6. Besluit

338. De Post werd opgericht door, is organiek verbonden met en staat onder toezicht van de 

federale overheid. De naamloze vennootschap van publiekrecht oefent ook taken van 

openbare dienst uit en kan eenzijdig bindende beslissingen nemen. De rechtsvorm van De 

Post is bovendien niet zonder meer privaatrechtelijk.

De Post vertoont dus alle kenmerken van een (organieke) administratieve overheid in de zin 

van artikel 14 R.v.St.-wet. Dit blijkt ook uit de rechtspraak, die de n.v. van publiek recht De 

Post reeds als administratieve overheid heeft gekwalifcieerd1039. 

339. Voor het overige kan worden verwezen naar de conclusies over de hoedanigheid van 

Belgocontrol als administratieve overheid die, per analogie, ook op De Post toepasselijk zijn.

C.3.3. Tussenbesluit voor de autonome overheidsbedrijven

                                                
1035 Artikel 37 AOB-wet.
1036 Zie ter zake ook het verslag van STEVENS inzake n.v. Pieters-De Gelder / Belgacom, nr. A/A. 

60.534/IV-14.872 en L. CORNELIS, E. DEKEYSER, D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, 
“De n.v. van publiekrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van 
publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 124-125.

1037 Artikel 10, §2, 2°, AOB-wet.
1038 Artikel 29, §1, AOB-wet.
1039 Onder meer R.v.St., Ooghe, nr. 99.744, 12 oktober 2001; R.v.St., Cayman, nr. 102.204, 20 december 

2001. 
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340. De autonome overheidsbedrijven in de zin van de wet van 21 maart 1991 vervullen, 

ongeacht of het “gewone autonome overheidsbedrijven” dan wel “n.v.’s van publiek recht” 

betreft, in beginsel alle voorwaarden om als een administratieve overheid te worden 

aangemerkt : 

- ze werden opgericht door de federale overheid en de federale regering stelt – rechtstreeks 

of onrechtstreeks – een meerderheid van de leden van hun organen aan1040;

- artikel 231041 van de AOB-wet stelt een administratief schorsings- en vernietigingstoezicht 

in op de beslissingen van de autonome overheidsbedrijven;

- de autonome overheidsbedrijven oefenen taken van openbare dienst uit, die trouwens 

uitdrukkelijk in de AOB-wet worden opgesomd; 

- noch de ‘gewone’ autonome overheidsbedrijven, noch autonome overheidsbedrijven met 

de vorm van n.v. van publiek recht hebben een privaatrechtelijke rechtsvorm;

- de autonome overheidsbedrijven beschikken over eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheden, waaronder de onteigeningsbevoegdheid en de bevoegdheid om 

personeel statutair tewerk te stellen.

341. Niet enkel de gezagshandelingen van de autonome overheidsbedrijven maar ook hun 

afsplitsbare akten (bv. gunningsbeslissingen of aanwerving van contractuele personeelsleden) 

zullen aan de Raad van State kunnen worden voorgelegd. 

Wat die laatste beslissingen betreft, zal de onbevoegdheid van de Raad wel beargumenteerd 

kunnen worden voor zover ze kaderen in een louter commercieel of privaatrechtelijk procédé. 

De rechtspraak is op dit punt echter weinig coherent of ontwikkeld. 

Tot slot is na het arrest Vanhecke aan te nemen  dat de autonome overheidsbedrijven niet aan 

het toezicht van de Raad van State onderworpen zijn voor hun beslissingen die uitsluitend

betrekking hebben op activiteiten die los staan van de openbare dienst. 

C.4. De Vlaamse overheidsvennootschappen

C.4.1. V.R.T.

342. Over de bevoegdheid van de Raad van State ten aanzien van de n.v. van publiekrecht 

V.R.T. is het volgende te besluiten. 

                                                
1040 Zie randnummer 209.
1041 Voor de N.M.B.S. wordt het (gelijkaardige) toezicht geregeld in de artikelen van de 162nonies AOB-wet.
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C.4.1.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst 

343. Artikel 8 van de gecoördineerde mediadecreten1042 belast de V.R.T. met de openbare 

omroepopdracht : het bereiken van een zo groot mogelijk aantal kijkers en luisteraars met een 

diversiteit aan programma’s. 

Het maatschappelijk doel van de V.R.T. is echter veel ruimer dan die openbare dienst-taak. 

Het omvat het produceren, het laten produceren of het verwerven van programma's, het 

samenstellen van het programma-aanbod en het omroepen of het laten omroepen ervan, 

alsook het ontwikkelen van merchandising- en nevenactiviteiten die samenhangen of verband 

houden met de omroepactiviteiten. Meer algemeen mag de V.R.T., voorzover ze 

samenhangen of verband houden met de omroepactiviteiten, alle activiteiten verrichten die 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het 

maatschappelijk doel1043.

C.4.1.2. Organieke verbondenheid met de overheid

344. Met het Vlaams decreet van 27 maart 19911044 werd een nieuwe Vlaamse openbare 

radio- en televisiedienst opgericht (BRTN). Het decreet van 16 april 19971045 en het besluit 

van 9 december 19971046 hebben die BRTN, zonder onderbreking van de 

rechtspersoonlijkheid, omgezet in de naamloze vennootschap van publiekrecht “Vlaamse 

Radio- en Televisieomroep” (V.R.T.). De Vlaamse Gemeenschap ligt dus zowel aan de 

oprichting als aan de hervorming van de V.R.T. ten grondslag.

De Vlaamse overheid en de V.R.T. zijn ook nauw organiek verbonden. De aandelen van de 

V.R.T. zijn voor 100% in handen van de Vlaamse Gemeenschap en de verplichting hiertoe 

ligt decretaal verankerd. Formeel worden de bestuursleden, de gedelegeerd bestuurder en de 

commissaris-revisoren benoemd door de algemene vergadering van de V.R.T. Door het 100% 

aandeelhouderschap van de Vlaamse Gemeenschap gebeuren die benoemingen de facto echter 

door de Vlaamse regering die alsenige vertegenwoordigd is in de algemene vergadering.

                                                
1042 Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-

omroep en de televisie, B.S., 30 mei 1995. 
1043 Artikel 6 van de gecoördineerde decreten.
1044 Decreet van 27 maart 1991 houdende het statuut van de Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in 

België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, B.S., 6 juni 1991.
1045 Decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van 

publiekrecht, B.S., 1 mei 1997.
1046 Besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in de n.v. 

van publiekrecht V.R.T. en betreffende de goedkeuring van de statuten, B.S., 25 december 1997.
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C.4.1.3. Toezicht

345. De V.R.T. staat onder bestuurlijk toezicht van de Vlaamse regering die dit toezicht 

uitoefent via een “gemeenschapsafgevaardigde”. Deze ziet er op toe dat de V.R.T. zijn 

openbare omroepopdracht uitoefent conform de wetten, decreten, besluiten en de 

beheersovereenkomst. De gemeenschapsafgevaardigde kan elke beslissing van de organen 

van de V.R.T. schorsen die betrekking heeft op de openbare omroepopdracht en die strijdig is 

met de wetten, decreten, besluiten of de beheersovereenkomst. De Vlaamse regering kan de 

geschorste beslissingen vernietigen1047. 

C.4.1.4. De rechtsvorm

346. De rechtsvorm van de V.R.T. is duidelijk gemengd publiek-privaat van aard. 

De rechtspersoonlijkheid is niet gesteund op het private vennootschapsrecht maar op een 

specifieke decretale bepaling. De bepalingen betreffende de n.v. zijn slechts suppletief op de 

V.R.T. van toepassing. Enkel indien het decreet geen geëigende regeling heeft uitgewerkt, is 

terug te grijpen naar het vennootschapsrecht1048. 

In een arrest van 4 mei 20011049 besloot de Raad van State omtrent de rechtsvorm van de 

V.R.T. dan ook terecht dat “een N.V. van publiekrecht weliswaar de vorm heeft van een 

handelsvennootschap doch niettemin een overheidsinstelling is en blijft en haar 

werkingsregels – inzonderheid de statuten van haar personeel - op dat stuk kunnen worden 

aangepast aan de regels van publiekrecht waaraan zij onderworpen is en die op de regels van 

privaat recht primeren”.

C.4.1.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

347. De gecoördineerde mediadecreten kennen de V.R.T. een aantal gezagsbevoegdheden 

toe. 

Ingevolge artikel 6, §4, kan de V.R.T., na machtiging van de Vlaamse regering, ter uitvoering 

van zijn taken van openbare dienst onroerende goederen onteigenen.

Voorlopig beschikt de V.R.T. bovendien nog over een (uitdovend) kader van statutaire 

personeelsleden1050. Ten aanzien van die personeelsleden bepaalt de V.R.T., op eenzijdig 

bindende wijze, de bestuurlijke en geldelijke rechtspositieregeling en neemt in uitvoering 

hiervan ook beschikkende individuele personeelsbeslissingen.

                                                
1047 Artikel 25 van de gecoördineerde decreten.
1048 Artikel 3 van de gecoördineerde decreten.
1049 R.v.St., Goedhuys, nr. 95.165 van 4 mei 2001.
1050 Zie o.m. R.v.St., Mortier, nr. 120.799, 23 juni 2003.
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C.4.1.6. Besluit

348. De V.R.T. werd opgericht door, is organiek verbonden met en staat onder toezicht van 

de Vlaamse Gemeenschap. De naamloze vennootschap van publiekrecht is belast met taken 

van openbare dienst, is bevoegd voor het stellen van gezagshandelingen en heeft geen (louter) 

privaatrechtelijke rechtsvorm. In verschillende arresten heeft de Raad van State zijn 

bevoegdheid t.a.v. naamloze vennootschap van publiekrecht V.R.T. dan ook aanvaard1051. 

349. Niet enkel de gezagshandelingen van de V.R.T. maar ook de afsplitsbare akten (bv. 

gunningsbeslissingen of aanwerving van het contractuele personeelsleden) zullen aan de Raad 

van State ter toetsing kunnen worden voorgelegd. De onbevoegdheid van de Raad zal slechts 

kunnen worden beargumenteerd voor zover de afsplitsbare beslissingen kaderen in een 

commercieel of privaatrechtelijk procédé. 

C.4.2. Participatiemaatschappij Vlaanderen (P.M.V.)

C.4.2.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst 

350. Het decreet van 13 juli 19941052 legt de doelstellingen van P.M.V. vast. Het Vlaamse 

Gewest bepaalt in belangrijke mate de wijze waarop P.M.V. die opdrachten moet uitvoeren. 

De opdrachten, financiering, financiële objectieven en rapporteringsverplichtingen van de 

P.M.V. worden nader geregeld in periodiek herzienbare beheerscontracten met het Vlaamse 

Gewest1053. Het overgrote deel van haar opdrachten vervult de P.M.V. trouwens “in opdracht 

van en voor rekening van het Vlaamse Gewest”.  

Allicht moet derhalve worden aangenomen dat P.M.V. door het Vlaamse Gewest met 

openbare dienst-taken is belast1054. 

C.4.2.2. Organieke verbondenheid met de overheid

351. Bij besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 19951055 werd G.I.M.V. (100% in 

handen van het Vlaamse Gewest) gemachtigd om een gespecialiseerde dochter op te richten 

die belast werd met het uitvoeren van de derde functie-opdrachten van G.I.M.V.. In uitvoering 

hiervan richtte G.I.M.V. de Participatie Maatschappij Vlaanderen (P.M.V.) op. 

                                                
1051 Onder meer R.v.St., Van Eggelen, nr. 93.548, 26 februari 2001; R.v.St., Ooghe, nr. 99.744, 12 oktober 

2001; R.v.St., Cayman, nr. 102.204, 20 december 2001. 
1052 Decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, B.S., 21 oktober 1994.
1053 Artikel 10, §3, van het decreet van 13 juli 1994.
1054 Met betrekking tot de n.v. Gimvindus, die met gelijkaardige opdrachten was belast, heeft de Raad van 

State trouwens al besloten tot het openbaar of algemeen belang-karakter van de opdrachten (R.v.St., 
Bataillie, nr. 59.443, 30 april 1996, overw. 3.4.2.).

1055 Besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 tot goedkeuring van de oprichting van een 
gespecialiseerde dochteronderneming door de n.v. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen, B.S., 27 oktober 1995.
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In uitvoering van het decreet van 6 juli 20011056 werd P.M.V. als “volwaardige” 

investeringsmaatschappij in het decreet van 13 juli 1994 ingeschreven. De aandelen van 

P.M.V. werden overgedragen aan het Vlaamse Gewest. Sindsdien is P.M.V. een Vlaamse 

investeringsmaatschappij waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van het Vlaamse 

Gewest.

352. Er kan worden getwist over de vraag of G.I.M.V. bij de oprichting van P.M.V. als 

overheid is opgetreden en of P.M.V. derhalve door een overheid is opgericht. De huidige 

nauwe organieke band tussen het Vlaamse Gewest en P.M.V. staat echter vast. De Vlaamse 

regering treedt op als algemene vergadering van de vennootschap en benoemt er de 

bestuurders van. 

C.4.2.3. Toezicht

353. De P.M.V. staat onder de controle van de Vlaamse regering, die dit toezicht uitoefent 

via een regeringscommissaris. Die ziet er op toe dat P.M.V. zijn opdrachten uitoefent conform 

de wet, het decreet, de statuten, de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest en het 

algemeen belang. De regeringscommissaris kan elke beslissing van de raad van bestuur of het 

managementcomité van P.M.V. die hiermee in strijd is, schorsen. De Vlaamse regering of de 

hiertoe gemachtigde minister kan de geschorste beslissingen vernietigen1057. 

C.4.2.4. De rechtsvorm

354. De decreetgever heeft P.M.V. geen strikt publiekrechtelijk statuut willen geven. 

P.M.V. werd opgericht als naamloze vennootschap en die rechtsvorm ligt ook uitdrukkelijk in 

het decreet van 13 juli 1994 verankerd. Artikel 10, §1, eerste zin, van het decreet stelt 

uitdrukkelijk : “Gimvindus, VMH, LRM, VPM en P.M.V. zijn investeringsmaatschappijen met 

de rechtsvorm van naamloze vennootschap”.

De decreetgever heeft zich in het decreet van 13 juli 1994 echter niet beperkt tot een loutere 

machtiging om P.M.V. op grond van het private vennootschaprecht als n.v. op te richten 

(privaatrechtelijke weg). Het statuut van de investeringsmaatschappijen getuigt daarentegen 

van een verregaande vermenging van elementen uit het privaat- en het publiekrecht. Het 

Vlaamse Gewest is enige aandeelhouder van P.M.V. en oefent een bestuurlijk 

vernietigingstoezicht uit op de beslissingen van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 10, 

§4, is P.M.V. er daarenboven toe gehouden de bijzondere opdrachten uit te voeren die haar bij 

decreet of bij beslissing van de Vlaamse regering worden toevertrouwd. Het decreet kent 

P.M.V. de bevoegdheid toe om gespecialiseerde dochterondernemingen op te richten die op 

hun beurt aan de bepalingen van het decreet van 13 juli 1994 onderworpen zijn. Artikel 10, 

                                                
1056 Decreet van 6 juli 2001 tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van 

G.I.M.V., Gimvindus, VMH, Mijnen,en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de 
permanente werkgroep Limburg, B.S., 27 juli 2001.

1057 Artikel 12 van het decreet van 13 juli 1994.
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§1, van het decreet stelt trouwens dat de vennootschapswetgeving slechts toepasselijk is op 

P.M.V. voor al wat niet anders wordt geregeld door of krachtens het decreet. 

355. De rechtsvorm van P.M.V. is derhalve gemengd publiek-privaat. 

Toch volstonden de belangrijke publiekrechtelijke kenmerken voor het Hof van Cassatie en 

de bestuursrechter niet om de rechtsvorm van andere Vlaamse investeringsmaatschappijen de 

kwalificatie als privaatrechtelijk te ontzeggen. Voor de n.v. Gimvindus besliste het Hof van 

Cassatie – zij het zonder dit punt aan een echt onderzoek te onderwerpen – dat die over een 

private rechtsvorm beschikt1058. De Raad van State besliste (impliciet) hetzelfde over de 

rechtsvorm van de VMH, door die op grond van de Gimvindus-rechtspraak de hoedanigheid 

als administratieve overheid te ontzeggen1059. 

In het verlengde van die (betwistbare) rechtspraak moet allicht aangenomen worden dat de 

gemengd publiek-private rechtsvorm van P.M.V. ook als “privaatrechtelijk” te beschouwen 

is. 

C.4.2.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

356. Noch het decreet van 13 juli 1994, noch de statuten van P.M.V. kennen de 

investeringsmaatschappij enige bevoegdheid toe om derden op eenzijdige wijze te binden. De 

vennootschap heeft geen onteigeningsbevoegdheid en het personeel wordt contractueel 

tewerkgesteld.

De Raad van State heeft m.b.t. andere aan het decreet van 13 juli 1994 onderworpen 

investeringsmaatschappijen trouwens al uitdrukkelijk geoordeeld dat zij de bevoegdheid om 

gezagshandelingen te stellen, missen. In een auditoraatsverslag van 14 mei 19991060 m.b.t. de 

Vlaamse Milieuholding werd geoordeeld dat “uit geen enkele bepaling van het decreet van 13 

juli 1994, noch uit haar parlementaire voorbereiding, noch uit artikel 43, §2, 

Afvalstoffendecreet blijkt dat het de bedoeling is geweest van de decreetgever om de n.v. 

VMH de bevoegdheid te verlenen ten opzichte van derden eenzjdige, bindende beslissingen te 

nemen. Evenmin laten de statuten van de n.v. VMH toe tot dergelijke conclusie te komen, 

gesteld dat deze statuten al een rechtsbron zouden kunnen vormen waaruit de n.v. VMH een 

dergelijke enzijdige beslissingsbevoegdheid zou kunnen putten”. In een arrest van 28 februari 

20021061 werd die zienswijze bevestigd en werd met betrekking tot dezelfde VMH besloten 

dat “alvast niet blijkt uit de voormelde akten dat zij, die in wezen als financiële 

houdstermaatschappijen zijn opgericht, beslissingen zouden kunnen nemen die derden kunnen 

binden”. 

                                                
1058 Cass., 14 februari 1997, R.W., 1996-97, 1433, conclusie Dubrulle.
1059 R.v.St., Deckx, nr. 104.070, 28 februari 2002.
1060 Zie verslag THYS inzake n.v. ENVISAN e.a. / VMH, nr. A/A/ 82.422/XII-1857. Zie ook verslag 

STEVENS inzake n.v. Deckx / Aquafin, nr. A/A/ 76.219/XII-650.
1061 R.v.St., Deckx, nr. 104.070, 28 februari 2002.
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C.4.2.6. Besluit

357. P.M.V. werd opgericht door een door de Vlaamse overheid gecontroleerde openbare 

investeringsmaatschappij. Momenteel is P.M.V. bovendien nauw organiek verbonden met het 

Vlaamse Gewest, dat een bestuurlijk toezicht uitoefent op de beslissingen van de 

vennootschap. P.M.V. is ook belast met taken van openbare dienst.

De rechtsvorm van P.M.V. is echter privaatrechtelijk en de investeringsmaatschappij mist de 

bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen. Op grond van de Gimvindus-rechtspraak zal 

P.M.V. daarom de hoedanigheid als administratieve overheid worden ontzegd.

C.4.3. Tussenbesluit voor de Vlaamse overheidsvennootschappen

358. Voor de Vlaamse overheidsvennootschappen is het formuleren van algemene besluiten 

betreffende de hoedanigheid als administratieve overheid moeilijk. Dit is te verklaren door de 

zeer ruime en diverse groep van rechtspersonen die deze categorie omvat. Meestal zijn die 

Vlaamse overheidsondernemingen wel op één of andere manier belast met of betrokken bij 

taken van algemeen belang. Maar al naargelang van het geval beschikken ze wel of niet over 

een private rechtsvorm, over eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden, over een (nauwe) 

organieke band met de Vlaamse overheid en over een toezichtsregeling. 

359. Voor zover al een algemeen besluit kan worden getrokken, geldt dat de 

vennootschappen die de Vlaamse overheid overeenkomstig het privaatrecht heeft opgericht, 

ingevolge de Gimvindus-rechtspraak, slechts als administratieve overheid kunnen worden 

gekwalificeerd indien (en allicht ook in zoverre) ze eenzijdig bindende beslissingen nemen. 

Hun afsplitsbare handelingen (“actes détachables”) ontsnappen aan het toezicht van de Raad. 

Hiertegenover1062 kunnen de Vlaamse overheidsvennootschappen worden geplaatst die 

volgens de publiekrechtelijke weg werden opgericht. Voor die personen kan het ontbreken 

van eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid (misschien) nog worden gecompenseerd door 

andere publiekrechtelijke kenmerken, zoals de band met de overheid of het toezicht. Ook de 

afsplitsbare handelingen van die personen zullen in voorkomend geval door de Raad van State 

gecontroleerd kunnen worden.

                                                
1062 Er moet echter aan worden herinnerd dat het onderscheid tussen het publiek- en privaatrechtelijk karakter 

van de rechtsvorm in de praktijk vaak vaag en gradueel is (zie randnummers 139-140). 
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C.5. Filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

C.5.1. eXbo

C.5.1.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst 

360. eXbo heeft tot doel “elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op het 

intern beheer van de documenten en informatiestroom binnen ondernemingen, ongeacht het 

voorwerp van deze documenten en informatie, met of zonder materiële ondersteuning”1063.

Die doelstellingen hebben niet noodzakelijk betrekking op taken van algemeen belang of 

openbare dienst. Ze zijn echter wel ruim genoeg opdat De Post die dochteronderneming bij 

bepaalde taken van openbare dienst zou kunnen betrekken, zoals voor het ophalen of het 

sorteren van postzendingen en -pakketten. eXbo heeft in de praktijk ook een aantal 

activiteiten uitgebouwd die aanleunen bij de openbare dienst-taken van De Post, zoals het 

behandelen van interne en externe post (bv. afhaling en frankering), en het vervoeren van 

documenten (via sprinterdiensten). 

361. Toch kan uit die ruime doelsomschrijving en uit de door eXbo ontwikkelde activiteiten 

niet worden afgeleid dat de vennootschap bij de uitoefening van openbare dienst-taken van 

De Post is betrokken. De door eXbo ontwikkelde diensten kunnen nuttig zijn voor de 

uitoefening van de taken van openbare dienst van De Post. Uit de parlementaire voorbereiding 

bij artikel 13 AOB-wet blijkt echter dat van “betrokkenheid bij de openbare diensttaken” 

slechts sprake zal zijn indien “het overheidsbedrijf taken van openbare dienst aan deze 

dochteronderneming toevertrouwt”1064. Er kan derhalve van worden uitgegaan dat slechts van 

betrokkenheid bij een taak van openbare dienst sprake zal zijn indien het overheidsbedrijf zich 

– ten minste gedeeltelijk – van een taak van openbare dienst heeft ontdaan, door de uitvoering 

ervan over te dragen aan een dochteronderneming. Dit lijkt in casu niet het geval. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat De Post bij de oprichting van eXbo alvast niet de 

bijzondere procedures (onder meer voorafgaande machtiging bij koninklijk besluit) heeft 

gevolgd voor het betrekken van een dochteronderneming bij de uitoefening van een openbare 

dienst-taak. De toezichthoudende federale overheid heeft zich hiertegen niet verzet. 

Aangenomen kan worden dat ook zij van oordeel is dat eXbo niet bij de openbare dienst-

taken van De Post betrokken is.

C.5.2.2. Organieke verbondenheid met de overheid

362. eXbo werd bij akte van 19 augustus 2000 opgericht door De Post en haar toenmalig 

gedelegeerd-bestuurder. Er werd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de AOB-wet 

aan De Post biedt om een naamloze vennootschap alleen op te richten.

                                                
1063 Artikel 2 van de statuten.
1064 Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1287/1, 19.
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De meerderheid van de aandelen van eXbo zijn in handen van De Post. De Post heeft op die 

wijze een determinerende zeggenschap over de benoeming van de bestuurders, de 

commissarissen en (via de raad van bestuur) de gedelegeerd-bestuurder. Toch zou kunnen 

worden aangevoerd dat dit niet volstaat om aan dit criterium te voldoen. De Post zal door de 

Raad van State immers waarschijnlijk slechts als administratieve overheid worden 

aangemerkt voor handelingen die kaderen in de taken van openbare dienst1065. Hierboven

werd echter besloten dat de oprichting van eXbo los staat van enige openbare dienst-taak van 

De Post. Er kan derhalve worden verdedigd dat eXbo werd opgericht en de aandelen ervan 

worden aangehouden door een niet-administratieve overheid, met name De Post die is 

opgetreden buiten haar taken van openbare dienst.

C.5.1.3. Toezicht

363. eXbo is niet onderworpen aan enige vorm van bestuurlijk toezicht vanwege de 

federale overheid of het moederbedrijf De Post. Die overheden kunnen haar beslissingen niet 

schorsen of vernietigen, zelfs niet bij een manifeste strijdigheid met de wet of de statuten. 

Enkel de gebruikelijke vennootschapsrechtelijke toezichtsmechanismen (commissarissen, 

verantwoording directie aan raad van bestuur en raad van bestuur aan aandeelhouders) spelen 

hier.

Ten hoogste onrechtstreeks, via moederonderneming De Post, kan van een beperkt toezicht 

sprake zijn. De regeringscommissaris bij De Post moet er immers op toezien dat het 

participatiebeleid van De Post de uitvoering van de openbare dienst-taken niet in het gedrang 

brengt1066. Er is echter geen enkele interventiemogelijkheid aan gekoppeld, bv. in de vorm 

van een schorsings- of vernietigingsrecht1067. 

C.5.1.4. De rechtsvorm

364. eXbo werd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen 

opgericht als naamloze vennootschap. Noch de AOB-wet, noch de statuten van de 

vennootschap wijken af van de dwingende bepalingen van die regelgeving. De rechtsvorm 

van eXbo kan als privaatrechtelijk worden aangemerkt.

C.5.1.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

365. Noch de wet, noch de statuten kennen eXbo de bevoegdheid toe om op eenzijdige 

wijze voor derden bindende beslissingen te nemen. De vennootschap kan slechts via het 

sluiten van contracten rechten en verplichtingen in het leven roepen.

                                                
1065 Zie randnummers 275-278.
1066 Artikel 23, §2, AOB-wet.
1067 D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes” in X., Les 

entreprises publiques autonomes, Brusse1, Bruylant, 1992, 150.
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C.5.1.6. Besluit

366. Zelfs indien moet worden aangenomen dat eXbo door een overheid werd opgericht en 

hiermee organieke verbonden is, is tot de onbevoegdheid van de Raad te besluiten. eXbo is 

immers niet met enige openbare dienst-taak belast en is evenmin betrokken bij de openbare 

dienst-activiteiten van De Post. De vennootschap beschikt over een privaatrechtelijke 

rechtsvorm en mist de bevoegdheid om gezagshandelingen uit te vaardigen. Een bestuurlijk 

toezicht ontbreekt.

C.5.2. PPS-overheidsagentschap

C.5.2.1. Belast met een taak van algemeen belang of een openbare dienst 

367. Het PPS-overheidsagentschap zal door P.M.V. worden opgericht als gespecialiseerde 

dochteronderneming. Dit houdt in dat die vennootschap door P.M.V. wordt belast met een 

deel van de eigen opdrachten1068. 

Aangezien hierboven werd vastgesteld dat de opdrachten van P.M.V. van algemeen belang 

zijn, is aan te nemen dat ook het overheidsagentschap PPS met een taak van algemeen belang 

zal worden belast.

C.5.2.2. Organieke verbondenheid met de overheid

368. Het overheidsagentschap-PPS zal worden opgericht door P.M.V. Die vennootschap is 

bovendien decretaal verplicht om te allen tijde de “controle” over het PPS-

overheidsagentschap te behouden1069.

Of het agentschap door een “overheid” zal worden opgericht en er organiek mee is verbonden, 

is derhalve afhankelijk van de vraag of P.M.V. als dergelijke overheid aan te merken valt. Ter 

zake kan er op worden gewezen dat de Raad van State het “overheidsbegrip” heeft ingevuld 

als “administratieve overheid”1070 en er reeds besloten werd dat – ingevolge de Gimvindus-

rechtspraak – P.M.V. niet als administratieve overheid kan worden beschouwd.

Er is daarom te besluiten dat het overheidsagentschap niet voldoet aan het criterium van de 

organieke verbondenheid.

                                                
1068 Artikel 12 van het decreet van 13 juli 1994.
1069 Artikel 11, tweede zin, van het decreet van 13 juli 1994.
1070 Zie R.v.St., n.v. Deckx, nr. 104.070, 28 februari 2002, waarin de hoedanigheid van de n.v. Aquafin werd 

verworpen op grond van het ontbreken van een organieke band met de overheid. Tot dit “ontbreken van 
een organieke band” werd besloten nadat was vastgesteld dat de oprichter en hoofdaandeelhouder van 
Aquafin, de n.v. Vlaamse Milieuholding, geen administratieve overheid is bij gebrek aan eenzijdig 
bindende beslissingsbevoegdheid. 
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C.5.2.3. Toezicht

369. Het overheidsagentschap-PPS zal als gespecialiseerde dochteronderneming van een 

Vlaamse investeringsmaatschappij onder een schorsings- en vernietigingstoezicht staan van 

de Vlaamse regering. De schorsingsbevoegdheid wordt uitgeoefend via een 

regeringscommissaris, terwijl ook het Rekenhof toezicht kan uitoefenen op het 

overheidsagentschap-PPS1071. 

C.5.2.4. De rechtsvorm

370. Als gespecialiseerde dochter van een Vlaamse investeringsmaatschappij zal het PPS-

overheidsagentschap beschikken over een rechtsvorm die gelijkaardig is aan die van de 

Vlaamse investeringsmaatschappijen. Het betreft een statuut dat, noch strikt publiekrechtelijk, 

noch strikt privaatrechtelijk is. 

Het agentschap zal worden opgericht als naamloze vennootschap maar er bestaat een aantal 

publiekrechtelijke afwijkingen op die rechtsvorm. P.M.V. zal enige aandeelhouder zijn van 

het agentschap en de Vlaamse regering oefent een bestuurlijk vernietigingstoezicht uit op de 

beslissingen van de vennootschap; ook het Rekenhof oefent toezicht uit. Het agentschap moet 

de bijzondere opdrachten uitvoeren die het bij decreet of bij beslissing van de Vlaamse 

regering worden toevertrouwd. De Vlaamse regering zal – met uitzondering van het toezicht 

van het Rekenhof – die publiekrechtelijke nuanceringen in het machtigingsbesluit wel kunnen 

opheffen1072.

In het licht van de Gimvindus-rechtspraak is aan te nemen dat die publiekrechtelijke 

afwijkingen niet volstaan om de rechtsvorm van het overheidsagentschap de kwalificatie 

“privaatrechtelijk” te ontzeggen.

C.5.2.5. Bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen

371. Het decreet van 13 juli 1994 kent het agentschap geen bevoegdheid toe om derden op 

eenzijdige wijze te binden. Aldus beschikt de vennootschap bv. niet over 

onteigeningsbevoegdheid en wordt het personeel contractueel tewerkgesteld. 

C.5.2.6 Besluit

372. Het Overheidsagentschap-PPS zal een taak van algemeen belang uitoefenen onder 

toezicht van de Vlaamse overheid.

                                                
1071 Artikel 12 en 13 van het decreet van 13 juli 1994.
1072 Artikel 11, in fine, van het decreet van 13 juli 1994.
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Daartegenover staat dat in het licht van de rechtspraak vermoedelijk aan te nemen is dat het 

overheidsagentschap niet door een administratieve overheid zal zijn opgericht of ermee 

verbonden is. Hier komt nog bij dat het agentschap de bevoegdheid mist om 

gezagshandelingen te stellen en een (betwistbare) privaatrechtelijke rechtsvorm heeft. De 

Gimvindus-rechtspraak sluit de hoedanigheid van het PPS-overheidsagentschap als 

administratieve overheid derhalve uit.

C.5.3. Tussenbesluit voor de filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

373. Voor de hoedanigheid als administratieve overheid is binnen de groep “filialen van 

verzelfstandigde overheidspersonen” uit te gaan van het  (vage en graduele) onderscheid 

tussen filialisering die kadert in een verzelfstandiging van overheidsbevoegdheden en 

filialisering die hier los van staat.

De laatste groep van personen kan doorgaans niet als administratieve overheid worden 

gekwalificeerd. Het betreft immers personen die met louter commerciële, niet-openbare 

dienst-taken worden belast. Om die reden worden hen in beginsel ook geen eenzijdig 

bindende beslissingsbevoegdheden toegekend en wordt geen bestuurlijk toezicht ingesteld. De 

louter organieke band met de overheid volstaat dan niet om tot een administratieve overheid 

te besluiten.

Anders is het gesteld voor de filialen waaraan wel taken van algemeen belang worden 

toevertrouwd of die bij de uitoefening van dergelijke taken worden betrokken. Voor die 

dochterondernemingen zal geval per geval na te gaan zijn of zij niet alsnog als administratieve 

overheid kunnen worden beschouwd. Van belang daarbij is dat - hoewel filialisering zowel in 

publieke als in private vorm denkbaar is - in de praktijk enkel van het privaatrecht gebruik 

wordt gemaakt. In het licht van de Gimvindus-rechtspraak betekent dit dat die filialen slechts 

als administratieve overheid zullen optreden indien ze beschikken over een eenzijdig 

bindende beslissingsbevoegdheid. Dit is haast nooit het geval. De verzelfstandigde 

overheidsinstellingen die tot filialisering overgaan, beschikken immers zelden over de 

bevoegdheid om eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid toe te kennen of over te dragen 

aan hun dochters.

D. BEOORDELING

374. Met de oprichting van de Raad van State als annulatierechter beoogde de wetgever een 

versterking van de rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden. Directe aanleiding voor 

het instellen van een Belgische bestuursrechter was immers de gebrekkige rechtsbescherming 

die de gewone hoven en rechtbanken boden tegen dit overheidsoptreden1073. De Raad van 

State moest de lacunes in de rechtsbescherming opvangen. Die doelstelling pleit voor een 

ruime invulling van het overheidsbegrip en van de bevoegdheid van de Raad van State. 

                                                
1073 Zie onder meer P. GOFFAUX, “De l’échec du modèle moniste à la création du Conseil d’Etat” in X., Le 

Conseil d’Eat de Belgique. Cinquante ans après sa création, Brussel, Bruylant, 1999, 49-63.
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Illustratief ter zake is ook dat reeds bij de oprichting van de Raad van State de wetgever te 

kennen heeft gegeven nieuwe of minder gebruikelijke vormen van overheidsoptreden aan de 

bijkomende rechtsbescherming te onderwerpen. Het personele toepassingsgebied dat in de 

eerste ontwerpen beperkt bleef tot de “ministeriële departementen, overheden der provinciën 

en gemeenten, openbare instellingen, gouverneur-generaal van de kolonie of andere koloniale 

autoriteiten”, werd daarom in de definitieve tekst vervangen door de “onderscheiden 

administratieve overheden”1074. 

Ook nadien heeft de regelgever herhaaldelijk tot uiting gebracht dat bij het invullen van de 

(personele) bevoegdheid van de Raad van State, een maximale rechtsbescherming het centrale 

uitgangspunt is.  Dit blijkt uit de uitbreiding van de instrumentele bevoegdheden van de Raad 

van State : de wetten van 16 juni 19891075 en 19 juli 19911076 kenden de Raad 

schorsingsbevoegdheid toe en met de wet van 17 oktober 19901077 werd 

dwangsombevoegdheid toegekend. De wijziging van artikel 14 R.v.St.-wet met de wet van 25 

mei 19991078 vormt eveneens een uiting van de tendens tot verruiming van de bevoegdheid 

van de Raad van State en van het “primaat van de rechtsbescherming”. Niet alleen werd de 

bevoegdheid van de Raad uitgebreid tot personen die traditioneel uit het begrip 

administratieve overheid werden geweerd wegens hun verbondenheid met de wetgevende of 

rechterlijke macht. De wetgever heeft ook (onbewust) bevestigd dat de bevoegdheid van de 

Raad van State niet beperkt blijft tot eenzijdig bindende beslissingen. Die conclusie volgt 

impliciet maar zeker uit het toekennen aan de bestuursrechter van annulatiebevoegdheid voor 

de overheidsopdrachten die de wetgevende en rechterlijke organen gunnen. Bij dergelijke 

gunningen wordt – zo wordt aangenomen – geen gebruik gemaakt van eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid1079 en kunnen ten hoogste de afsplitsbare akten worden getoetst.

Tot slot wijst ook de parlementaire voorbereiding bij recente regelgeving die gebruik maakt 

van het begrip “administratieve overheid” (formele motivering, openbaarheid van bestuur, …) 

op de noodzaak dit begrip ruim in te vullen. Benadrukt wordt dat de criteria die de 

rechtspraak heeft ontwikkeld voor het afbakenen van het begrip administratieve overheid niet 

cumulatief maar alternatief toe te passen zijn1080. Enkel zo kan het begrip “administratieve 

                                                
1074 R. MAES, Het begrip administratieve overheid, Brussel, Bruylant, 1967, 7-9.
1075 Wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, B.S., 17 juni 1989.
1076 Wet van 19 juli 1990 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 

1973, houdende invoering van een administratief kort geding en instelling van een betrekking van 
griffier-informaticus, B.S., 12 oktober 1990.

1077 Wet van 17 oktober 1990 tot wijziging van de wetten op de Raad van Sate, gecoördineerd op 12 januari 
1973, en van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, B.S., 
13 november 1990.

1078 Wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, van de Wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook 
van het Gerechtelijk Wetboek, B.S., 22 juni 1999.

1079 Zie randnummer 143. 
1080 Parl. St. Senaat B.Z. 1988, nr. 215/3, 13 en Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 1112/1, 9; Parl. St. Vl.Parl. 

1998-1999, nr. 1334/1, 9-10; Parl. St. C.R.W. 1994-95, nr. 301/1, 5 en 301/4, 6.
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overheid” aan de betrokken regelgeving “le plus vaste champ d’application possible”1081

verlenen. 

375. De intentie van de wetgever om een ruim “overheidsbegrip” als 

bevoegdheidscriterium voor de Raad van State te hanteren, staat derhalve vast. Veel minder 

duidelijk is hoe ruim dit overheidsbegrip dan wel is op te vatten. 

De wetgever heeft niet het vage, graduele en meerduidige begrip “publiekrechtelijk 

rechtspersoon” gebruikt maar het begrip “administratieve overheid”. Vraag is evenwel of dit 

alternatief dan wel een voldoende geconcretiseerde, rechtszekere maar tegelijkertijd graduele 

bevoegdheidsafbakening mogelijk heeft gemaakt.

D.1. De administratieve overheid als een voldoende concreet en rechtszeker criterium ?

376. Vastgesteld werd dat de wetgever zich weinig moeite getroost heeft om te 

verduidelijken wat onder de administratieve overheid en onder hun akten en reglementen is te 

begrijpen1082. De vraag of de wetgever een voldoende geconcretiseerd overheidsbegrip als 

onderscheidingscriterium heeft ingevoerd, is derhalve eenvoudig te beantwoorden : neen. 

377. De concretisering werd volledig aan de rechtspraak overgelaten. De Raad van State 

heeft zich met veel ijver van die taak gekweten en ontwikkelde al snel een overvloedige 

rechtspraak m.b.t. de begrippen “administratieve overheid” en hun “akten en reglementen”. 

Die rechtspraak heeft een bepaalde mate van concretisering bewerkstelligd door indicatie- en 

uitsluitingscriteria aan te reiken die het mogelijk moeten maken om het personele 

toepassingsgebied van zijn vernietigingsbevoegdheid af te bakenen. De ontwikkeling van die 

criteria waarborgt evenwel geen voldoende rechtszekere bevoegdheidsafbakening. 

Er is rekening te houden met het gradueel karakter van de criteria en hun uiteenlopende 

interpretaties. De onduidelijkheid over de handelingen die als gezagshandelingen kunnen 

worden beschouwd1083, biedt hiervan een duidelijke illustratie. 

Maar nog veel problematischer is dat de wijze waarop de criteria moeten worden toegepast 

(alternatief, cumulatief, als indicatie of als uitsluitingscriterium), evenmin vastligt. Dit kan 

soms tot onverwachte, radicale en zelfs schrijnende wijzigingen in de 

vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State leiden, hetgeen treffend geïllustreerd werd 

door de Gimvindus- en de Deschutter-arresten. Door één enkel criterium van “statuut” te laten 

veranderen (van indicatie- naar uitsluitingscriterium), verloren tal van personen van “het ene 

arrest op het andere” de hoedanigheid van administratieve overheid. 

                                                
1081 Parl. St. C.R.W. 1994-95, nr. 301/1, 4.
1082 Zie randnummer 241.
1083 Zie randnummer 143.
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Vóór het Deschutter-arrest kon worden aangenomen dat de erkende vennootschappen voor 

autokeuring en de VLAM als administratieve overheid optreden bij het nemen van eenzijdig 

bindende beslissingen. Na het arrest Deschutter gold het tegendeel, terwijl het arrest 

Meulenijzer van het Hof van Cassatie opnieuw de mogelijkheid creëert om hen aan de 

toetsingsbevoegdheid van de Raad van State te onderwerpen1084. Evenzeer leek vóór het 

Gimvindus-arrest een kwalificatie van de v.z.w.’s De Rand en De Gavers, van de P.M.V. en 

het PPS-overheidsagentschap tot administratieve overheid reëel. Wellicht is na dit arrest tot 

de onbevoegdheid van de Raad van State te besluiten, aangezien die personen niet beschikken 

over een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid. 

De talrijke beroepen bij het Arbitragehof en het Hof van Cassatie waarmee (soms met succes) 

getracht is om ingestelde annulatieberoepen van hun niet-ontvankelijkheid te redden, getuigen 

van de frustraties die de plotse koerswijzigingen bij de rechtszoekende moeten hebben 

achtergelaten. 

D.2. De “administratieve overheid” als een voldoende gradueel criterium ?

378. De gebrekkige rechtszekerheid die het criterium “administratieve overheid” biedt, 

heeft als positieve keerzijde dat de ruimte om een gradueel bevoegdheidscriterium uit te 

werken maximaal is. De vaagheid van de begrippen “administratieve overheid” en “akten en 

reglementen” staat de Raad van State toe om, enerzijds, nieuwe vormen van 

overheidsoptreden aan zijn toezicht te onderwerpen en, anderzijds, handelingen waarvan het 

overheidsgehalte vermindert ervan uit te sluiten. 

379. De Raad van State heeft zich aanvankelijk op bevredigende wijze van die taak 

gekweten. Naarmate het overheidsoptreden diversifieerde, evolueerde ook de rechtspraak van 

de Raad van State.

Het toenemende gebruik van privaatrechtelijke technieken door de overheid beantwoordde de 

Raad van State met de ontwikkeling van de theorie van de afsplitsbare handeling1085. 

Het nuanceren van het organieke criterium liet de bestuursrechter dan weer toe om zijn 

bevoegdheid uit te breiden tot gezagshandelingen van personen die niet organiek met enige 

overheid waren verbonden1086.

Het vage bevoegdheidscriterium stelde de Raad van State in staat om zijn bevoegdheid af te 

wijzen voor beslissingen die een te gering “overheidsgehalte” vertonen. Aldus verklaarde de 

bestuursrechter zich onbevoegd om kennis te nemen van de eenzijdige beslissingen van 

administratieve overheden indien zij kaderen in een privaatrechtelijk of commercieel 

                                                
1084 Zie randnummers 266-267.
1085 Zie randnummers 244-247.
1086 Zie randnummers 263-268.
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procédé1087. Ook het uitsluiten van de annulatiebevoegdheid voor beslissingen die geen 

betrekking hebben op openbare dienst-activiteiten, illustreert die evolutie1088.

380. Er kon tot voor kort worden verdedigd dat de gebrekkige concretisering en 

rechtszekerheid van het criterium “administratieve overheid” werd gecompenseerd of ten 

minste gemilderd door de graduele benadering die het mogelijk maakte1089. 

De positieve keerzijde komt door de Gimvindus-rechtspraak echter in belangrijke mate te 

vervallen. De “terugtred” van de Raad van State die het gevolg is van die rechtspraak breekt 

niet alleen op radicale wijze met het verleden en tast de (geringe) rechtszekerheid aan. Die 

nieuwe rechtspraak verschraalt ook de graduele benadering van de annulatiebevoegdheid van 

de bestuursrechter. Door het Gimvindus-arrest wordt één indicatiecriterium immers verheven 

tot uitsluitingscriterium en zijn personen met private rechtsvorm die geen gezagshandelingen 

stellen niet langer administratieve overheid. De bevoegdheid om eenzijdig bindende 

beslissingen te nemen wordt voor die personen een absolute voorwaarde. Andere criteria die 

de beslissingen van die personen eveneens een hoog overheidsgehalte kunnen verlenen, 

mogen niet langer in aanmerking worden genomen. 

De Deschutter-rechtspraak ging nog verder. Hier werd, ongeacht de rechtsvorm, de organieke 

verbondenheid met de overheid als een absolute voorwaarde gesteld. Een persoon die 

beschikt over eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid, onder toezicht staat van de 

overheid, belast is met een openbare dienst en desgevallend over een van het privaatrecht 

afwijkende rechtsvorm beschikt, kon niet langer als administratieve overheid worden 

beschouwd indien de organieke band met de overheid ontbrak. Die verregaande uitholling van 

de bevoegdheid van de Raad van State heeft het Hof van Cassatie inmiddels weliswaar een 

halt toegeroepen. De alternatieve criteria die de cassatie-rechtspraak naar voren heeft 

geschoven in het arrest Meulenijzer (erkenning, werking bepaald door de overheid, …) doen 

echter eveneens vragen rijzen. 

De Gimvindus-rechtspraak (en voordien ook de Deschutter-rechtspraak) trekken, op weinig 

gemotiveerde en genuanceerde wijze, een absolute lijn tussen overheid en niet-overheid. In de 

praktijk leidt die houding tot nauwelijks of niet te verantwoorden verschillen in behandeling. 

Dit geldt zeker indien voor ogen wordt gehouden dat het overheidsbegrip meer dan ooit 

gradueel is in te vullen en de wetgever bij de oprichting van de Raad van State een 

maximalisatie van de rechtsbescherming voor ogen stond. De Gimvindus-rechtspraak leidt net 

tot het tegenovergestelde resultaat. 

D.3. Besluiten en alternatieven

                                                
1087 Zie randnummers 248-251.
1088 Zie randnummers 275-278.
1089 Om die reden heb ik de keuze van de wetgever voor het criterium “administratieve overheid” veeleer 

positiever beoordeeld (F. VANDENDRIESSCHE, “De invulling van het begrip administratieve overheid 
na de arresten GIMVINDUS en BATC van het Hof van Cassatie”, R.W., 2000-2001, 497-499).
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381. Er kan worden geconcludeerd dat de “administratieve overheid” geen voldoende 

geconcretiseerd en rechtszeker criterium is voor het afbakenen van de annulatiebevoegdheid 

van de Raad van State. De Gimvindus-rechtspraak en, voor de interventie van het Hof van 

Cassatie, ook de Deschutter-rechtspraak hebben de ruimte die bestond voor een graduele 

benadering van de annulatiebevoegdheid bovendien uitgehold. De lege ferenda dringt de 

vraag naar een meer concreet, rechtszeker en gradueel criterium zich op. 

Het is niet de bedoeling om hier een definitief en alomvattend antwoord te formuleren op die 

vraag. Die discussie kan niet worden losgekoppeld van andere fundamentele vragen, zoals de 

gerechtelijke achterstand bij de Raad van State, de bevoegdheid van de Raad ten aanzien van 

de wetgevende en de rechterlijke macht en de verhouding van de bestuursrechter ten aanzien 

van de hoven en rechtbanken (objectief vs. subjectief contentieux). Hierop ingaan overstijgt 

het opzet van dit onderzoek. Wel kan een aantal richtlijnen worden aangereikt voor de 

(noodzakelijke) herformulering van het personele bevoegdheidscriterium “administratieve 

overheid”.

382. Er kunnen vooreerst ernstige vraagtekens worden geplaatst bij het nut van een 

organiek en personeel criterium zoals “de administratieve overheid” voor het afbakenen van 

de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State.

Tot voor kort was de organieke benadering in de meeste gevallen trouwens niet 

doorslaggevend. Of al dan niet werd opgetreden als administratieve overheid was functie van 

de aard van de beslissing waarop het vernietigingsberoep betrekking had. Recent is de 

rechtspraak in het Gimvindus-arrest teruggekomen op die functionalisering. Door de 

rechtsvorm en de eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid als uitsluitingscriteria te 

hanteren, werd de organieke benadering gedeeltelijk1090 in ere hersteld. Hierboven werd 

evenwel besloten dat die rechtspraak leidt tot onverantwoordbare verschillen in de 

behandeling van vergelijkbare categorieën personen1091.

Er valt daarom te overwegen de functionele benadering wettelijk te verankeren en niet langer 

“de administratieve overheid” maar wel de administratieve of de bestuurshandeling een 

centrale plaats toe te kennen. De bevoegdheid van de Raad van State is dan niet langer 

afhankelijk van de vraag of de aangevochten beslissing genomen werd door een persoon met 

een voldoende overheidsgehalte. Van belang is of de aangevochten beslissing zelf een 

voldoende publiekrechtelijk gehalte vertoont om aan annulatietoezicht van de bestuursrechter 

te worden onderworpen. Die benadering zal er toe nopen om de organieke verbondenheid met 

de overheid en de rechtsvorm als autonome criteria te weren. Cruciaal bij het bepalen van het 

publiekrechtelijke gehalte van een beslissing is immers niet of de persoon die ze neemt 

verbonden is met de overheid of een publieke of private rechtsvorm heeft. Wel is na te gaan 

of de overheid op die beslissing een belangrijke zeggenschap kan uitoefenen. Die 

                                                
1090 De functionele benadering per handeling blijft nog gehandhaafd voor het beperken van de bevoegdheid 

van de Raad van State t.a.v. de handelingen die buiten de taken van openbare dienst worden gesteld.
1091 Zie randnummer 380.
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zeggenschap komt tot uiting in de organieke verbondenheid van de beslissende persoon met 

de overheid of uit de publiekrechtelijke rechtsvorm maar kan evenzeer voortvloeien uit andere 

elementen zoals een erkenning, een toezicht, een beheersovereenkomst, het toekennen van 

subsidies, …

Die benadering heeft tot voordeel dat rekening kan worden gehouden met het gradueel 

karakter van de verschillende toetsingscriteria die voor eenzelfde persoon soms wel en soms 

niet vervuld zijn. Daarenboven moet de Raad van State zich als annulatierechter uiteindelijk 

uitspreken over de wettigheid van beslissingen. Het is dan ook logisch om de bevoegdheid 

van de Raad van State te koppelen aan die beslissingen en niet te verbinden aan de 

hoedanigheid van het orgaan dat die beslissingen neemt.

383. Een tweede richtlijn bestaat erin dat de wetgever zelf de criteria moet aanreiken die het 

mogelijk moeten maken te bepalen wat de bestuurshandelingen zijn die de Raad van State kan 

toetsen. Op die wijze wordt de bevoegdheid van de Raad van State meer geconcretiseerd en 

wordt bijkomende rechtszekerheid gecreëerd. 

Gelet op hetgeen voorafgaat zullen de zogenaamde “functionele” criteria bij uitstek in 

aanmerking komen om door de wetgever te worden aangehouden voor het kwalificeren van 

een beslissing als “bestuurshandeling”. Gedacht kan worden aan criteria als de zeggenschap 

die de overheid kan uitoefenen op de totstandkoming van de beslissing, het eenzijdig bindend 

karakter van de beslissing, het toezicht van de overheid op de beslissing, de betrokkenheid 

van de beslissing bij de uitoefening van taken van openbare dienst of algemeen belang, de 

overwegend bestuurs- of privaatrechtelijke aard van de regelgeving die bij het nemen van de 

beslissing is na te leven, …

De criteria die uiteindelijk door de wetgever worden verkozen, zullen weliswaar nog steeds 

door de rechtspraak en rechtsleer moeten worden getoetst en afgebakend. Maar ten minste zal 

duidelijk zijn welke die criteria zijn en hoe ze zich onderling verhouden.

384. Wat dit laatste betreft, is aan te nemen dat – en dit is een derde richtlijn – de 

aangehouden criteria best op niet-cumulatieve en niet-alternatieve wijze worden toegepast.

Niet-cumulatief, in de zin dat niet aan alle criteria voldaan moet zijn om een beslissing als 

bestuurshandeling aan te merken. 

Niet-alternatief, in de zin dat het vervullen van één van de criteria niet kan volstaan om de 

beslissing als bestuurshandeling aan te merken. 

Om ten volle rekening te houden met het gradueel en gemengd publiek-privaat karakter van 

de betrokken beslissingen, moeten de criteria veeleer tegen elkaar worden afgewogen. Uit die 

afweging moet dan blijken of de beslissing, in concreto, een voldoende overheidsgehalte 

vertoont om de bevoegdheid van de Raad van State te verantwoorden. Bij die afweging zal de 
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rechtspraak zich moeten laten leiden door het opzet van de wetgever om te komen tot een 

maximalisatie van de rechtsbescherming.

385. De voormelde richtlijnen en uitgangspunten samenbrengend zou – zonder dat dit de 

enige of zaligmakende oplossing is – een alternatieve graduele omschrijving van de 

bevoegdheid van de Raad van State, vertrekkend vanuit het begrip bestuurshandeling, als 

volgt kunnen luiden1092 :

“De Raad van State neemt kennis van de beroepen tot vernietiging van de 

bestuurshandelingen. 

Van een bestuurshandeling is sprake wanneer in voldoende mate voldaan is aan de volgende 

niet cumulatieve criteria : 

- de handeling is verbindend;

- de handeling kadert in de uitoefening van taken van algemeen belang of de behartiging 

van een openbare dienst;

- de handeling is onderworpen aan overheidstoezicht of -controle;

de handeling is onderworpen aan een bestuursrechtelijke regelgeving”.

                                                
1092 Er wordt abstractie gemaakt van de specifieke problematiek met betrekking tot de bevoegdheid van de 

Raad van State t.a.v. de handelingen van de wetgevende en rechterlijke macht. De bestaande regeling, 
ingevoerd bij wet van 25 mei 1999, wordt overgenomen.
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HOOFDSTUK IV DE WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN 

A. STRUCTUUR EN DOELSTELLINGEN VAN DE REGELGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN

A.1. Structuur van de regelgeving

386. De structuur van de in België geldende overheidsopdrachtenreglementering is 

complex. Zowel op het internationale niveau (WTO en Benelux)1093, op het supranationale 

niveau (EU), als op het nationale niveau is voor het gunnen van overheidsopdrachten 

regelgeving uitgevaardigd. Die regelgeving is in België, ofwel rechtstreeks toepasselijk, ofwel 

legt ze dwingende verplichtingen op aan de Belgische regelgever. 

Daarbij komt dat de overheidsopdrachtenreglementering binnen België een beperkte of 

oneigenlijke concurrerende bevoegdheid is van de federale staat, de gemeenschappen en de 

gewesten1094.  De federale regelgever is enkel exclusief bevoegd om de algemene regels 

inzake overheidsopdrachten vast te stellen, terwijl de deelgebieden “aanvullende regels”  

kunnen vaststellen1095. 

387. Hieronder wordt enkel ingegaan op de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de 

federale regelgeving inzake overheidsopdrachten. Het aspect van de 

overheidsopdrachtenregelgeving dat in het kader van dit onderzoek van belang is – het 

personele toepassingsgebied – is vooral op die niveaus uitgewerkt. De internationale 

regelgeving is in de Europese richtlijnen en de Belgische wet geïmplementeerd en komt 

verder dus niet afzonderlijk aan bod. Ze heeft bovendien geen directe werking1096. 

Wat de deelstatelijke regelgeving betreft, heeft de Raad van State geoordeeld dat “het 

vaststellen van het toepassingsgebied van de wetgeving inzake overheidsopdrachten lijkt te 

                                                
1093 Zie onder meer D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, 

Die Keure, 1997, 85-90 en de talrijke verwijzingen aldaar; E. PIJNACKER-HORDIJK en G. VAN DER 
BEND, Aanbestedingsrecht, Den Haag, S.d.u., 1999, 9-12 (Ned.); L. RAPP, “Les marchés des entreprises 
publiques et les accords du GATT”, A.J.D.A., 1995, 9-19 (Fr.); J. VAN MARISSING, De regelgeving 
voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de 
gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving, Deventer, Kluwer, 1995, 397 p. (Ned.).

1094 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1995, 342.
1095 D. BATSELE, P. FLAMME en P. QUERTAINMONT, Initiations aux marchés publics, Brussel, 

Bruylant, 1999, 10-13; D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, 
Brugge, Die Keure, 1997, 115-119; R. ERGEC, “L’Union économique et les marchés publics”, J.T., 
1994, 241-246; P. FLAMEY, “Overheidsopdrachten: niet langer een federaal monopolie?”, C.D.P.K., 
1998, 141-150; P. PEETERS, “Artikel 39 G.W. en artikel 6, §1, VI, BWHI” in X., Overheidsopdrachten. 
Tekst en toelichting, Gent, Mys&Breesch, s.d., 9p.; J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State 
afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 763-764. De deelgebieden kunnen – indien aan de 
voorwaarden is voldaan – bovendien algemene regels vaststellen inzake overheidsopdrachten op grond 
van hun impliciete bevoegdheden. Vooral aan de voorwaarde dat de materie zich moet lenen tot een 
gedifferentieerde regeling zal echter moeilijk kunnen worden voldaan (cf. Arbitragehof, nr. 6/96 van 18 
januari 1996).

1096 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 
1997, 89-90.
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behoren tot de algemene regels waarvoor alleen de federale overheid bevoegd is”. Om die 

reden werd een decreetsbepaling die beoogde de V.R.T. slechts aan de wetgeving 

overheidsopdrachten te onderwerpen “voor de opdrachten die verband houden met de 

uitvoering van zijn taken van openbare dienst”, strijdig geacht met de exclusieve federale 

bevoegdheid1097. Zelfs bij een uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving 

overheidsopdrachten stelde de Raad van State zich de vraag of dit wel als een “aanvullende 

regel” beschouwd kon worden waarvoor de deelgebieden bevoegd zijn1098.  De deelstaten 

hebben m.b.t. het personele toepassingsgebied van de regelgeving overheidsopdrachten alvast 

nog geen algemene “aanvullende regelgeving” uitgevaardigd.

388. De actueel geldende aanbestedingsregelgeving op Europees niveau is eveneens complex. 

Vooralsnog1099 poogt de Europese regelgever met niet minder dan zes verschillende richtlijnen 

vat te krijgen op de overheidsaanbestedingen van de EU-Lid-Staten. 

Vooreerst bestaan er drie richtlijnen voor de opdrachten in de klassieke sectoren, respectievelijk 

voor de aanneming van werken1100, levering1101 en diensten1102. 

Daarnaast werd een specifieke richtlijn uitgewerkt voor de overheidsopdrachten in de 

nutssectoren (water, energie, vervoer en telecommunicatie)1103. Opdrachten die de aanbestedende 

diensten gunnen in die sectoren vallen derhalve niet onder de richtlijnen werken, leveringen en 

diensten1104.

                                                
1097 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 528/1, 77-78.
1098 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 451/1, 290-291
1099 Op 10 mei 2000 heeft de Europese Commissie voorstellen ingediend voor twee nieuwe richtlijnen inzake 

overheidsopdrachten. Het eerste voorstel (voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
leveringen, diensten en werken, COM, 2000, 275) is er op gericht de drie huidige richtlijnen voor de 
klassieke sectoren te codificeren en in één tekst samen te vatten en die te actualiseren (zie over de 
belangrijkste wijzigingen E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en 
bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 6-7 (Ned.)). Het 
tweede voorstel van richtlijn (voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening en vervoer, COM, 2000, 276) beoogt de richtlijn nutssectoren te actualiseren.

1100 Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, PB L 199 van 9 augustus 1993, 
54 (hierna richtlijn werken).

1101 Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, PB L 199 van 9 augustus 1993, 1 (hierna richtlijn 
leveringen).

1102 Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, PB L 209 van 24 juli 1992, 1 (hierna richtlijn 
diensten).

1103 Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, PB L
199 van 9 augustus 1993, 84 (hierna richtlijn nutssectoren).

1104 Zie bv. 9e overweging in de preambule van de richtlijn leveringen en 17e overweging in de preambule van 
de richtlijn diensten.
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Twee richtlijnen (één voor de klassieke sectoren1105 en één voor de nutssectoren1106) beogen ten 

slotte doeltreffende en snelle beroepsprocedures in te stellen om schendingen van de 

gunningsrichtlijnen tegen te gaan. Die “richtlijnen rechtsbescherming” kennen geen eigen 

personeel toepassingsgebied maar verwijzen naar het toepassingsgebied van de 

gunningsrichtlijnen.

389. De federale wetgever heeft de bestaande Belgische aanbestedingsreglementering1107

met de wet van 24 december 19931108 pogen aan te passen aan de nieuwe Europeesrechtelijke 

voorschriften. De vier gunningsrichtlijnen werden aldus geïmplementeerd in één enkele wet, 

die echter een verregaande segmentering kent. 

De wet omvat drie boeken. Het Boek I behandelt de overheidsopdrachten van aanbestedende 

diensten, zowel in de klassieke als in de nutssectoren. Het Boek II heeft betrekking op 

opdrachten in de nutssectoren die gegund worden door bepaalde privaatrechtelijke 

ondernemingen of overheidsbedrijven die niet optreden ter uitvoering van hun openbare 

dienst-taken. Boek III omvat de wijzigings-, opheffings en inwerkingtredingsbepalingen.

Boek I is onderverdeeld in vijf titels die op hun beurt soms verschillende hoofdstukken tellen. 

In het kader van dit onderzoek naar het personele toepassingsgebied van de reglementering 

overheidsopdrachten zijn van belang1109 : Titel I (algemene beginselen), Hoofdstuk I van Titel 

II (toepassingsgebied en algemene bepalingen voor overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren) en Hoofdstuk I van Titel IV (toepassingsgebied en algemene bepalingen in de 

nutssectoren). 

Boek II omvat eveneens verschillende titels. In het kader van dit onderzoek zal nader worden 

ingegaan op Hoofdstuk I van Titel I (toepassingsgebied en algemene bepalingen voor 

bepaalde opdrachten in de nutssectoren gegund door privé-ondernemingen) en Hoofdstuk I 

van Titel II (toepassingsgebied voor sommige opdrachten in de nutssectoren gegund door 

overheidsbedrijven buiten hun taken van openbare dienst).

                                                
1105 Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, PB L 395 van 30 december 
1989, 33.

1106 Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, PB L 76 van 23 maart 1992, 14.

1107 Zie voor een historisch overzicht van de Belgische reglementering, D. D’HOOGHE, De gunning van 
overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 105-114 en M. FLAMME e.a., 
Praktische commentaar bij de reglementering overheidsopdrachten, Brussel, N.C.B., 1997, 63-68.

1108 Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, B.S., 22 januari 1994.

1109 Er wordt derhalve niet ingegaan op de specifieke situatie van de concessies voor openbare werken en van 
werken gegund in naam van concessiehouders van openbare werken (Titel III van Boek I). Zie ter zake D. 
D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 
231-232.
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De wet omvat verschillende “personele toepassingsgebieden”, die per boek, per titel en per 

hoofdstuk moeten worden ingevuld.

  

A.2. Doelstellingen van de regelgeving overheidsopdrachten 

390. De Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben hoofdzakelijk tot doel de interne markt op 

het gebied van overheidsopdrachten te verwezenlijken1110. Uitgangspunt voor een verregaand 

regelgevend optreden vormde de vaststelling dat overheidsopdrachten – die een zeer aanzienlijk 

aandeel betreffen van het Bruto Nationaal Product van de EU-Lid-Staten1111 – bijna steeds 

werden gegund aan ondernemingen van de eigen Lid-Staat. De algemene verdragsbepalingen 

inzake niet-discriminatie en vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal bleken niet 

voldoende effectief om Europese ondernemingen een gelijke toegang te waarborgen tot de 

overheidsopdrachten-markt in andere Lid-Staten1112. 

Het Hof van Justitie heeft die uitgangspunten van de gunningsrichtlijnen herhaaldelijk in 

herinnering gebracht : “de richtlijnen strekken ertoe, zowel het risico uit te sluiten dat de 

aanbestedende diensten bij het plaatsen van opdrachten de voorkeur geven aan nationale 

inschrijvers of gegadigden, als de mogelijkheid door de staat, de territoriale of andere 

publiekrechtelijke instellingen gefinancierde of gecontroleerde instelling zich door andere dan 

economische overwegingen laar leiden”1113. 

391. De doelstelling tot creatie van een Lid-Staatgrensoverschrijdende markt voor de 

overheidsopdrachten verklaart ook dat de toepasselijkheid van de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen afhankelijk is van het overschrijden van welbepaalde drempelbedragen : 

“The tresholds are set with a view to identifying contracts for which there is likely to be cross-

border competition, since the directives are concerned only with cross-border trade”1114. 

                                                
1110 S. ARROWSMITH, “The E.C. procurement directives, national procurement policies and better 

governance : the case for a new approach”, E.L.Rev., 2002, 5 (Verenigd Koninkrijk); D. D’HOOGHE, De 
gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 90-91; E. 
MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 2 (Ned.).

1111 E. MANUNZA (EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 1 (Ned.)) vermeldt het cijfer van 15 
%.

1112 “De ervaring leert echter dat de in artikel 30 van het EEG-verdrag vervatte verplichting ‘om niet te doen’ 
ontoereikend is om de gewenste marktintegratie van overheidsaankopen te bewerkstelligen. Daartoe is 
bovendien een ‘verplichting om te doen’ nodig” (mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende 
de overheidsopdrachten voor leveringen, COM (84), 717. Zie omtrent de reden voor dit falen tevens D. 
D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 
90-91 en E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 2-3 (Ned.).

1113 Onder meer H.v.J., University of Cambridge, C-380/98, 3 oktober 2000, overw. 17. Zie tevens H.v.J., 
Commissie/Frankrijk, C-237/99, 1 februari 2001, overw. 42; H.v.J., Commissie/Ierland, C-353/96, 17 
december 1998, overw. 35; H.v.J., BFI, 10 november 1998, C-360/96, overw. 42-43; H.v.J., 
Mannesmann, C-44/96, 15 januari 1998, overw. 33; H.v.J., Commissie/Denemarken, C-243/89, 22 juni 
1993, overw. 33.

1114 S. ARROWSMITH, The Law of Public and Utilities Procurement, Londen, Sweet&Maxwell, 1996, 159 
(Verenigd Koninkrijk).
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De drempelbedragen zijn bovendien van belang voor het personele toepassingsgebied van de 

overheidsopdrachtenreglementering. Onder de voormelde drempelbedragen staat het de Lid-

Staten immers vrij om het toepassingsgebied van hun regelgeving te bepalen en af te wijken van 

de Europese omschrijvingen. De Belgische wetgever heeft van die mogelijkheid gebruik 

gemaakt1115.

392. Volgens de Europese Commissie strekt de communautaire politiek inzake de 

overheidsopdrachten aanvullend ook tot het rationele gebruik van de openbare middelen, door de 

verplichte keuze voor het best ingediende aanbod en de versterking van het 

concurrentievermogen van de Europese ondernemingen1116. 

Het bestaan van die bijkomende doelstellingen van de richtlijnen wordt door ARROWSMITH 

op overtuigende wijze weerlegd1117. Er valt trouwens geen spoor van die doelstellingen terug te 

vinden in de preambules bij de richtlijnen of in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

393. De doelstellingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn ook terug te vinden in de 

nationale overheidsopdrachtenreglementeringen. Bij de omzetting van de richtlijnen hebben de 

Lid-Staten zich die doelstellingen, door de voorrang van het Europese recht, eigen moeten 

maken. Het Hof van Justitie heeft zelfs de directe werking1118 van de gunningsrichtlijnen en hun 

doelstellingen uitdrukkelijk erkend1119. 

De doelstellingen van de nationale overheidsopdrachtenreglementeringen moeten echter niet tot 

de Europese beperkt blijven. Voor zover ze verenigbaar zijn met de Europese doelstellingen en 

                                                
1115 Zie randnummer 400 m.b.t. de niet-toepasselijkheid van de reglementering overheidsopdrachten voor 

bepaalde opdrachten die de Europese drempelbedragen niet overschrijden en gegund worden door 
overheidsbedrijven. 

1116 Groenboek van de Europese Commissie betreffende de overheidsopdrachten in de Europese Unie; 
Beschouwingen over een toekomstig beleid, Mededeling aangenomen door de Commissie op 27 november 
1996, 2; Interpretatieve Mededeling van de Commissie betreffende het gemeenschapsrecht van toepassing 
op overheidsopdrachten en de mogelijkheden om milieuoverwegingen hierin te integreren, COM, 2001, 
274, 4; Interpretatieve mededeling van de Commissie betreffende het Gemeenschapsrecht van toepassing 
op overheidsopdrachten en de mogelijkheden om sociale aspecten hierin te integreren, COM, 2001, 566, 
4.

1117 S. ARROWSMITH, “The E.C. procurement directives, national procurement policies and better 
governance : the case for a new approach”, E.L.Rev., 2002, 4-8 (Verenigd Koninkrijk).

1118 Het betreft echter slechts een verticale rechtstreekse werking. De voorrang van de richtlijn zal slechts 
ingeroepen kunnen worden tegen een Lid-Staat, de bestuursorganen en de personen of lichamen die door 
de overheid verantwoordelijk zijn gesteld om onder haar toezicht openbare diensttaken te verrichten en 
met dit doel over bijzondere bevoegdheden beschikken (K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees 
recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 690-703).

1119 Bv. H.v.J., Beentjes, C-31/87, 20 september 1988; H.v.J., Fratelli Costanzo S.p.a., C-103/88, 22 juni 
1989. Zie verder D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, 
Die Keure, 1997, 104-105 en J. DE STAERCKE, “De toepassing van de algemene reglementering 
overheidsopdrachten op privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen na het Cambridge-arrest van het Hof 
van Justitie”, R.W., 2002-2003, 169-172.
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regelgeving1120 kunnen de Lid-Staten met hun aanbestedingswetgeving ook andere (commerciële 

en niet-commerciële) doelstellingen nastreven. Gedacht kan worden aan de goede besteding van 

de overheidsmiddelen, het bestrijden van corruptie of zelfs het promoten van een bepaald 

industrieel, milieu- of werkgelegenheidsbeleid. 

Dit verschil in doelstellingen tussen het nationale en het Europese niveau is niet zonder belang 

voor het personele toepassingsgebied van de nationale regelgeving overheidsopdrachten. Het kan 

verantwoorden waarom die nationale regelgeving in bepaalde gevallen een ruimer personeel 

toepassingsgebied kent dan de Europese richtlijnen voorschrijven. Omgekeerd kan het 

rechtvaardigen dat een beperkter personeel toepassingsgebied wordt uitgewerkt in het geval de 

nationale overheid zich niet gebonden weet door de richtlijnen (bv. omdat de drempelbedragen 

niet overschreden zijn).

394. België kende al vele jaren voor de Europese initiatieven een (soms summiere) 

reglementering betreffende de overheidscontracten. De wetten van 15 mei 1846 “op de 

Rijkscomptabiliteit”1121,  van 4 maart 1963 “betreffende het sluiten van overeenkomsten voor 

rekening van de Staat”1122 en van 14 juli 1976 “betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten”1123 bevatten reeds de belangrijke beginselen van 

de huidige wetgeving overheidsopdrachten1124. 

Die regelgeving streefde echter niet de realisatie van een eengemaakte en vrije Europese 

overheidsopdrachtenmarkt na. Aanvankelijk werd regelgevend optreden om “een zo voordelig 

mogelijke prijs te bekomen en om iedere veronderstelling van bedrog te vermijden”1125 of  “om 

binnen het geheel van de openbare sector een gezond beheer van de overeenkomsten en 

uiteindelijk het goede gebruik van ’s Rijks gelden te verzekeren”1126. De eerste Belgische 

reglementering overheidsopdrachten had dus vooral tot doel om, via een beroep op de 

mededinging, de overheid op de voordeligst mogelijke wijze te laten contracteren. Het verbod op 

discriminatie en de verplichting de inschrijvers gelijke kansen te geven en gelijk te behandelen 

was veeleer een gelukkig gevolg van het beroep op de mededinging. 

                                                
1120 De erg gedetailleerde voorschriften van de Europese aanbestedingsrichtlijnen beperken de regelgevende 

ruimte van de Lid-Staten op dit vlak echter aanzienlijk. Zie over die “clash” van de doelstellingen van het 
Europese en nationale aanbestedingsrecht, de arresten H.v.J., Beentjes, C-31/87, 20 september 1988 en 
H.v.J., Commissie/Frankrijk, C-225/98, 26 september 2000 en S. ARROWSMITH, “The E.C. 
procurement directives, national procurement policies and better governance : the case for a new 
approach”, E.L.Rev., 2002, 3-24 (Verenigd Koninkrijk); A. DURVIAUX, “Marchés publics et économie 
sociale: l'union impossible?”, Act. dr., 2000, 651-696; P. LEFEVRE, “Les considérations sociales et 
environnementales dans les marchés publics européens”, J.T. dr. eur., 2000, 245-247; J. NOEL, “Etude 
relative à la possibilité d'introduire, par la voie légale, réglementaire ou administrative, une clause sociale 
dans les marchés publics des différents pouvoirs adjudicateurs en Belgique”, A.P.T., 2000, 2-29; -, “A 
propos des clauses sociales dans les marchés publics de travaux. Un arrêt étonnant de la Cour de justice 
des Communautés européennes”, J.T., 2001, 561-564.

1121 B.S., 19 mei 1846.
1122 B.S., 3 april 1963.
1123 B.S., 28 augustus 1978.
1124 Zie over die historiek uitgebreid D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en 

overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 105-114.
1125 Parl. St. Senaat 1961-62, nr. 364/1, 2
1126 Parl. St. Senaat 1975-76, nr. 723/1, 1.
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Gaandeweg heeft de doelstelling van gelijke behandeling van de inschrijvers aan autonomie 

gewonnen. Momenteel prevaleert die – als gevolg van het toetsbare grondwettelijke 

gelijkheidsbeginsel en de Europese richtlijnen – zelfs op de oorspronkelijke “value for money”-

doelstelling. 

B. KEUZES VAN DE EUROPESE EN FEDERALE REGELGEVER

B.1. Keuze van de Europese regelgever

-  Richtlijnen werken, leveringen en diensten

395. De drie aanbestedingsrichtlijnen in de klassieke sectoren stellen het begrip 

“aanbestedende dienst” centraal voor het afbakenen van hun toepassingsgebied ratione 

personae. De richtlijnen zijn enkel toepasselijk op bepaalde overeenkomsten die door die 

“aanbestedende diensten” worden gegund1127.

Het begrip “aanbestedende dienst” wordt door de drie richtlijnen op identieke wijze ingevuld. 

Ze worden gedefinieerd als “de Staat, de territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen 

en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of instellingen”1128. 

396. De richtlijnen verduidelijken de subcategorie “publiekrechtelijke instellingen”, die 

numeriek de belangrijkste is van de aanbestedende diensten, op dubbele wijze. 

De publiekrechtelijke instellingen worden omschreven aan de hand van drie cumulatieve 

criteria. Tot de “publiekrechtelijk instellingen” behoort iedere instelling die

“- is opgericht met specifiek doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die 

van industriële of commerciële aard;

- rechtspersoonlijkheid heeft, en

- waarvan de activiteiten in hoofdzaak door de Staat, de territoriale of andere publiekrechtelijke 

instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer is onderworpen aan toezicht door deze 

laatsten, ofwel de leden van de directie, de raad van bestuur of van toezicht voor meer dan de 

helft door de Staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn 

aangewezen.”

Om die definitie nader te concretiseren, werd als bijlage bij de richtlijn werken1129 een lijst 

gevoegd waarin (categorieën) instellingen die aan voormelde omschrijving voldoen, nominatim 

                                                
1127 Artikel 1, a), van de richtlijnen werken, leveringen en diensten.
1128 Artikel 1, b), van de richtlijnen werken, leveringen en diensten. 
1129 De richtlijnen leveringen en diensten verwijzen eveneens naar de bijlage bij de richtlijn werken.
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worden opgesomd. Die lijst is indicatief en niet limitatief1130. Een instelling die niet vermeld is 

op de lijst ontsnapt derhalve nog niet noodzakelijk aan de toepasselijkheid van de richtlijnen. Dit 

blijkt enkel al uit de tekst van de richtlijnen die aangeeft dat de lijsten “zo volledig mogelijk” zijn 

maar dus niet exhaustief. Het Hof van Justitie heeft die zienswijze bevestigd. Besloten werd dat 

de lijst “niet uitputtend is, [maar] wel naar een zo groot mogelijke volledigheid wordt 

gestreefd”1131. Een instelling die niet langer aan de criteria voldoet maar toch nog op de lijst 

voorkomt zal om dezelfde reden niet langer onderworpen zijn. Omwille van de rechtszekerheid 

zal die zo spoedig mogelijk van de lijst afgevoerd moeten worden. Artikel 35 van de richtlijn 

werken omvat een machtiging aan de Commissie om de bijlage aan te passen.

-  Richtlijn nutssectoren

397. De richtlijn nutssectoren stelt, zoals de richtlijnen in de klassieke sectoren, het begrip 

“aanbestedende dienst” centraal voor het bepalen van haar personele toepassingsgebied. Die 

“aanbestedende diensten” worden echter ruimer ingevuld dan in de richtlijnen werken, 

leveringen en diensten. Onder de aanbestedende diensten begrijpt artikel 2 van de richtlijn 

nutssectoren

(1) de “overheidsdiensten” die een nutsactiviteit verrichten;

(2) de “openbare bedrijven” die een nutsactiviteit verrichten en

(3) ieder ander persoon die een nutsactiviteit verricht en die bijzondere of uitsluitende 

rechten geniet die hem door een bevoegde instantie van een Lid-Staat is verleend.

398. De “overheidsdiensten” worden op hun beurt op een (nagenoeg1132) identieke wijze 

gedefinieerd als de “aanbestedende diensten” in de richtlijnen klassieke sectoren : “de Staat, 

de territoriale lichamen, publiekrechtelijke lichamen en verenigingen, bestaande uit één of 

meer van deze overheden of publiekrechtelijke lichamen”. 

De vermelde “publiekrechtelijke lichamen” worden vervolgens nader omschreven als elk 

lichaam dat

“- is ingesteld met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang en niet 

van industriële of commerciële aard is, en

- rechtspersoonlijkheid heeft, en

- in hoofdzaak door de Staat, door territoriale overheden of door andere publiekrechtelijke 

lichamen wordt gefinancierd, dan wel indien het beheer ervan onderworpen is aan het 

                                                
1130 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 

1997, 147-148; M. FLAMME en P. FLAMME, “Enfin l'Europe des marchés publics: La nouvelle directive 
travaux”, A.J.D.A., 1989, 652; E. PIJNACKER-HORDIJK en G. VAN DER BEND, Aanbestedingsrecht, 
Den Haag, S.d.u., 1999, 35 (Ned.).

1131 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 50; H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001, 
overw. 36.

1132 In de richtlijn nutssectoren is sprake van “publiekrechtelijke lichamen”, terwijl de richtlijnen in de 
klassieke sectoren het begrip “publiekrechtelijke instelling” hanteren. Met het terminologisch verschil 
wordt echter geen inhoudelijk verschil beoogd. 
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toezicht van die lichamen, of ook indien de leden van het bestuurs-, het leidinggevende of 

toezichthoudende orgaan voor meer dan de helft worden aangesteld door de Staat, door 

territoriale overheden of door andere publiekrechtelijke lichamen”.

Als dusdanig vertoont de invulling van de “publiekrechtelijke lichamen” in de richtlijn 

nutssectoren een opvallend verschil met die van de publiekrechtelijke instellingen van de 

richtlijnen in de klassieke sectoren. In de richtlijn nutssectoren verwijst de “industriële of 

commerciële aard” naar het lichaam zelf. In de richtlijnen werken, leveringen en diensten 

wordt verwezen naar de industriële of commerciële aard van de behoeften die worden 

behartigd. Het onderscheid berust allicht op een verkeerde vertaling of overname in de 

Nederlandstalige tekst van de richtlijn nutssectoren. Onder meer1133 in de Franse tekst van de 

richtlijn nutssectoren wordt met de “besoins d'intérêt général ayant un caractère autre 

qu'industriel ou commercial” wel degelijk verwezen naar de “behoeften” en niet naar de 

instelling. In het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn nutssectoren is 

de Nederlandstalige tekst trouwens aangepast in de zin van de teksten in de richtlijnen 

klassieke sectoren1134.

399. De categorie van de “openbare bedrijven” waarop de richtlijn nutssectoren 

toepasselijk is, wordt eveneens verduidelijkt. Het betreft elk “bedrijf waarover 

overheidsdiensten rechtstreeks of middellijk een dominerende invloed kunnen uitoefenen uit 

hoofde van eigendom, financiële deelneming of het bedrijf betreffende voorschriften. Een 

dominerende invloed wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer de overheidsdiensten, al dan 

niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

- de meerderheid van het geplaatste kapitaal van dat bedrijf bezitten, of

- over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven 

aandelen beschikken, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende 

orgaan van het bedrijf kunnen aanstellen”1135.

Ten slotte wordt ook verduidelijkt welke “bijzondere of uitsluitende rechten” ertoe leiden 

andere personen dan “overheidsdiensten” of “openbare bedrijven” aan het toepassingsgebied 

van de richtlijn te onderwerpen. Het betreft “rechten voortvloeiende uit een machtiging die 

door een bevoegde autoriteit van de betrokken Lid-Staat is gegeven door middel van elke 

                                                
1133 Ook de Spaanse, Italiaanse, Engelse en Portugese tekst is in dezelfde zin gesteld, terwijl onder meer de 

Duitse versie veeleer aanleunt bij de Nederlandstalige versie.
1134 Zie artikel 2, 1°, a), van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende 

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening en vervoer.

1135 Artikel 1, 2, richtlijn nutssectoren.
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wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een in lid 

2 omschreven activiteit voorbehouden blijft aan een of meer diensten”1136.

Ook bij de richtlijn nutssectoren zijn in een aantal bijlagen op niet-limitatieve wijze 

instellingen opgesomd die als aanbestedende dienst in de zin van de richtlijn kunnen worden 

opgevat1137. 

B.2. Keuze van de federale regelgever

B.2.1. Algemene uitzondering voor de overheidsbedrijven optredend buiten hun taken van 

openbare dienst in de zin van een wet, decreet of ordonnantie

400. Artikel 1, §2, bepaalt dat de wet van 24 december 1993 niet van toepassing is “op de 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van de overheidsbedrijven, 

wanneer deze opdrachten geen betrekking hebben op de taken van openbare dienst van 

vermelde overheidsbedrijven in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie”. Uit dit 

artikel volgt dat alle overheidsbedrijven ontsnappen aan de wet, voor zover het opdrachten 

behelst die geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst. De wet van 24 

december 1993 heeft het onderscheid dat artikel 11, §1, van de wet van 21 maart 1991 had 

ingevoerd t.a.v. de autonome overheidsbedrijven aldus doorgetrokken naar andere - eventueel 

nog op te richten - overheidsbedrijven. Het zal dan ook van groot belang zijn dat in de wet, het 

decreet of de ordonnantie dat het statuut van overheidsbedrijven regelt, een duidelijk onderscheid 

wordt gemaakt tussen de werkzaamheden die behoren tot taken van openbare dienst en degene 

die er niet toe behoren1138. 

Op de niet-toepasselijkheid van de wet van 24 december 1993 ingevolge artikel 1, §2, bestaan 

echter twee belangrijke uitzonderingen :

- Vooreerst onderwerpt artikel 63 van de wet bepaalde opdrachten van overheidsbedrijven 

die geen betrekking hebben op hun openbare diensttaken aan de wet. Opdrachten van 

overheidsbedrijven die geen betrekking hebben op openbare dienst-taken en waarvan het 

geraamde bedrag een door de Koning vastgesteld bedrag overschrijdt, worden 

onderworpen aan de voorschriften van Boek II van de wet.

                                                
1136 Artikel 2, 3, lid 1, richtlijn nutssectoren. Aanvullend worden twee gevallen opgesomd waarin een persoon 

geacht wordt te beschikken over dergelijke “bijzondere of uitsluitende rechten”. Het betreft de gevallen 
waarin “a) deze dienst voor de aanleg van netten of faciliteiten, als bedoeld in lid 2, gebruik kan maken 
van een onteigeningsprocedure of een erfdienstbaarheid kan vestigen, dan wel delen van het net kan 
aanbrengen op, onder of boven de openbare weg; en b) deze dienst in het in lid 2, onder a), genoemde 
geval drinkwater, elektriciteit, gas of warmte toevoert aan een net dat wordt geëxploiteerd door een 
dienst die bijzondere of uitsluitende rechten geniet welke zijn verleend door een bevoegde autoriteit van 
de betrokken Lid-Staat.

1137 Artikel 2, 6°, richtlijn nutssectoren.
1138 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656-1, 11.
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- Daarnaast is het onderscheid tussen de taken van openbare dienst en de overige taken 

niet gekend in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. In het arrest Mannesmann van 15 

januari 19981139 heeft het Hof van Justitie een dergelijk onderscheid daarom strijdig 

bevonden met het Europese recht. Het Hof stelde dat “artikel 1, sub a van de richtlijn 

geen onderscheid maakt tussen overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 

die door een aanbestedende dienst worden geplaatst ter vervulling van zijn taak om te 

voorzien in behoeften van algemeen belang, en die welke geen verband houden met 

deze taak. Dat een dergelijk onderscheid ontbreekt, wordt verklaard door het doel van 

richtlijn 93/37, het risico uit te sluiten dat de aanbestedende diensten bij het plaatsen 

van welke opdracht ook de voorkeur zouden geven aan nationale inschrijvers of 

gegadigden”. Dit standpunt werd in het arrest BFI van 10 november 19981140

bevestigd.  De Belgische “wetgever” (in casu de hiertoe gemachtigde Koning) heeft 

artikel 1 van de wet van 24 december 1993 (en de wet van 21 maart 1991) vervolgens 

aangepast om de strijdigheid met de Europese richtlijnen weg te werken1141. Een 

tweede lid werd aan het artikel toegevoegd : “De titels II en III van boek I van deze 

wet zijn alleszins van toepassing op de opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten die geen betrekking hebben op de taken van openbare dienst 

van de overheidsbedrijven in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie 

wanneer die opdrachten onderworpen zijn aan verplichtingen die voortvloeien uit de 

Europese richtlijnen of een internationale akte inzake overheidsopdrachten.” Enkel 

indien de geraamde waarde van een overheidsopdracht van een overheidsbedrijf de 

Europese drempelbedragen niet overschrijdt, kan derhalve nog beroep gedaan worden 

op het openbare dienst-criterium  om te besluiten tot de niet-toepasselijkheid van de 

regelgeving.

B.2.2. Klassieke sectoren (Boek I, Titel II)

401. Artikel 4 van de wet van 24 december 1993 regelt het toepassingsgebied ratione 

personae van de reglementering overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (Titel II van 

Boek I). 

Paragraaf 1 vermeldt een aantal evidente overheidsinstellingen : de Staat, de Gemeenschappen, 

de Gewesten, de provincies, de gemeenten, alsmede de verenigingen gevormd door één of 

meerdere van die overheden.  

Paragraaf 2, 1° t.e.m. 7° geven vervolgens een opsomming van bijkomende categorieën van 

onderworpen overheidspersonen : de organismen van openbaar nut, de publiekrechtelijke 

verenigingen, de O.C.M.W.’s, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de 

                                                
1139 H.v.J., Mannesmann, C-44/96, 15 januari 1998.
1140 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998.
1141 Zie aanhef van het K.B. van 10 januari 1999 tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 

betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven (B.S., 14 januari 1999).
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temporaliën van de erkende erediensten, de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, de 

polders en wateringen, de ruilverkavelingcomités.

Paragraaf 2, 8° verklaart de reglementering voorts van toepassing op “de rechtspersonen die op 

de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan:

- opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van 

industriële of commerciële aard zijn, en 

- rechtspersoonlijkheid hebben, en

- waarvan * ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden 

of instellingen vermeld in §1 en §2, 1 tot 8;

* ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van die overheden of 

instellingen;

* ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toe-

zicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen”. 

Paragraaf 2, 9°, onderwerpt uitdrukkelijk ook de privaatrechtelijke universitaire instellingen aan 

het toepassingsgebied van de reglementering, maar enkel voor de opdrachten die gesubsidieerd 

worden door de overheid.

Paragraaf 2, 10°, verklaart de voorschriften van Titel II van Boek I van de wet toepasselijk op de 

verenigingen gevormd door één of meerdere aanbestedende overheden bedoeld in de paragrafen 

1 en 2, 1° t.e.m. 8°.

Tot slot machtigt artikel 4, §4, de Koning om de bepalingen van de wet of sommige ervan 

toepasselijk te verklaren op de opdrachten van “privaatrechtelijke personen” (andere dan de 

privaatrechtelijke universitaire instellingen1142) die hiertoe subsidies genieten van één van de in 

de paragrafen 1 en 2 van artikel 4 bedoelde aanbestedende diensten. De Koning heeft van die 

mogelijkheid gebruik gemaakt en gedeelten van de wetgeving op die personen toepasselijk 

verklaard1143. Vreemd genoeg wordt geen nadere omschrijving gegeven van hetgeen onder die 

“privaatrechtelijke rechtspersonen” is te begrijpen. Wel vermeldt artikel 4, §2, 8°, in fine, dat de 

criteria van die bepaling niet van toepassing zijn op de private rechtspersonen waarvan sprake in 

§4. 

402. Naar het voorbeeld van de Europese regelgever heeft de Belgische wetgever gepoogd 

om via een lijst twee categorieën onderworpen instellingen nader te concretiseren.

Overeenkomstig artikel 4, §3, van de wet van 24 december 1993 legt de Koning met name een 

lijst vast met de “organismen van openbaar nut” en met de “personen die voldoen aan de drie 

voorwaarden van artikel 8, §2, 8°”. Die lijst is gevoegd bij het K.B. van 8 januari 1996. Het 

                                                
1142 Die zijn voor al hun gesubsidieerde opdrachten immers reeds onderworpen op grond van artikel 4, §2, 9°, 

van de wet.
1143 Zie de artikelen 11 en 63 van het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S., 26 januari 
1996).
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betreft een niet-limitatieve lijst. De memorie van toelichting stelt in dat verband uitdrukkelijk dat 

een instelling “die beantwoordt aan de criteria van de bepaling onder 8 doch niet vermeld is in 

deze lijst onderworpen is aan de toepassing van de wet.  Deze lijst is dynamisch, gezien de 

Koning er instellingen aan kan toevoegen of er kan van afvoeren al naargelang ze beantwoorden 

aan deze criteria”1144. 

Een instelling die op een bepaald ogenblik niet meer beantwoordt aan de criteria maar voorkomt 

op de lijst, zal aan de toepassing van de wet ontsnappen voor haar toekomstige opdrachten. Zij 

zal wel het bewijs moeten leveren dat zij niet meer aan de criteria beantwoordt. De vermelding 

op de lijst impliceert bijgevolg een weerlegbaar vermoeden van onderworpenheid.

B.2.3. Algemene reglementering nutssectoren (Boek I, Titel IV)

403. De reglementering nutssectoren is toepasselijk op de aanbestedende overheden 

bedoeld in artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10° van de wet zo die opdrachten gunnen in de 

nutssectoren.

Daarnaast vindt de reglementering ook toepassing op “overheidsbedrijven” die activiteiten 

ontplooien in de nutssectoren, maar enkel voor de opdrachten die betrekking hebben op hun 

openbare dienst-taken1145.

De overheidsbedrijven worden gedefinieerd als “elke onderneming waarover de aanbestedende 

overheden bedoeld in artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10° rechtstreeks of onrechtstreeks een 

overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of in 

het bedrijf heersende voorschriften”. Die overheersende invloed wordt verondersteld wanneer 

publiekrechtelijke instellingen ten aanzien van het bedrijf:

- de meerderheid van het bedrijfskapitaal bezitten, of

- beschikken over de meerderheid van de stemmen verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven 

aandelen, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan 

kunnen aanwijzen”1146.

404. Een niet-limitatieve lijst van de geviseerde aanbestedende overheden en 

overheidsbedrijven is als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 19961147.

                                                
1144 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 14.
1145 Artikel 26, lid 2, wet 24 december 1993.
1146 Artikel 27, 5e streepje, wet 24 december 1993.
1147 Koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten in de sectoren, water, energie, vervoer en telecommunicatie, B.S., 25 februari 
1997.
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B.2.4.  Bijzondere reglementering nutssectoren (Boek II)

405. De bijzondere reglementering nutssectoren is ratione personae toepasselijk op de 

overheidsbedrijven die activiteiten ontplooien in de nutssectoren en in dit kader opdrachten 

gunnen die geen betrekking hebben op hun openbare dienst-taken1148.

Daarnaast vindt de reglementering ook toepassing op “de privaatrechtelijke personen” die 

bijzondere of uitsluitende rechten genieten, hierna “aanbestedende diensten“ genoemd, als zij 

werkzaamheden uitvoeren zoals bedoeld in deze titel1149. 

Van de aan de bijzondere reglementering nutssectoren onderworpen personen werd door de 

Koning een niet-limitatieve lijst opgesteld. Die is als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit 

van 18 juni 19961150.

C. RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

406. Omtrent het personele toepassingsgebied van de aanbestedingsrichtlijnen en de wet 

van 24 december 1993 bestaat een uitgebreide rechtsleer en rechtspraak waarin de 

toepassingscriteria worden verfijnd, die hieronder nader wordt onderzocht. Europese 

richtlijnen en de wet van 24 december 1994 worden samen behandeld. In voorkomend geval 

wordt de nodige aandacht besteed aan afwijkingen of tegenstellingen in de Belgische en 

Europese benadering. 

C.1. Taken van openbare dienst en andere taken

407. Of een opdracht gegund wordt met het oog op de uitvoering van taken van openbare 

dienst, is voor de overheidsbedrijven1151 van belang om het toepasselijke 

overheidsopdrachtenregime te bepalen. De wetgever heeft zelf aangegeven met welke 

“opdrachten van openbare dienst” rekening kan worden gehouden.

De wet verwijst uitsluitend naar “de opdrachten die geen betrekking hebben op taken van 

openbare dienst in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie”1152. De parlementaire 

voorbereiding verduidelijkt verder dat “de opdrachten van de overheidsbedrijven uitgesloten 

worden van het toepassingsgebied van de wet, wanneer die krachtens een wet, decreet of 

ordonnantie, geen betrekking hebben op de taken van openbare dienst van deze bedrijven 

maar slaan op concurrentiële werkzaamheden”1153. De wetgever heeft aldus tot uitdrukking 

gebracht dat enkel rekening is te houden met het onderscheid tussen de openbare dienst- en de 

                                                
1148 Artikel 63 wet 24 december 1993.
1149 Artikel 47, §1, wet 24 december 1993.
1150 K.B. van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van 

sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, 
vervoer en telecommunicatie, B.S., 25 juni 1996.

1151 Zie randnummer 445 over dit overheidsbegrip in de regelgeving overheidsopdrachten.
1152 Artikel 1, §2, lid 1; artikel 26, lid 2; artikel 63, lid 1, wet 24 december 1993.
1153 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 11.
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overige taken, indien de wet-, decreet- of ordonnantiegever zelf (de basis voor) het 

onderscheid heeft ingesteld. Valt in de organieke wet, het decreet of de ordonnantie het 

onderscheid niet terug te vinden, dan kan de rechtspraak of rechtsleer niet zelf de taken van 

openbare dienst en de overige activiteiten onderscheiden. Om die reden werd in de 

parlementaire voorbereiding bij de wet van 24 december 1993 benadrukt dat “het dan ook 

voor de overheidsbedrijven van groot belang zal zijn in de wet, het decreet of de ordonnantie 

houdende hun statuut een duidelijk onderscheid te voorzien, tussen de werkzaamheden die 

behoren tot de taken van openbare dienst en deze die er niet toe behoren”1154.

Toch is niet vereist dat het onderscheid in extenso bij wet, decreet of ordonnantie wordt 

uitgewerkt. De bewoordingen van de wet van 24 december 1993 laten voldoende ruimte om 

ook opdrachten in aanmerking te nemen die niet in de wet zelf maar enkel krachtens die wet 

tot de openbare dienst-taken zijn te rekenen. De overheidsopdrachtenwet vereist immers 

slechts openbare dienst-taken “in de zin” van een wet, decreet of ordonnantie. Ook de 

voorbereidende werken bij de wet van 24 december 1993 ondersteunen die zienswijze waar 

verwezen wordt naar openbare dienst-taken die krachtens een wet, decreet of ordonnantie 

worden ingesteld1155. Ook met de openbare dienst-opdrachten waarmee bv. De Post op grond 

van artikel 141, C, AOB-wet bij overeenkomst kan worden belast, is derhalve rekening te 

houden bij het bepalen van de toepasselijke overheidsopdrachtenreglementering.

  

408. Wat met de gemengde opdrachten van de overheidsbedrijven, i.e.  opdrachten die 

zowel de activiteiten van openbare dienst als voor de andere activiteiten dienstig zijn1156 ? 

De wet van 24 december 1993 geeft ter zake geen enkele indicatie. Tijdens de parlementaire 

voorbereiding was nochtans gewezen op dit probleem. Voorgesteld werd te verduidelijken dat 

van een “opdracht met betrekking tot de openbare dienst” sprake is “zodra er zelfs maar een 

indirecte band bestaat met de openbare dienst”1157. Op de suggestie werd niet ingegaan.

Twee benaderingswijzen zijn mogelijk. 

Ten eerste zou er besloten kunnen worden dat zodra een opdracht deels betrekking heeft op 

een taak van openbare dienst, hoe klein dit aandeel ook is, die “betrekking heeft op de 

openbare dienst”. Dit standpunt leunt aan bij de rechtspraak die het Europese Hof van Justitie 

in het arrest Mannesmann over het begrip “doelstelling van algemeen belang” heeft 

ontwikkeld1158. Hierin wordt de reglementering van toepassing verklaard op alle opdrachten 

van een publiekrechtelijke rechtspersoon van zodra één van de doelstellingen van die 

                                                
1154 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 11.
1155 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 11. Wel is er rekening mee te houden dat, althans voor de 

deelstatelijke overheden, het legaliteitsbeginsel van artikel 9 BWHI eraan in de weg kan staan dat de 
aanwijzing van de taken van openbare dienst gebeurt bij uitvoeringsbesluit of beheersovereenkomst (zie 
randnummers 110-111).

1156 Zie over die vraag ook D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, 
Brugge, Die Keure, 1997, 170-171.

1157 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/2, 29.
1158 Zie randnummer 400.
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rechtspersoon als van algemeen belang kan worden getypeerd, zelfs indien de behartiging van 

die doelstelling slechts een relatief klein deel betreft van de activiteiten die werkelijk worden 

ontwikkeld. Die benadering sluit ook aan bij enkele bepalingen van de wet betreffende de 

autonome overheidsbedrijven, waarop de wetgever zich heeft geïnspireerd om het onderscheid 

tussen openbare dienst- en andere taken in de overheidsopdrachtenreglementering in  te voeren. 

Artikel 8 van de AOB-wet bepaalt dat de overheidsbedrijven de immuniteit van 

tenuitvoerlegging genieten voor de goederen van zodra die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn 

voor de uitvoering van taken van openbare dienst.

Alternatief zou een afweging gemaakt kunnen worden van het belang voor de opdracht van 

het gedeelte “openbare dienst” en het “niet openbare dienst”-gedeelte. Enkel indien het 

openbare dienst-gedeelte overheersend is, zou dan tot een opdracht met betrekking tot de 

openbare dienst worden besloten. 

Welk van de beide alternatieven in de rechtspraak de voorkeur zal krijgen, staat nog niet vast. 

Een recent auditoraatverslag geeft – terecht om de bovenvermelde redenen – alvast de 

voorkeur aan de eerste benadering : “Indien een gebouw niet exclusief bestemd is voor andere 

dan taken van openbare dienst, het geen ook zou kunnen blijken uit de boekhouding, ligt het 

in de logica de lijn, aangegeven in voormeld artikel 8 van de AOB-wet, nl. inzake immuniteit 

van tenuitvoerlegging, door te trekken met het gevolg dat een gebouw dat ten minste 

gedeeltelijke bestemd is voor de openbare dienst geacht moet worden te behoren tot de 

openbare dienst”1159.

C.2. Toepassingsgebied ratione personae van de reglementering klassieke sectoren

C.2.1. Evidente aanbestedende overheden ?

409. Artikel 4 van de wet van 24 december 1993 onderwerpt nominatim enkele “evidente” 

overheidspersonen aan de reglementering klassieke sectoren1160.  

410. Volgens de rechtspraak moeten die opgesomde overheden, en dan meer bepaald het 

begrip “Staat”, in het licht van de doelstelling van de richtlijnen functioneel en ruim worden 

ingevuld. 

Die benadering is onder meer af te leiden uit de zaak Beentjes1161 waarin de vraag aan de orde 

was of de Nederlandse plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling zonder 

rechtspersoonlijkheid als “Staat” onder het toepassingsgebied van de (oorspronkelijke) richtlijn 

werken viel. Het Hof was van oordeel dat aan het begrip “Staat” een functionele interpretatie 

moet worden gegeven : “het doel van de richtlijn - de verwezenlijking van een daadwerkelijke 

vrijheid van vestiging en dienstverrichting op het gebied van overheidsopdrachten voor de 

                                                
1159 Verslag van auditeur STEVENS inzake n.v. Pieters-De Gelder / Belgacom, nr. A/A. 60.534/IV-14.872.
1160 Artikel 4, §1, en §2, 3°-7°. Zie ook randnummer 401.
1161 H.v.J., Beentjes, C-31/87, 20 september 1988. 
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uitvoering van werken - zou immers in gevaar komen indien zij geacht moest worden niet van 

toepassing te zijn enkel omdat het werk wordt gegund door een lichaam dat, hoewel het in het 

leven is geroepen om bij de wet opgedragen taken uit te voeren, formeel geen deel uitmaakt van 

de overheidsadministratie”1162. 

Om dezelfde reden werden ook de parlementaire vergaderingen, als onderdeel van de Staat, als 

aanbestedende overheid aangemerkt1163. 

411. Ook voor de “evidente aanbestedende overheden” kan de vraag rijzen of zij niet 

(deels) als overheidsbedrijf moeten worden beschouwd en daarom – voor hun niet-openbare 

dienst taken in de zin van een wettelijke of reglementaire bepaling –  in bepaalde gevallen1164

ontsnappen aan de regelgeving. Gedacht kan worden aan de economische activiteiten die 

bepaalde verzelfstandigde diensten zonder rechtspersoonlijkheid van de Belgische Staat, de 

Gemeenschappen en de Gewesten ontplooien1165. 

In de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1976 werd die vraag nog ontkennend 

beantwoord. Aangestipt werd dat de “Staatsbedrijven” die zonder rechtspersoonlijkheid worden 

opgericht door de Belgische Staat onder de regels vallen die van toepassing zijn op opdrachten 

gegund door ministeriële departementen1166. 

Hetzelfde kan niet meer worden voorgehouden onder de wet van 24 december 19931167. Noch 

de Europese richtlijnen, noch de wet van 24 december 1993 definiëren het overheidsbedrijf 

als een entiteit met rechtspersoonlijkheid1168. De uitzondering die artikel 1, §2, van de wet 

instelt voor “de overheidsbedrijven” kan derhalve ook toepassing vinden op opdrachten die 

gegund worden door verzelfstandigde economische diensten zonder rechtspersoonlijkheid van 

de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de lokale overheden. Enige gepubliceerde 

rechtspraak ter zake is mij evenwel niet bekend.  

                                                
1162 H.v.J., Beentjes, C-31/87, 20 september 1988, overw. 11.
1163 H.v.J., Commissie / België, C-323/96, 17 september 1998. Zie ook A. DURVIAUX, Les marchés publics 

dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (1995 à 2000), Brussel, 
Kluwer, 2001, 23. 

1164 Met name voor zover de opdracht betrekking heeft op de activiteiten van het overheidsbedrijf zonder 
rechtspersoonlijkheid, de regelgeving een onderscheid maakt tussen de taken van openbare dienst en de 
overige taken van dit overheidsbedrijf en de drempelbedragen voor de toepasselijkheid van de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen niet zijn overschreden. 

1165 Bv. de Vlaamse regionale luchthavens die als diensten met afzonderlijk beheer onder de 
rechtspersoonlijkheid van het Vlaamse Gewest ressorteren.

1166 Parl. St. Senaat 1975-76, nr. 723/1, 9.
1167 Contra D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die 

Keure, 1997, 228.
1168 Zie over dit overheidsondernemings-begrip randnummer 445.



285

C.2.2. Organismen van openbaar nut

412. Artikel 4, §2, 1°, van de wet van 24 december 1993 onderwerpt de “organismen van 

openbaar nut” aan de reglementering klassieke sectoren. Noch de wet, noch de parlementaire 

voorbereiding verduidelijkt wat onder die categorie van personen is te begrijpen. 

Ook in de Europese richtlijnen kan weinig inspiratie worden gevonden. Die kennen enkel het 

begrip “publiekrechtelijke instelling”, begrip dat al wordt uitgewerkt in artikel 4, §2, 8° van 

de wet van 24 december 1993. 

De categorie “organismen van openbaar nut” kent daarbij een problematische verhouding 

met dit artikel 4, §2, 8°. Met name rijst de vraag of een rechtspersoon die niet voldoet aan de 

criteria van artikel 4, §2, 8°, niet als “organisme van openbaar nut” aan het toepassingsgebied 

van de overheidsopdrachtenreglementering onderworpen kunnen zijn. Een dergelijke 

benadering zou tot gevolg hebben dat niet zozeer de Europeesrechtelijke definitie aan de hand 

van de vermelde criteria, maar wel – ten minste indien niet aan die criteria is voldaan – het 

begrip “organisme van openbaar nut” bepalend is voor de toepasselijkheid van de 

overheidsopdrachtenreglementering. Aldus zouden bv. de autonome gemeentebedrijven die 

niet instaan voor behoeften van algemeen belang andere dan van industriële of commerciële 

aard, toch als “organisme van openbaar nut” aan de regelgeving onderworpen kunnen 

zijn1169.

Er blijkt niet dat dit de bedoeling van de wetgever is geweest. Het begrip “organismen van 

openbaar nut” moet daarom tot het “minimum minimorum” worden beperkt. Het omvat enkel 

de federale of deelstatelijke instellingen van openbaar nut die zijn onderworpen aan de wet 

van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige organismen van openbaar nut1170. 

Zelfs in die beperkende interpretatie impliceert dit dat bepaalde instellingen die uitsluitend 

doelstellingen van algemeen belang behartigen die van industriële of commerciële aard zijn 

aan de wetgeving onderworpen zijn en dit enkel wegens hun inschakeling in de wet van 16 

maart 1954. In het licht van het gelijkheidsbeginsel zal in concreto na te gaan zijn of 

onderwerping aan de wet van 16 maart 1954 volstaat om de toepasselijkheid van de 

regelgeving overheidsopdrachten te verantwoorden. 

                                                
1169 Over die onderworpenheid van de autonome gemeentebedrijven bestaat onenigheid in de rechtsleer. Zie 

P. BLONDIAU en M. BOVERIE, “La regie communale autonome…quelques réflexion prospectives” in 
M. BOVERIE (ed.), La régie communale autonome, Namen, U.V.C.W., 1999, 78-79; D. D’HOOGHE en 
F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 36; M. FLAMME 
e.a., Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten, Brussel, N.C.B., 1997, 
93-94; J. VAN BOL, “Les marchés publics : les nouvelles notions”, Mouv.Comm., 1996, afl. 8-9, 400.

1170 D. D’HOOGHE en F. VANDENDRIESSCHE, Publiek-private samenwerking, Brugge, Die Keure, 2001, 
36; M. FLAMME e.a., Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten, 
Brussel, N.C.B., 1997, 103-104.



286

C.2.3. Personen in de zin van artikel 4, §2, 8°

413. De belangrijkste algemene categorie waarop de reglementering klassieke sectoren  

toepassing vindt, zijn de personen die voldoen aan de drie criteria vermeld in artikel 4, §2, 8° 

van de wet. Die cumulatieve1171 criteria zijn overgenomen uit de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen en worden hieronder toegelicht. 

C.2.4.1. Opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, andere 

dan van industriële of commerciële aard

414. De Europese en Belgische regelgevers hebben niet aangegeven wat moet worden 

begrepen onder het “opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van 

algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn”. In dit criterium kunnen 

echter drie onderdelen worden onderscheiden : (1) het voorzien in behoeften van algemeen 

belang, (2) de vereiste dat die behoeften van algemeen belang niet van industriële of 

commerciële aard is en (3) het opgericht zijn met het specifieke doel dergelijke belangen te 

behartigen. Rechtspraak en rechtsleer hebben bij elk onderdeel nadere toelichting verstrekt. 

a. Opgericht met het specifieke doel

415. Aangaande de vereiste dat de instelling moet zijn opgericht met het specifieke doel om 

te voorzien in behoeften van algemeen belang, rijst de vraag of die voorwaarde is vervuld 

indien taken van algemeen belang aan een bestaande persoon worden toevertrouwd. 

Bepaalde rechtsleer besluit dat dit niet het geval is : “Seuls les besoins ayant motivé la création 

de l’organisme en cause doivent être analyse à l’aune des critères”1172. Andere rechtsleer pleit er 

dan weer voor dat er geen reden is om rekening te houden met het moment waarop een 

rechtspersoon met taken van algemeen belang is belast, bij de oprichting of nadien. Zoniet zou 

de toepasselijkheid van de regelgeving overheidsopdrachten al te eenvoudig kunnen worden 

ontweken; het zou dan immers volstaan om een persoon eerst na zijn oprichting met taken van 

algemeen belang te belasten. Zij interpreteren de zinsnede “opgericht met het specifieke doel 

taken van algemeen belang te behartigen” daarom als “belast met taken van algemeen 

belang”1173.  

416. In zijn conclusies bij de zaak Universale-Bau sloot advocaat-generaal Alber zich 

alvast aan bij een ruime invulling van de “oprichtingsvoorwaarde” : “Si seules comptaient les 

                                                
1171 In die zin Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 13 en H.v.J., Mannesmann, C-44/96, 15 januari 1998, 

overw. 21.
1172 M. HERBIET en S. HAZEE, “La filialisation dans les régies communales autonomes” in M. BOVERIE 

(ed.), La régie communale autonome, Namen, U.V.C.W., 1999, 165.
1173 D. DE ROY, “Les entreprises publiques, leurs filiales et la legislation sur les marchés publics. Une 

première approche”, T.Aann., 2001, 235-236 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en 
overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997, 161; E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke 
problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, 
Deventer, Kluwer, 2001, 107 (Ned.).
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missions initialement assurées, il serait aisé de contourner l'application des dispositions 

relatives aux marchés publics en confiant dans un premier temps des missions industrielles ou 

commerciales à une entité, puis, seulement dans un deuxième temps, des missions autres 

qu'industrielles ou commerciales. Il y a lieu d'empêcher ce contournement, dont la possibilité 

reste sinon ouverte, dès lors que l'on entend donner un effet utile aux dispositions relatives à 

la passation des marchés publics de travaux. S'il en était autrement, la directive perdrait tout 

son sens”1174.  

In het arrest van 12 december 20021175 heeft ook het Hof zich uitdrukkelijk1176 uitgesproken 

voor een ruime invulling van de “specifieke oprichtings”-vereiste : “een entiteit die niet is 

opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan 

van industriële of commerciële aard, doch die naderhand wel dergelijke behoeftenvoorziening 

op zich heeft genomen en die sindsdien daadwerkelijk verzorgt, voldoet aan de voorwaarde 

van artikel 1, sub b, tweede alinea, eerste streepje van richtlijn 93/37 om als 

publiekrechtelijke instelling in de zin van die bepaling te worden aangemerkt, mits objectief 

kan worden vastgesteld dat zij deze behoeftenvoorziening op zich heeft genomen”.

b. Behoeften van algemeen belang

417. Het Europese Hof van Justitie heeft erop gewezen dat de categorie van de “behoeften 

van algemeen belang andere dan die van industriële of commerciële aard” een subcategorie 

is van de “behoeften van algemeen belang”1177. Geoordeeld werd dat “uit de formulering van 

artikel 1, sub b, van richtlijn 92/50 in zijn verschillende taalversies blijkt, dat “van andere 

dan industriële of commerciële aard” een criterium is, dat het begrip behoeften van algemeen 

belang in de zin van deze bepaling nader preciseert. […] Bovendien is de uitlegging volgens 

welke bij artikel 1, sub b, tweede alinea, van richtlijn 92/50 binnen de categorie van 

behoeften van algemeen belang een subcategorie van behoeften van algemeen belang is 

gecreëerd, die niet van industriële of commerciële aard zijn, de enige uitlegging die het nuttig 

effect van dit artikel kan waarborgen. Indien de gemeenschapswetgever van oordeel was 

geweest dat alle behoeften van algemeen belang van andere dan industriële of commerciële 

aard zijn, had hij geen nadere precisering aangebracht, daar in die optiek dit tweede 

bestanddeel van de definitie geen enkel nut zou hebben”1178. 

Om die reden gaat het Europese Hof eerst na of de belangen die een entiteit behartigt van 

algemeen belang zijn. Pas op de tweede plaats – indien blijkt dat de behartigde belangen van 

                                                
1174 Conclusies van adv.-gen. Alber bij zaak Universale-Bau, C-470/99, 8 november 2001.
1175 H.v.J., Universale-Bau AG, C-470/99, 12 december 2002.
1176 In verschillende vroegere arresten was het Hof er reeds van uitgegaan dat aan dit criterium voldaan was 

na te hebben vastgesteld dat een instelling taken van algemeen belang uitoefent. Er werd niet nagegaan of 
die taken bij de oprichting of nadien werden toegekend (bv. H.v.J., Commissie/Frankrijk, C-237/99, 1 
februari 2001, overw. 47). Het Hof had aldus – weze het impliciet – het “oprichtings”criterium reeds ruim 
ingevuld.

1177 E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 74-77 (Ned.).

1178 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 32-35.
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algemeen belang zijn – wordt nagegaan of die behartigde behoeften van industriële of 

commerciële aard zijn1179.

418. Een universeel toepasbare definitie of omschrijving van de “behoeften van algemeen 

belang” is in de rechtspraak of rechtsleer niet terug te vinden. Opnieuw moet worden 

teruggegrepen naar indicaties en precedenten in de rechtspraak1180. 

Het Hof van Justitie beperkt zich doorgaans tot het vaststellen dat een welbepaalde behoefte 
van algemeen belang is. Zonder nadere verklaring werden aldus als behoeften van algemeen 
belang aangemerkt : het aanmaken van officiële documenten zoals paspoorten, rijbewijzen of 
identiteitskaarten1181, het ophalen en het verwerken van huishoudelijk afval1182, het beheer 
van de nationale bossen en de opbouw van de bosnijverheid1183, het beheer van een 
universiteit1184 of openbare telecommunicatienetwerken1185, sociale woningbouw1186, 
activiteiten die verband houden met de organisatie van jaarbeurzen, tentoonstellingen en 
soortgelijke projecten1187, de lijkbezorging1188 en het ontwikkelen van onroerende goederen in 
opdracht van een stad m.o.o. terbeschikkingstelling aan technologie-ondernemingen1189.

419. Uit bovenvermelde rechtspraak kunnen de volgende indicaties worden afgeleid m.b.t. de 

“behoeften van algemeen belang”. 

Een eerste aandachtspunt is dat het begrip een communautair begrip is1190. Het wordt niet aan 

de Lid-Staten overgelaten om te bepalen welke behoeften van algemeen belang zijn : 

“l’autonomie du droit communautaire ainsi que la nécessité de l’appliquer de manière 

uniforme militent en faveur d’une conception et d’une interprétation autonome des besoins 

d’intérêt general en droit communautaire. Cette analyse s’appuie sur le texte et la finalité des 

directives de marchés public, qui visent à contribuer à ériger et à faire foinctionner le marché 

intérieur”1191 en “il n’est pas concevable qu’une même activité soit considérée comme 

d’intérêt général dans un Etat membre mais pas dans un autre Etat membre. En effet, dans ce 

cas, un organisme situé dans un Etat membre pourrait être tenu de procéder par adjudication 

alors qu’un organisme situé dans un autre Etat membre, chargé de la même mission, ne le 

serai pas. Des distorsions de concurrence pourrait s’en suivre, ce qui irait à l’encontre du but 

                                                
1179 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001, overw. 33-35.
1180 Gelet op de specifieke context van “het algemeen belang”-begrip in het kader van de wetgeving 

overheidsopdrachten, kan ook geen inspiatie worden gevonden in de rechtspraak over aanverwante 
begrippen zoals de diensten van algemeen economisch belang (zie E. MANUNZA, EG-
aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 101-104 (Ned.)).

1181 H.v.J., Mannesmann, C-44/96, 15 januari 1998, overw. 24.
1182 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 52.
1183 H.v.J., Commissie/Ierland, C-353/96, 17 december 1998, overw. 37.
1184 H.v.J., University of Cambridge, C-380/98, 3 oktober 2000, overw. 19.
1185 H.v.J., Telaustria, C-324/98, 7 december 2000.
1186 H.v.J., Commissie/Frankrijk, C-237/99, 1 februari 2001, overw. 47.
1187 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001, overw. 33-34.
1188 H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 50-57.
1189 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003, overw. 41-45.
1190 In die zin ook E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de 

bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 78-84.
1191 Concl. adv.-gen. Alber in de zaak Korhonen, C-18/01, 11 juli 2002, overw. 57.
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poursuivi par la directive, qui est de créer une concurrence dans le domaine des marchés 

publics”1192.

Dit betekent niet dat bij het invullen van het begrip in concrete situaties geen rekening gehouden 
moet worden met de feitelijke situatie en de nationale regelgeving. Die kunnen wijzen op het 
vervullen van het communautair afgebakende “algemeen belang-begrip”1193. Aldus oordeelde 
het Hof van Justitie dat het feit dat de gehele lijkbezorging in de Oostenrijkse deelstaat Wenen in 
één enkele wet geregeld is, een indicatie vormt om het geheel van die activiteiten als behoeften 
van algemeen belang aan te merken1194.

420. Bij de inhoudelijke invulling van de “behoeften van algemeen belang” is verder van 

belang dat de uitgeoefende activiteiten een ruimere gemeenschap van personen ten goede 

komen en niet gericht zijn op behoeften van welbepaalde personen1195. 

Uit de zaken Agora1196 en Korhonen1197 blijkt wel dat dit “de gemeenschap ten goede komen”
niet al te eng mag worden geïnterpreteerd. Ook activiteiten die slechts onrechtstreeks behoeften 
van een ruimere gemeenschap ten goede komen, kunnen behoeften van algemeen belang 
behartigen. Geoordeeld werd aldus met betrekking tot het organiseren van jaarbeurzen dat “de 
organisator van dergelijke evenementen, die fabrikanten en handelaars op één plaats 
bijeenbrengt, namelijk niet alleen in het bijzondere belang handelt van laatstgenoemden, maar 
ook de consumenten die deze evenementen bezoeken de nodige informatie verschaft, zodat zij 
onder optimale omstandigheden hun keuze kunnen maken. Van de impuls die ervan uitgaat voor 
de handel, kan worden gesteld dat deze het algemeen belang betreft”1198. Om dezelfde reden 
oordeelde het Hof dat industriële ontwikkelingsactiviteiten behoeften van algemeen belang 
behartigen. Die activiteiten komen rechtstreeks weliswaar slechts aan welbepaalde personen (de 
betrokken industriële ondernemingen) ten goede. Onrechtstreeks hebben ze echter ook een reëel 
belang voor de gemeenschap, via hun gunstige invloed op de economische en sociale 
ontwikkeling1199. Het Hof aanvaardde zelfs dat van taken van algemeen belang sprake kan zijn, 
indien de behoeften van slechts één enkele rechtstreekse gebruiker worden behartigd1200. Niet 
alleen het  aantal rechtstreekse gebruikers van een activiteit of dienst is derhalve van belang voor 
het algemeen belang-karakter ervan, maar vooral de onrechtstreekse gevolgen van die activiteit 
of dienst voor de gemeenschap. 

Volgens het Hof van Justitie wijst ook het feit dat een territoriaal lichaam wettelijk verplicht 
is om in te staan voor een bepaalde activiteit indien niemand daarvoor heeft gezorgd binnen 
een bepaalde termijn, op het bestaan van een behoefte van algemeen belang1201.

                                                
1192 Concl. adv.-gen. Alber in de zaak Truley, C-373/00, 21 maart 2002, overw. 42-43.
1193 Concl. adv.-gen. Alber in de zaak Truley, C-373/00, 21 maart 2002, overw. 44-46.
1194 In deze zaak had verweerster aangevoerd dat enkel het eigenlijke begraven en cremeren voorzien in 

behoeften van algemeen belang en niet de andere lijkbezorgingsdiensten, zoals het plaatsen van 
overlijdensberichten, het kisten van de overledene en het vervoer.

1195 In die zin concl. adv.-gen. Alber in de zaak Truley, C-373/00, 21 maart 2002, overw. 64.
1196 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001.
1197 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003.
1198 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001, overw. 34.
1199 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003, overw. 44-45.
1200 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003, overw. 60-64.
1201 H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 53-57.
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Ten slotte is ook de band die een bepaalde activiteit vertoont met de openbare orde een 
indicatie voor het algemeen belang-karakter van die activiteit1202.

Samengevat kunnen de volgende indicaties uit de rechtspraak van het Europese Hof van 
Justitie worden geput om te bepalen of een activiteit behoeften van algemeen belang behartigt 
:

- de uitgeoefende activiteit komt – minstens onrechtstreeks – een ruimere gemeenschap van 
personen ten goede komen en is niet uitsluitend gericht op behoeften van welbepaalde 
personen;
- er bestaat een verplichting voor de overheid om de activiteit te behartigen als derden dit niet 
doen;  
- de activiteit vertoont een band met de openbare ordehandhaving.

c. Behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn

421. Tot slot is nog vereist dat de behoeften van algemeen belang die worden behartigd, 

niet van industriële of commerciële aard zijn. Rijst uiteraard de vraag in welke gevallen een 

doelstelling van industriële of commerciële aard is1203. 

Drie arresten van het Europese Hof van Justitie (Mannesmann1204, BFI1205 en Agora1206) en 

verschillende conclusies van advocaten-generaal bij het Hof hebben de draagwijdte van het 

begrip “doelstellingen van algemeen belang van industriële of financiële aard” inmiddels 

verduidelijkt. 

Het Hof heeft bovendien een algemene omschrijving aangereikt van dergelijke doelstellingen 
: “in het algemeen gaat het om behoeften waaraan in de regel op een andere wijze wordt 
voorzien dan door het aanbieden van goederen of diensten op de markt, en waarin de staat 
om redenen van algemeen belang besluit zelf te voorzien of ten aanzien waarvan hij een 

                                                
1202 H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 52.
1203 Zie ter zake tevens S. BAETEN, “(Eerlijke) concurrentie of niet : is dat de vraag ?”, Vennootschapsrecht 

& Fiscaliteit, 1998, 333-335; C. BRECHON-MOULENES (ed.), Droit des marchés publics, Parijs, Le 
Moniteur, s.d., II.510 (Fr.); M. CUSTERS, “Het begrip publiekrechtelijke instelling in de richtlijn 
werken”, N.T.E.R., 2001, 112-115 (Ned.); A. DELVAUX en F. MOISES, Droit bancaire et financement 
des marchés publics, Brussel, Larcier, 2000, 9-13; M. ESSERS, “Het begrip ‘publiekrechtelijke 
instelling’ nogmaals onder de loep”, N.T.E.R., 1998, 65-68 (Ned.); I. KORTENBACH-BUYS, “Uitspraak 
in de zaken gemeenten Arnhem en Rheden/BFI”, De Gemeentestem, 1999, 215-21 (Ned.); C. 
LAMBERT, “L’arrêt de la Cour de justice des CE C-225/98 du 26 september 2000, A.J.D.A., 2000, 1058-
1059 (Fr.); E. MANUNZA, “Geprivatiseerde diensten en het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’ in de 
EG-richtlijnen Overheidsopdrachten”, T. Priv., nr. 3, 2000, 4-8 (Ned.); -, “Privatised services and the 
concept of “bodies governed by public law” in EC directives on public procurement”, E.L.Rev., 2003, 
273-282; E. PIJNACKER en G. VAN DER BEND, Aanbestedingsrecht. Handboek van het Europees en 
het Nederlands Aanbestedingsrecht, Den Haag, S.D.U., 1996, 35-46 (Ned.).

1204 H.v.J., Mannesman, C-44/96, 15 januari 1998.
1205 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998.
1206 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001.
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beslissende invloed wil behouden”1207. Die – op zich nog erg vage – omschrijving is 
vervolgens aan de hand van verschillende criteria nader afgelijnd. 

422. In zijn conclusies bij het arrest Mannesman overwoog advocaat-generaal Léger 

omtrent het begrip “industriële of commerciële aard” het volgende: “De 

gemeenschapswetgever wilde de richtlijnen van toepassing laten zijn op instellingen die 

voorzien in behoeften van algemeen belang en waarvan de activiteiten zich geheel of ten dele 

onttrekken aan de logica van de markt. […] Dat de wetgever de instellingen waarvan de 

activiteiten zijn onderworpen aan de regeling inzake overheidsopdrachten door middel van 

het criterium “behoeften van algemeen belang andere dan die van industriële of commerciële 

aard” van andere instellingen heeft afgebakend, komt doordat deze laatste instellingen 

concurreren met andere marktdeelnemers, waardoor zij worden afgeschrikt hun 

medecontractanten op grond van discriminatoire criteria te kiezen. Derhalve zijn wettelijke 

verplichtingen minder dienstig”1208. 

In het BFI-arrest heeft het Hof van Justitie dit concurrentieargument overgenomen maar 

genuanceerd. Het Hof moest zich in die zaak uitspreken over de vraag of alle activiteiten die 

in concurrentie met particuliere ondernemingen worden uitgeoefend, automatisch kaderen in 

doelstellingen van industriële of commerciële aard. Het Hof kwam tot het volgende besluit: 

“Om te beginnen zij opgemerkt dat in […] de richtlijn enkel wordt gesproken van de 

behoeften waarin de instelling moet voorzien, en daarin geheel buiten beschouwing wordt 

gelaten of in deze behoeften al dan niet ook door particuliere ondernemingen kan worden 

voorzien. […] Het feit dat er concurrentie bestaat, volstaat niet om de mogelijkheid uit te 

sluiten, dat een door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke 

instellingen gefinancierde of gecontroleerde instelling zich door andere dan economische 

overwegingen laat leiden. Zo kan men een dergelijke instelling bijvoorbeeld financiële 

verliezen laten lijden in het kader van een bepaald aankoopbeleid van de entiteit waarmee zij 

nauw verbonden is. Aangezien het moeilijk denkbaar is, dat activiteiten in geen geval door 

particuliere ondernemingen kunnen worden verricht, zou bovendien de voorwaarde dat er 

geen particuliere ondernemingen zijn die kunnen voorzien in de behoeften waarvoor de 

betrokken instelling is opgericht, het […] begrip publiekrechtelijke instelling kunnen 

uithollen.  […] Hieruit volgt dat [de richtlijn] op een bepaalde instelling van toepassing kan 

zijn, zelfs indien particuliere ondernemingen in dezelfde behoeften voorzien of kunnen 

voorzien als die instelling, en dat het ontbreken van mededinging geen noodzakelijk element 

van de definitie van het begrip publiekrechtelijke instelling is”1209. 

Volgens het Hof volstaat het derhalve geenszins dat er sprake is van concurrentie opdat de 

behartigde algemene belangen van industriële of commerciële aard zouden zijn. Wel 

                                                
1207 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 50-51; H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 

2001, overw. 36-37; H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 50; H.v.J., Korhonen e.a., 
C-18/01, 22 mei 2003, overw. 47.

1208 Concl. adv.-gen. Léger bij de zaak Mannesmann, C-44/96, Jur., 1998, I, 92, overw. 69. 
1209 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 40 en 44.
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benadrukte het Hof dat “het bestaan van concurrentie evenwel niet geheel irrelevant [is] voor 

de beantwoording van de vraag, of een behoefte van algemeen belang van andere dan 

industriële of commerciële aard is. Het bestaan van een sterke concurrentie, en inzonderheid 

het feit dat de betrokken instelling op de markt met anderen moet concurreren, kan een 

aanwijzing zijn voor het feit dat het hier niet om een behoefte van algemeen belang andere 

dan die van industriële of commerciële aard gaat”1210.

Eenzelfde conclusie trekt het Hof m.b.t. de omstandigheid dat de aanbesteder tot doel heeft te 

voorzien in behoeften van commerciële ondernemingen. Dit vormt weliswaar een indicatie 

maar volstaat op zich niet om te besluiten dat de behartigde behoeften van industriële of 

commerciële aard zijn1211.

423. In de arresten BFI en Agora heeft het Hof verder beklemtoond dat de opsomming van 

publiekrechtelijke instellingen in bijlage I bij de richtlijn werken een nuttig aanknopingspunt 

biedt voor het bepalen van “behoeften van algemeen belang andere dan van industriële aard”. 

De op de lijst vermelde instellingen zijn immers personen die aan die voorwaarde voldoen. 

Uit die voorbeelden heeft het Hof afgeleid dat het bij behoeften van algemeen belang andere 

dan van industriële of commerciële aard “in het algemeen gaat om behoeften waaraan in de 

regel op een andere wijze wordt voorzien dan door het aanbieden van goederen of diensten 

op de markt, en waarin de staat om redenen van algemeen belang besluit zelf te voorzien of 

ten aanzien waarvan hij een beslissende invloed wil behouden”1212. 

424. Het Hof van Justitie hanteert bovendien het bestaan van een winstoogmerk of, indien 

dergelijk winstoogmerk ontbreekt, het werken “op basis van criteria van rendement, 

doelmatigheid en rentabiliteit” als criterium1213.

425. Door het Hof van Justitie wordt ook in aanmerking genomen dat een mechanisme 

bestaat dat compensatie van eventuele financiële verliezen door de overheid verzekert1214. 

Bestaat dergelijk systeem niet, dan zal dit een belangrijke indicatie zijn dat de behartigde 

behoeften van industriële of commerciële aard zijn. De betrokken persoon draagt dan zelf het 

economisch risico van zijn activiteiten, zodat “in een dergelijk geval de communautaire 

richtlijnen betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten niet behoeven te worden toegepast, aangezien een organisatie die winst 

nastreeft en zelf de met haar activiteit verbonden risico’s draagt, normaal gesproken niet aan 

een aanbestedingsprocedure zal deelnemen die economisch niet verantwoord is”1215. 

                                                
1210 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 48-49.
1211 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003, overw. 50.
1212 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 50-51; H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 

2001, overw. 36-37.
1213 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001, overw. 40; H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 

2003, overw. 51-54.
1214 H.v.J., Agora, C-223/99 en C-260/99, 10 mei 2001, overw. 40.
1215 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003, overw. 51.
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Het bestaan van een dergelijk “compensatiemechanisme” moet echter niet al te formeel 
worden benaderd. T.a.v. vennootschappen die afhangen van gemeenten maar wel failliet 
verklaard kunnen worden, heeft het Hof aldus rekening gehouden met het feit dat de 
betrokken territoriale lichamen het “zelden zover zullen laten komen en eventueel tot 
kapitaalsverhoging van die vennootschappen zullen overgaan om hen in staat te stellen door 
te gaan met de taken waarvoor zij waren opgericht”1216. Ook verklaringen of een gebruik 
kunnen dus – in bepaalde omstandigheden – als een compensatiemechanisme in aanmerking 
worden genomen. 

426. Samengevat kunnen de volgende indicaties uit de rechtspraak van het Europese Hof 

van Justitie worden geput om te bepalen of een activiteit behoeften (van algemeen belang) 

van industriële en commerciële aard behartigt1217 :

- er worden goederen of diensten op de markt aangeboden;
- er worden goederen of diensten aangeboden aan commerciële ondernemingen;
- de activiteit wordt uitgeoefend in concurrentie met andere marktspelers;
- de activiteit wordt (ook) uitgeoefend door een persoon die terug te vinden is op de lijst 

met aanbestedende overheden gevoegd als bijlage bij de richtlijn werken;
- er bestaat een winstoogmerk of er wordt gewerkt op basis van criteria van rendement, 

doelmatigheid en rentabiliteit;
- er is geen mechanisme, gebruik of aanwijzing dat eventuele verliezen gecompenseerd 

zullen worden (het economisch risico van de activiteit wordt zelf gedragen).

Die “indicaties” moeten gezamenlijk (maar niet cumulatief) worden gehanteerd. Ze moeten 
tegen elkaar worden afgewogen om in het licht van hun onderlinge verhouding en gewicht te 
besluiten over het industrieel of commercieel karakter van de behoeften waaraan wordt 
voldaan. Het niet vervuld zijn van één van de voorwaarden, betekent nog niet dat de 
behoeften niet van industriële of commerciële aard zijn. Evenmin volstaat het niet dat aan één 
van de voorwaarden voldaan is om tot het industrieel of commercieel karakter van de 
behoeften te besluiten. De criteria moeten beoordeeld worden in het licht van de concrete 
feitelijke omstandigheden : “Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of er al 
dan niet sprake is van een dergelijke behoefte, gelet op alle relevante elementen rechtens en 
feitelijk, zoals de omstandigheden waaronder de betrokken instelling is opgericht en de 
voorwaarden waaronder zij werkzaam is”1218.

427. Tot slot moet worden onderstreept dat één enkele doelstelling van algemeen belang, 

andere dan van industriële of commerciële aard, volstaat om te besluiten tot het vervullen van 

dit criterium. In het arrest Mannesmann oordeelde het Hof van Justitie dat het feit dat “de 

voorziening in de behoeften van algemeen belang slechts een relatief klein deel uitmaakt van 

de activiteiten […] irrelevant is, zolang een dergelijke entiteit zich blijft kwijten van de taken 

die haar specifiek zijn opgedragen. De […] voorwaarde, dat de instelling moet zijn opgericht 

                                                
1216 H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 2003, overw. 53.
1217 Zie tevens C. BOVIS, “Recent case law relating to public procurement : a beacon for the integration of 

public markets”, C.M.L.R., 2002, 1043-1046; A. BROWN, “Cases C-223/99 and C-260/99 : the definition 
of contracting authorities and the needs in the general intrest that lack a commercial character”, P.P.L.R., 
2001, afl. 5, 108.

1218 H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 66; H.v.J., Korhonen e.a., C-18/01, 22 mei 
2003, overw. 59.
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met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die van 

industriële of commerciële aard, houdt namelijk niet in dat zij uitsluitend de voorziening in 

dergelijke behoeften tot taak zou mogen hebben”1219.

Voor het Hof volstaat het voorzien in één enkele behoefte van algemeen belang andere dan 

van industriële of commerciële aard om te besluiten tot het vervuld zijn van die voorwaarde. 

Zelfs indien die taak slechts een uiterst beperkt onderdeel vormt van het globale takenpakket 

zal toch tot de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten worden besloten. De 

wetgeving overheidsopdrachten zal dan gelden voor alle opdrachten. Ook de contracten die 

gesloten worden in het kader van louter commerciële activiteiten, zijn dan onderworpen aan 

de wetgeving overheidsopdrachten. Daaraan zal slechts kunnen worden verholpen door de 

commerciële activiteiten te verzelfstandigen, bijvoorbeeld door filialisering.

C.2.4.2. Rechtspersoonlijkheid

428. Zowel de Europese richtlijnen als de Belgische wetgeving vermelden uitdrukkelijk dat 

enkel instellingen met rechtspersoonlijkheid als een aanbestedende overheid kunnen worden 

beschouwd.  

Uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is echter op te maken dat de omstandigheid 

dat een publiekrechtelijke instelling geen rechtspersoonlijkheid heeft, niet tot gevolg heeft dat die 

aan het toepassingsgebied van de richtlijn ontsnapt. In het licht van de doelstellingen die met de 

richtlijnen werden nagestreefd, heeft het Europese Hof van Justitie bij herhaling geoordeeld dat 

de aanbestedende overheden opgesomd in de richtlijnen functioneel moeten worden ingevuld. 

Dit betekent dat ook entiteiten die door een aanbestedende dienst zonder rechtspersoonlijkheid 

worden opgericht, via de rechtspersoonlijkheid van de overheid waaronder ze ressorteren, als 

aanbestedende overheid moeten worden aangemerkt1220.

Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden bovendien ook nog uitdrukkelijk vermeld in 

de aanbestedingsrichtlijnen en de wet van 24 december 19931221.

                                                
1219 H.v.J., Mannesmann, 15 januari 1998, nr. C-44/96, overw. 25-26. Zie ook H.v.J., BFI, C-360/96, 10 

november 1998, overw. 54-55. Zie over die arresten ook A. DURVIAUX, Les marchés publics dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (1995 à 2000), Brussel, Kluwer, 
2001, 24-26; E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de 
bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 96-101 (Ned.).

1220 H.v.J., Commissie t. Italië, 26 april 1994, nr. C-272/91, overw. 28: “De AAMS, die het lottospel beheert, is 
hoe dan ook een onder het Ministerie van Financiën ressorterend administratief orgaan zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid, zodat zelfs handelingen die formeel aan haar kunnen worden toegerekend, naar hun 
inhoud binnen de beslissingssfeer van dat ministerie vallen”. 

1221 Zie randnummer 439.
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C.2.4.3. Bijzondere overheidsinvloed

429. Een derde voorwaarde is het bestaan van een bijzondere overheidsinvloed. Een 

dergelijke invloed wordt geacht voorhanden te zijn in drie niet-cumulatieve maar alternatieve 

situaties. 

430. Er is dit criterium vervuld indien de werkzaamheden van de gunnende persoon in 

hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in §1 en §2, 1° tot 

8°  van de wet van 24 december 1993. Hieraan is volgens de memorie van toelichting bij de 

wet van 24 december 1993 voldaan vanaf het ogenblik dat meer dan de helft van de financiële 

middelen van de instelling ter beschikking gesteld worden door één of meerdere1222 van de 

overheden die aan de wet zijn onderworpen1223. Het Europese Hof van Justitie heeft die 

zienswijze inmiddels uitdrukkelijk bevestigd1224.

Volgens dezelfde memorie van toelichting moet elke financieringsvorm van de werkzaamheden 

in overweging worden genomen, dus ook de dekking van een eventueel jaarlijks deficit1225. Het 

Europese Hof heeft dit uitgangspunt genuanceerd : “Niet alle betalingen door een 

aanbestedende dienst hebben tot gevolg, dat een bepaalde ondergeschiktheids- of 

afhankelijkheidsrelatie ontstaat of wordt verdiept. Alleen prestaties die de activiteiten van de 

betrokken entiteit financieren of ondersteunen door financiële steun te verstrekken zonder dat 

daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat, kunnen worden aangemerkt als openbare 

financiering”1226. In die context zijn structurele toelagen voor beurzen en onderzoek wel 

“openbare financiering”. Specifieke toelagen, toegekend op grond van bepaalde 

onderzoekscontracten moeten daarentegen niet meegerekend worden1227. 

Tot slot is van belang op welk ogenblik aan de vereiste voor de meerderheidsfinanciering moet 

zijn voldaan. Het voorontwerp van de wet van 24 december 1993 bepaalde ter zake niets. De 

Raad van State adviseerde daarom om in de wet “het tijdstip te bepalen dat determinerend zal 

zijn voor het al dan niet onderworpen zijn aan de wet en waarop zal worden vastgesteld of aan 

                                                
1222 Indien verschillende publiekrechtelijke instellingen voor de financiering zorgen, moet hun bijdrage worden 

samengeteld (advies van de Raad van State van 3 mei 1990 bij het K.B. van 1 augustus 1990, B.S., 10 
augustus 1990, 15614).

1223 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 13-14. 
1224 H.v.J., University of Cambridge, C-380/98, 3 oktober 2000, overw. 27-33. Zie over dit arrest ook D. DE 

ROY, “L’application du droit des marchés publics aux a.s.b.l. subventionnées”, J.T., 2001, 226-227; J. 
DE STAERCKE, “De toepassing van de algemene reglementering overheidsopdrachten op 
privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen na het Cambridge-arrest van het Hof van Justitie”, R.W., 2002-
2003, 172-174; A. DURVIAUX, Les marchés publics dans la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes (1995 à 2000), Brussel, Kluwer, 2001, 28-30.

1225 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 14.
1226 H.v.J., University of Cambridge, C-380/98, 3 oktober 2000, overw. 21.
1227 Zie over het soms problematische karakter van dit onderscheid tussen “subsidies” en “tegenprestaties”, D. 

DE ROY, “L’application du droit des marchés publics aux a.s.b.l. subventionnées”, J.T., 2001, 227-228; 
E. MANUNZA, EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit, Deventer, Kluwer, 2001, 124-125 (Ned.); D. MOREAU, “Les 
risques de requalification des subventions aux associations en marchés ou en délégation de service 
publiqs”, A.J.D.A., 2002, 902-907 (Fr.).
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de betrokken criteria is voldaan”1228. Hieraan gevolggevend, werd in de aanhef van artikel 4, §2, 

8°, verduidelijkt dat die financieringsvereiste valt te beoordelen op de datum van beslissing om 

tot een opdracht over te gaan. Het Hof van Justitie heeft inmiddels een andere benadering naar 

voor geschoven1229. Voor het Hof moet de meerderheidsfinanciering op jaarbasis worden 

berekend. Het begrotingsjaar waarin de aanbestedingsprocedure wordt geopend, wordt hierbij als 

“de meest geschikte” periode gezien om die één-jarige periode te bepalen. Een aanbestedende 

dienst die op het ogenblik dat de aanbestedingsprocedure wordt opgestart voldoet aan dit 

criterium, zal als bovendien aanbestedende dienst moeten beschouwd worden totdat die 

procedure is afgehandeld. 

De Belgische wetgeving volgt die benadering niet integraal. Wat het eerste (berekening op 

jaarbasis) en het derde punt (aanbesteder tot einde van de opdracht) betreft, rijst er geen 

probleem. De wet van 24 december 1993 bepaalt niet met welke periode rekening is te houden 

voor het berekenen van de meerderheidsfinancieringsvereiste en laat  een berekening op jaarbasis 

toe. Evenmin verzet artikel 4, §2, 8° zich ertegen dat een persoon die bij het openen van een 

aanbestedingsprocedure voldoet aan alle criteria, de regelgeving moet blijven volgen – althans 

voor die opdracht – totdat de procedure is afgehandeld. Wel bestaat er een verschil m.b.t. de 

aanvangsdatum voor de éénjarige periode. Het Hof gaat ervan uit dat die periode best aanvangt 

bij het begin van elk boekjaar1230. De Belgische regelgeving is daarentegen te begrijpen in de zin 

dat gerekend wordt met een periode die aanvangt één jaar voor de datum van de beslissing om 

tot de opdracht over te gaan. Dit verschil leidt echter niet tot strijdigheid van de Belgische 

regelgeving met het Europese recht. Het Hof heeft er enkel op gewezen dat het boekjaar “de 

meest geschikte” periode is maar laat aldus ook ruimte voor (minder geschikte) alternatieven. Het 

Hof erkent uitdrukkelijk dat de aanbestedingsrichtlijnen op dit punt geen verplichtingen 

bevatten1231, zodat de Lid-Staten de keuzevrijheid behouden. 

431. Aan de vereiste van bijzondere overheidsinvloed zal ook voldaan zijn als het beheer 

van de gunnende persoon onderworpen is aan toezicht van de overheden of instellingen 

bedoeld in §1 en §2, 1° tot 8° van artikel 4 van de wet. Vraag is hoe ver dit toezicht moet gaan 

opdat aan het criterium zou zijn voldaan. Volstaat elke vorm van toezicht, hoe gering en van 

welke aard ook ? Of is een echt bestuurlijk schorsings- en vernietigingstoezicht of misschien 

zelfs een hiërarchisch gezag vereist ?

In een arrest van 1 februari 20011232 betreffende Franse sociale huisvestingsmaatschappijen 

(de zogenaamde HLM) heeft het Europees Hof die vereiste verduidelijkt. Besloten werd dat 

“het toezicht - gelet op het feit dat het toezicht op het beheer in de zin van artikel 1, sub b, 

                                                
1228 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 128.
1229 H.v.J., University of Cambridge, C-380/98, 3 oktober 2000, overw 37-44.
1230 Over dit criterium, D. DE ROY, “L’application du droit des marchés publics aux a.s.b.l. subventionnées”, 

J.T., 2001, 228.
1231 H.v.J., University of Cambridge, 3 oktober 2000, C-380/98, overw. 38-39.
1232 H.v.J., Commissie t. Frankrijk, C-237/99, 1 februari 2001. Zie ook S. BAETEN, Overheid als 

ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 41-45; A. DURVIAUX, Les marchés publics dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Commu,autés européennes (1995 à 2000), Brussel, Kluwer, 2001, 
30-32.
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tweede alinea, derde streepje, van de richtlijn, een van de drie in die bepaling genoemde 

criteria is - een afhankelijkheid jegens de overheid moet scheppen die gelijkwaardig is aan 

die welke bestaat wanneer aan een van de twee andere alternatieve criteria is voldaan, te 

weten dat de activiteiten in hoofdzaak door de overheid worden gefinancierd, of dat de 

overheid meer dan de helft van de leden van de bestuursorganen van de HLM-vennootschap 

aanwijst”. Vereist is meer bepaald dat “het toezicht door de overheid deze laatste in staat stelt 

de beslissingen van de HLM-vennootschappen op het gebied van overheidsopdrachten te 

beïnvloeden”. Of aan die voorwaarde is voldaan, is in concreto te beoordelen. 

Voor de HLM werd de toezichtvoorwaarde vervuld geacht. Het toezicht op die instellingen 

hield in dat

- de technische kenmerken en de kostprijs van de activiteiten door de overheid worden 

vastgesteld;

- de minister kan beslissen tot ontbinding en vereffening van een HLM;

- de minister een welbepaald beheersprofiel kan opleggen;

- een interministeriële dienst voor inspectie van de sociale huisvesting de boekhouding en 

documenten van de HLM kunnen controleren;

- een algemeen toezicht in de wet is opgenomen, waarvan niet duidelijk is wat dit omvat 

maar dat in ieder geval niet beperkt blijft tot een controle van de boekhouding.

Het Hof1233 achtte het toezichtcriterium ook vervuld indien tegelijkertijd

- de overheid niet alleen de jaarrekening van de betrokken instelling controleert, maar 
eveneens controleert of het lopende beheer cijfermatig correct, volgens de regels, 
spaarzaam, economisch en doelmatig wordt gevoerd;

- de overheid bevoegd is om de kantoren en installaties van de instelling te bezoeken en 
over deze onderzoeken verslag uit te brengen bij de bevoegde organen en aandeelhouders.

Een toezicht dat zich beperkt tot een loutere controle achteraf, is dan weer onvoldoende om 
aan het toezichtscriterium te voldoen : “de overheid kan via een dergelijke controle immers de 
besluiten van de instelling ter zake van overheidsopdrachten per definitie niet 
beïnvloeden”1234.

432. Aan de overheidsinvloed-vereiste zal ten slotte ook voldaan zijn indien de leden van 

de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van de gunnende persoon voor 

meer dan de helft zijn aangewezen door personen bedoeld in §1 en §2, 1° tot 8° van artikel 4.

C.2.4.4. Publiekrechtelijke rechtsvorm ?

433. Het Hof van Justitie heeft zich ook moeten uitspreken over de vraag of personen met een 

private rechtsvorm niet uitgesloten zijn van de categorie van de aanbestedende overheden in de 

zin van artikel 4, §2, 8°. Die vraag werd telkens ontkennend beantwoord.

                                                
1233 H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 73-74.
1234 H.v.J., Adolf Truley, C-373/00, 27 februari 2003, overw. 70.
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Aldus heeft het Hof van Justitie personen met private rechtsvorm (bv. de Franse sociale 
huisvestingsmaatschappijen of een Nederlandse n.v. belast met afvalverwerking) herhaaldelijk 
als publiekrechtelijke instelling in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen opgevat. Benadrukt 
werd toen dat “het begrip aanbestedende dienst, om volle werking te geven aan het beginsel van 
het vrije verkeer, een functionele uitlegging moet krijgen. Dit vereiste staat eraan in de weg, dat 
een onderscheid wordt gemaakt naargelang de rechtsvorm van de bepalingen waarbij de 
instelling wordt opgericht en de behoeften worden gespecificeerd waarin zij moet voorzien”1235.

In een arrest van 15 mei 20031236 luidt dit : “Verder moet worden beklemtoond dat het nuttig 
effect zowel van de richtlijnen 92/50, 93/36 en 93/37 als van richtlijn 89/665 niet geheel zou 
worden gewaarborgd indien de toepassing van die richtlijnen op een entiteit die aan de drie 
genoemde voorwaarden voldoet, kon worden uitgesloten op de enkele grond dat haar 
rechtsvorm en rechtsstatuut volgens het nationale recht waaraan zij onderworpen is van 
privaatrechtelijke aard zijn. Gelet op die overwegingen kan het begrip publiekrechtelijke 
instelling in artikel 1, sub b, tweede alinea, van de richtlijnen 92/50, 93/36 en 93/37 niet aldus 
worden uitgelegd dat de lidstaten van meet af aan handelsvennootschappen die onder 
overheidscontrole staan, zouden kunnen uitsluiten van de personele werkingssfeer van die 
richtlijnen”. 

434. Die rechtspraak leidt tot onwettigheid van het laatste lid van artikel 4, §2, 8°, van de 

Belgische wet van 24 december 1993. Die bepaling sluit de toepasselijkheid van de criteria van 

§2, 8° immers uitdrukkelijk uit voor “de private rechtspersonen waarvan sprake in §4 van dit 

artikel”. Het betreft dan de privaatrechtelijke rechtspersonen die voor bepaalde door hen 

gegunde opdrachten subsidies van publiekrechtelijke instellingen ontvangen1237. Volgens de 

memorie van toelichting wordt hiermee beoogd artikel 4, §2, 8°, niet toe te passen op de 

instellingen van het vrij onderwijs, noch op de hospitalen of de private 

verzorgingsinstellingen1238. Die interpretatie strijdt met de Europese aanbestedingsrichtlijnen die 

de onderworpenheid opleggen van elke persoon die de drie criteria van §2, 8° vervult, ongeacht 

de rechtsvorm of de privaatrechtelijke aard naar nationaal recht.

C.2.4.5. Opgenomen zijn op de lijst?

435. De opname of het ontbreken op de Europese of Belgische lijsten met aanbestedende 

diensten is slechts een indicatie. Niet de vermelding op die lijsten maar wel het vervuld zijn 

van de criteria, is determinerend voor de (niet-)toepasselijkheid van de regelgeving1239.

C.2.4.6. Uitsluiting van de overheidsbedrijven in de zin van de reglementeringen nutssectoren ?

436. De vraag kan worden gesteld of personen die als overheidsbedrijf onderworpen zijn 

aan de reglementering nutssectoren voor hun opdrachten die geen betrekking hebben op de 

                                                
1235 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 62.
1236 H.v.J., Commissie / Spanje, C214/00, 15 mei 2003, overw. 56-57.
1237 Zie randnummer 442.
1238 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 14-15.
1239 Zie randnummer 162.
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nutssectoren onderworpen kunnen zijn aan de reglementering klassieke sectoren, dit als 

persoon in de zin van artikel 4, §2, 8°. Twee uiteenlopende stellingen zijn te verdedigen1240. 

437. In een eerste benadering wordt aangenomen dat personen die als overheidsbedrijven 

onderworpen zijn aan de reglementering nutssectoren niet (tevens) als persoon in de zin van 

artikel 4, §2, 8°, van de wet van 24 december 1993 kunnen worden beschouwd. Voor die 

interpretatie kan steun worden gevonden in de lijsten met onderworpen personen die als 

bijlage bij de verschillende uitvoeringsbesluiten van de wet van 24 december 1993 zijn 

gevoegd. De personen die als overheidsbedrijf opgesomd worden in de bijlage bij het K.B.-

nutssectoren zijn immers niet terug te vinden in de lijst van personen in de zin van artikel 4, 

§2, 8° in bijlage bij het K.B.-klassieke sectoren.

438. Die eerste benadering kan echter niet overtuigen. Nergens worden overheidsbedrijven 

(die voor het overige voldoen aan artikel 4, §2, 8°) a priori van de toepassing van de 

reglementering klassieke sectoren uitgesloten. Meer nog, in het oorspronkelijk wetsontwerp 

was dergelijke uitdrukkelijke uitsluiting wel opgenomen. Er was bepaald dat de 

reglementering van de klassieke sectoren enkel toepassing zou vinden op “organismen van 

openbaar nut, met uitzondering van de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 27”1241. Die 

uitzonderingsbepaling werd echter bij amendement uit het ontwerp gelicht, op grond van de 

volgende verantwoording: “bepaalde overheidsbedrijven bedoeld in artikel 26 zouden ook 

onder het 8° kunnen vallen. Artikel 26 beoogt immers uitsluitend die activiteiten van bepaalde 

Belgische overheidsbedrijven die tot de “uitgesloten sectoren” behoren. Het is niet 

uitgesloten dat voor bepaalde Belgische overheidsbedrijven de traditionele richtlijnen 

betreffende leveringen, werken en dienstverlening van toepassing zijn, niettegenstaande de 

inhoud van de Wet van 1991 op de overheidsbedrijven”1242. De lijsten met onderworpen 

personen zijn bovendien slechts indicatief en niet decisief van aard.

Aangenomen moet worden dat personen die als overheidsbedrijf voor hun opdrachten ter zake 

de nutssectoren onderworpen zijn aan de reglementering nutssectoren, voor hun opdrachten in 

de klassieke sectoren toch aan de regelgeving klassieke sectoren onderworpen kunnen zijn 

indien ze voldoen aan de drie criteria van artikel 4, §2, 8° van de wet1243. 

C.2.4. Verenigingen in de zin van artikel 4, §1, artikel 4, §2, 2° en artikel 4, §2, 10° 

439. De aanbestedingsrichtlijnen zijn ook toepasselijk op de verenigingen gevormd door 

één of meer aanbestedende diensten1244.

                                                
1240 D. DE ROY, “La notion d’entreprises publique dans la législation relative aux marchés publics”, T.Aann., 

2001, 24 en “Les entreprises publiques, leurs filiales et la legislation sur les marchés publics. Une 
première approche”, T.Aann., 2001, 234.

1241 Artikel 5, §2, 1°, van het voorontwerp van wet, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/1, 93.
1242 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/2, 37-38.
1243 In die zin ook D. DE ROY, “La notion d’entreprises publique dans la législation relative aux marchés 

publics”, T.Aann., 2001, 24.
1244 Zie randnummer 401.
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De vraag is gerezen hoe die bijkomende categorie onderworpen personen zich verhoudt tot 

het begrip “publiekrechtelijke instelling”. Meer bepaald is de vraag of een vereniging van 

publiekrechtelijke instellingen die niet voldoet aan de drie criteria, toch als “vereniging” 

onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt. 

Advocaat-generaal La Pergola beantwoordde die vraag in zijn conclusies bij het BFI-arrest 

ontkennend : “In dit verband moet worden onderzocht, of volgens de definitie van 

“aanbestedende dienst” als bedoeld in artikel 1 van de richtlijn de twee uitdrukkingen 

“publiekrechtelijke instelling” en “vereniging” op verschillende en tegenovergestelde 

begrippen duiden dan wel of het in plaats daarvan mogelijk is, dat de richtlijn onder die 

definitie instanties verstaat die tegelijkertijd onder de ene en de andere categorie kunnen 

vallen. Op die vraag moet naar mijn mening worden geantwoord, dat voornoemde 

categorieën elkaar niet kunnen overlappen. De gemeenschapswetgever heeft namelijk de 

regeling inzake de overheidsopdrachten ook willen laten gelden voor de vormen van 

publiekrechtelijke verenigingen die leiden tot het ontstaan van lichamen die, ook al hebben zij 

geen eigen rechtspersoonlijkheid, volledig deel uitmaken van de samenwerkings- of 

organisatievormen van de overheid die voor de door deze richtlijn nagestreefde doeleinden 

relevant zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan verenigingsvormen als belangengemeenschappen 

tussen territoriale lichamen of soortgelijke groeperingen, die, zonder rechtspersoonlijkheid, 

hoe dan ook publiekrechtelijke taken vervullen, en waarvoor de gemeenschapswetgever op 

basis van een louter functioneel criterium heeft bepaald, dat zij onder de regeling van de 

richtlijn vallen. Hieraan moet worden toegevoegd, dat om onder voornoemde categorie te 

vallen die lichamen naar mijn oordeel geen winstoogmerk dienen te hebben. Indien deze 

benadering wordt gevolgd, krijgt de categorie van de verenigingen dus een restfunctie. Deze 

heeft al met al betrekking op alle vormen van overheidssamenwerking die, zoals ik eerder zei, 

leiden tot lichamen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, maar geen plaatselijke of 

territoriale lichamen zijn en evenmin anderszins onder het begrip publiekrechtelijke instelling 

vallen”1245. Volgens advocaat-generaal La Pergola moet de categorie van de “verenigingen” 

derhalve beperkt blijven tot entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid zullen enkel onder de richtlijnen vallen indien de drie cumulatieve 

criteria van de publiekrechtelijke instellingen vervuld zijn. 

Het Hof van Justitie heeft zich bij die beoordeling aangesloten. Geconcludeerd werd dat 

“gelijk de advocaat-generaal in de punten 40 en 41 van zijn conclusie heeft beklemtoond, een 

bepaalde entiteit niet tegelijkertijd onder twee verschillende in artikel 1, sub b, van richtlijn 

92/50 genoemde categorieën [kan ] vallen, en het begrip vereniging slechts een restfunctie 

heeft, hetgeen overigens wordt bevestigd door de plaats van dit begrip in de tekst van deze 

bepaling. Bijgevolg moet worden nagegaan, of een vennootschap als ARA, hoewel op 

initiatief van twee gemeenten opgericht, als publiekrechtelijke instelling kan worden 

aangemerkt”1246. 
                                                
1245 Concl. adv.-gen. La Pergola in de zaak BFI, C-360/96, 19 februari 1998, overw. 40-41. Zie ook N. 

THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de marché : aspects 
juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 644.

1246 H.v.J., BFI, C-360/96, 10 november 1998, overw. 27.
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440. In uitvoering van de Europese richtlijnen onderwerpt ook artikel 4 van de wet van 24 

december 1993 verschillende “verenigingen” aan het toepassingsgebied van de wet. Vermeld 

worden de verenigingen van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies en de 

gemeenten (artikel 4, §1, in fine), de publiekrechtelijke verenigingen (artikel 4, §2, 2°) en de 

verengingen gevormd door één of meerdere aanbestedende overheden bedoeld in artikel 4, §1 

en §2, 1° tot 8° (artikel 4, §2, 10°). 

Het is onduidelijk of, zoals in de Europese richtlijnen, met die bepalingen enkel verenigingen 

zonder rechtspersoonlijkheid worden geviseerd1247. De memorie van toelichting wijst op het 

tegendeel. Volgens de toelichting werden met die bepalingen onder meer de intercommunales –

dus rechtspersonen – geviseerd1248. Daarnaast blijkt uit die toelichting dan weer dat met de 

toevoeging van de verenigingen tot het toepassingsgebied enkel de omzetting en niet de 

uitbreiding van de Europese definities werd beoogd1249. 

De “verenigingen” moeten dan ook naar Belgisch recht beperkt worden tot entiteiten zonder 

rechtspersoonlijkheid. De andere interpretatie strijdt met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 

Ze komt er immers op neer dat rechtspersonen die via vereniging van twee aanbestedende 

diensten worden opgericht steeds onderworpen zijn - ook indien ze uitsluitend behoeften van 

industriële of commerciële aard behartigen - terwijl rechtspersonen die via stichting worden 

opgericht slechts onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten indien ze behoeften 

van algemeen belang andere dan van industriële of commerciële aard behartigen. Er valt niet in 

te zien welke redelijke verantwoording voor die onderscheiden behandeling kan worden 

aangevoerd. Een grondwetsconforme interpretatie van de verenigings-categorieën pleit er voor 

die voor te behouden aan verengingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

C.2.5. Privaatrechtelijke rechtspersonen

C.2.5.1. Vrije universitaire instellingen

441. Het voorontwerp van de wet van 24 december 1993 verklaarde de wet toepasselijk op 

alle opdrachten van de privaatrechtelijke universitaire instellingen, dit “ten einde elke 

vertekening te vermijden in vergelijking met het stelsel dat toepasselijk is op de universitaire 

instellingen die onder het gezag van de gemeenschappen vallen”1250 . In een amendement, dat 

werd aanvaard, werd echter voorgesteld dat de privaatrechtelijke instellingen enkel voor hun 

gesubsidieerde opdrachten aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten mochten onderworpen 

worden1251. 

                                                
1247 Zie over die onduidelijkheid ook M. HERBIET en S. HAZEE, “La filialisation dans les régies 

communales autonomes” in M. BOVERIE (ed.), La régie communale autonome, Namen, U.V.C.W., 
1999, 163.

1248 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/2, 38. 
1249 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656/2, 37-38.
1250 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656-1, 15.
1251 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656-3.
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Dit artikel is, in welke interpretatie ook, problematisch1252 :

- Ofwel wordt artikel 4, §2, 9°, geïnterpreteerd als een uitzondering op artikel 4, §2, 8°, zodat 

de privaatrechtelijke universitaire instellingen slechts aan Boek I van de wet zijn 

onderworpen voor de door de overheid gesubsidieerde opdrachten. In die interpretatie strijdt 

§2, 9° – althans voor de opdrachten die de Europese drempelbedragen overschrijden – met de 

Europese aanbestedingsrichtlijnen. Die onderwerpen alle opdrachten van personen die 

voldoen aan de criteria van §2, 8°, aan hun toepassingsgebied ook indien deze uitgaan van 

privaatrechtelijke universitaire instellingen.

- Ofwel wordt §2, 9°, richtlijnconform gelezen als een aanvulling op en niet als een beperking 

van artikel 4, §2, 8°. De vrije universitaire instellingen zullen dan voor al hun opdrachten 

onderworpen zijn aan de regelgeving indien ze aan de drie criteria van §2, 8° voldoen. Met 

§2, 9°, is dan enkel rekening te houden indien aan één van de drie criteria van §2, 8°, niet is 

voldaan. Op grond van §2, 9°, zullen de gesubsidieerde opdrachten van de vrije universitaire 

instellingen dan toch nog onderworpen zijn aan de regelgeving. Maar in die interpretatie rijst 

de vraag naar de verenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel. Er valt niet in te zien wat de 

objectieve en redelijke verantwoording kan zijn om de gesubsidieerde opdrachten van de 

vrije universitaire instellingen steeds te onderwerpen aan de reglementering, terwijl dit voor 

de overige “privaatrechtelijke personen” slechts gebeurt in de gevallen bepaald door de 

Koning (artikel 4, §4). 

C.5.2.2. Overige privaatrechtelijke rechtspersonen

442. Overeenkomstig artikel 4, §4, van de wet kan de Koning de bepalingen van de wet of 

sommige ervan toepasselijk maken op de opdrachten gegund door privaatrechtelijke personen 

die hiertoe subsidies genieten van publiekrechtelijke rechtspersonen. Die bepaling werd 

ingevoegd ter implementatie van de Europese richtlijnen1253 en op grond van de overweging dat 

in het geval de mogelijkheid tot het gunnen van een opdracht voor een groot deel uit overheids-

subsidiëring bestaat, die organismen aan dezelfde regels zouden moeten onderworpen worden als 

de subsidiërende macht zelf1254. Toch gaat de onderworping zelfs voor die opdrachten niet zo ver 

dat de volledige regeling toepasselijk wordt. Onder meer de bepalingen die betrekking hebben op 

                                                
1252 Zie hierover ook J. DE STAERCKE, “De toepassing van de algemene reglementering 

overheidsopdrachten op privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen na het Cambridge-arrest van het Hof 
van Justitie”, R.W., 2002-2003, 165-166.

1253 Die bepalen dat de Lid-Staten de nodige maatregelen moeten nemen opdat aanbestedende diensten de 
bepalingen van de richtlijn doen naleven wanneer zij voor bepaalde opdrachten die door een andere 
instantie zijn geplaatst rechtstreeks voor meer dan 50% subsidie verlenen (onder meer artikel 2, 1° 
richtlijn werken; artikel 3, 1° richtlijn diensten).

1254 Vgl. Parl. St. Kamer 1975-76, nr. 903/4, 5.
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de informatievoorschriften, de toegang voor ondernemers van derde landen en de technische 

specificaties en normen, vinden geen toepassing1255.

                                                
1255 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachtenrecht, Antwerpen, Maklu, 2001, 29-33; D. DE ROY, “Les 

entreprises publiques, leurs filiales et la legislation sur les marchés publics. Une première approche”, 
T.Aann., 2001, 238-239.
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C.3. Toepassingsgebied ratione personae van de algemene reglementering nutssectoren

C.3.1. Personen in de zin van artikel 4, §1 en §2, 1° t.e.m. 8° en 10° voor hun opdrachten ter 

zake de nutssectoren

443. Artikel 26 van de wet van 24 december 1993 verklaart de reglementering nutssectoren 

toepasselijk op de personen die op grond van artikel 4, §§ 1 en 21256 ook onderworpen zijn aan 

de reglementering klassieke sectoren. De reglementering nutssectoren geldt echter enkel als 

het opdrachten betreft die kaderen in de werkzaamheden ter zake van de nutssectoren1257. 

De bepalingen van de reglementeringen nutssectoren gelden dus niet voor alle opdrachten van 

aanbestedende overheden die werkzaam zijn in de nutssectoren, maar enkel voor de 

opdrachten die in concreto in relatie staan tot een werkzaamheid met betrekking tot één van 

de nutssectoren1258. Indien de opdrachten geen betrekking hebben op dergelijke activiteiten, 

moet worden onderzocht of de klassieke reglementering van toepassing is1259.

C.3.2. Overheidsbedrijven voor hun openbare dienst-opdrachten ter zake de nutssectoren

444. Naast de overheden bedoeld in artikel 4, §§1 en 2 van de wet van 24 december 1993  

is de algemene reglementering nutssectoren ook toepasselijk op de opdrachten die door 

“overheidsbedrijven” met betrekking tot hun openbare diensttaken inzake de nutssectoren 

worden gegund1260. 

445. De wet van 24 december 1993 omschrijft – in een quasi-letterlijke overname van de 

richtlijn nutssectoren – het overheidsbedrijf als elke “onderneming waarover aanbestedende 

overheden bedoeld in artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10°, rechtstreeks of onrechtstreeks een 

overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of in 

het bedrijf heersende voorschriften. De overheersende invloed wordt veronderstelt, wanneer 

deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van het bedrijf:

- de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, of

                                                
1256 De privaatrechtelijke universitaire instellingen worden evenwel uitgesloten.
1257 Artikel 26 van de wet van 24 december 1993 benadrukt dat de reglementering nutssectoren slechts van 

toepassing is “wanneer de aanbestedende diensten één van de werkzaamheden omschreven in deze titel 
uitoefenen”. In de richtlijn nutssectoren (artikel 6.1.) wordt dit: “Deze richtlijn is niet van toepassing op 
opdrachten of prijsvragen voor ontwerpen waarmede de aanbestedende diensten iets anders beogen dan 
de uitoefening van hun in artikel 2, lid 2 bedoelde activiteiten”.

1258 De vraag of een opdracht betrekking heeft op de nutssectoren overstijgt dit onderzoek. Zie ter zake S. 
ARROWSMITH, The Law of Public and Utilities Procurement, Londen, Sweet & Maxwell, 1996, 412 
(Verenigd Koninkrijk); D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, 
Brugge, Die Keure, 1997, 241-242; P. GREEN, “The utilities Directive 93/38: The extent to which it 
applies to Contracting Entities”, P.P.L.R., 1994, 173-186 (Verenigd Koninkrijk); E. PIJNACKER-VAN 
HORDIK en G. VAN DER BEND, Aanbestedingsrecht. Handboek van het Europese en het Nederlandse 
aanbestedingsrecht, den Haag, S.D.U., 1996, 37 (Ned.); J. STEVENS, “Overheidsopdrachten. Wat 
verandert er?” in X., Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, 
Mys&Breesch, 1996, 532-533. 

1259 Zie randnummers 436-438.
1260 Artikel 26, lid 1, wet 24 december 1993.
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- beschikken over de meerderheid van de stemmen verbonden aan de door het bedrijf 

uitgegeven aandelen, of

- meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 

orgaan van het bedrijf kunnen aanwijzen”.

Vereist is derhalve (1) een onderneming (2) waarop een overheersende invloed wordt 

uitgeoefend (3) door de aanbestedende overheden van artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10° :

- Het “ondernemingsbegrip” wordt in het EG-(mededingings)recht zeer ruim ingevuld. Het 

Hof van Justitie heeft “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 

haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd” als onderneming 

aangemerkt1261. Een handelsrechtelijke rechtsvorm en zelfs het beschikken over een 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid is voor het Hof niet nodig om als onderneming te 

worden beschouwd. Het enige criterium is het uitoefenen van een economische activiteit. 

Ook dit “uitoefenen van een economische activiteit” is geen evaluatie-vrij en statisch 

criterium. Volgens het Europese Hof moet onder die economische activiteit worden 

begrepen “iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op een 

welbepaalde markt”1262. De scheidingslijn tussen die economische activiteiten en niet-

economische (overheids)taken is echter vaak vatbaar voor betwisting. Er kan weinig 

discussie over bestaan dat exploitatie van telecommunicatiediensten, van spoorvervoer of 

van een waterleidingennetwerk als economische activiteiten aan te merken zijn. Het 

beantwoorden van die vraag is delicater bij het drukken van bankbiljetten door de 

Nationale bank, het verzekeren van de verkeersleiding op de luchthavens en in de lucht 

door Eurocontrol en Belgocontrol1263 of het (verplicht) verzekeren van 

arbeidsongevallen1264. Het valt ook niet uit te sluiten dat eenzelfde instelling zowel 

economische als niet-economische activiteiten ontwikkelt, waarbij dan de vraag rijst of die 

persoon slechts gedeeltelijk als onderneming moet worden bestempeld1265. Een 

beoordeling in concreto van het ondernemingsbegrip, waarbij het laatste woord aan de 

(Europese) rechter zal toekomen, blijft noodzakelijk1266.

- Bij de vereiste van een determinerende overheidsinvloed somt artikel 27 van de wet van 

24 december 1993 drie gevallen op waarin het bestaan van een overheersende invloed 

“wordt verondersteld”. Uit die laatste zinsnede kan worden afgeleid dat de drie 

                                                
1261 Onder meer H.v.J., Klaus Höfner, C-41/90, 23 april 1991 en H.v.J., Commissie/Italië, C-35/96, 18 juni 

1998.
1262 H.v.J., Ambulanz Glöckner, C-475/99, 25 oktober 2001, overw. 19 en H.v.J., Pavlov, C-180/98, 12 

september 2000, overw. 74.
1263 Zie H.v.J., SAT Fluggesellschaft, C-364/92, 19 januari 1994.
1264 Zie H.v.J., Cisal di Battistello Venanzio, C-218/00, 22 januari 2002.
1265 Vgl. H.v.J., Giorgio Domingo Banchero, C-387/93, 14 december 1995.
1266 Zie voor recente beschouwingen en rechtspraak over dit ondernemingsbegrip onder meer S. BAETEN,  

Overheid als ondernemer, Brugge, die keure, 2003, 3-29; K. PLATTEAU, “Overheidsondernemingen en 
het EG-mededingingsrecht” in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van 
publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 1999, 393-394; N. THIRION, Les privatisations d’entreprises publiques 
dans une économie sociale de marché : aspects juridiques, Brussel, Bruylant, 2002, 790p.; Y. VAN 
GERVEN, “Publiek-private samenwerking en mededingingsrecht”, R.W., 2001-2002, 507-508.
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opgesomde gevallen slechts indicatief en niet-limitatief zijn. Ook in andere hypotheses zal 

nog een determinerende overheidsinvloed kunnen worden vastgesteld, zoals bv. in het 

geval waarin de overheid over een dwingend hiërarchisch toezicht zou beschikken op de 

beslissingen van het bedrijf. 

- Als overheidsbedrijf worden tot slot enkel beschouwd de bedrijven waarop de 

aanbestedende overheden bedoeld in artikel 4, §1 en 2, 1° tot 8° en 10° een overheersende 

invloed uitoefenen. Hieruit is afgeleid dat de bedrijven die onder een overheersende 

invloed staan van een overheidsbedrijf (dochterondernemingen) niet zelf als 

overheidsbedrijf moeten worden aangemerkt1267. Zij zouden niet onder een 

determinerende invloed staan van personen in de zin van artikel 4 maar van een 

overheidsbedrijf. Die zienswijze kan niet worden gevolgd. Artikel 27 van de wet van 24 

december 1994 verduidelijkt dat een onrechtstreekse overheersende invloed van een 

aanbestedende overheid volstaat om een onderneming als overheidsbedrijf aan te merken. 

Een onderneming die onder overheersende invloed staat van een overheidsbedrijf zal om 

die reden eveneens als overheidsonderneming moeten worden beschouwd. Onrechtstreeks 

– via het overheidsbedrijf – staat het ook onder overheersende invloed van een 

aanbestedende overheid in de zin van artikel 4 van de wet.

C.4. Toepassingsgebied ratione personae van de bijzondere reglementering nutssectoren

C.4.1. Overheidsbedrijven voor hun niet-openbare dienst opdrachten ter zake de 

nutssectoren

446. De bepalingen van Boek II van de wet van 24 december 1993 zijn vooreerst van 

toepassing op de overheidsbedrijven indien zij opdrachten gunnen betreffende de nutssectoren 

die geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst in de zin van een wet, een decreet 

of een ordonnantie1268. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat er met de bijzondere regeling van Boek II werd 

naar gestreefd “om de opdrachten van de overheidsbedrijven die op grond van een wet, een 

decreet of een ordonnantie geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst en die in 

mededinging worden uitgevoerd met privé-bedrijven die onder Boek II vallen, slechts aan 

gelijkaardige regels te onderwerpen als deze waaraan hun privaatrechtelijke concurrenten zijn 

onderworpen”1269.

                                                
1267 D. DE ROY, “Les entreprises publiques, leurs filiales et la legislation sur les marchés publics. Une 

première approche”, T.Aann., 2001, 233-234.
1268 Artikel 63 van de wet van 24 december 1993.
1269 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 656-1, 8. Zie ook D. BATSELE, P. FLAMME en P. QUERTAINMONT, 

Initiations aux marchés publics, Brussel, Bruylant, 1999, 42.
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C.4.2. Privaatrechtelijke rechtspersonen met bijzondere of uitsluitende rechten voor hun 

opdrachten ter zake de nutssectoren

447. Aan de bijzondere reglementering nutssectoren zijn ook “privaatrechtelijke 

rechtspersonen met bijzondere of uitsluitende rechten voor hun opdrachten ter zake de 

nutssectoren” onderworpen.

Het begrip “privaatrechtrechtelijke rechtspersonen” wordt niet nader omschreven. Aan te 

nemen is dat het begrip alle personen omvat die niet reeds als “aanbestedende overheid”1270

of overheidsbedrijf onder het toepassingsgebied van de algemene reglementering 

overheidsopdrachten vallen.

448. Onder bijzondere of uitsluitende rechten wordt verstaan: “de rechten die voortvloeien uit 

een machtiging die door een bevoegde overheid is gegeven door middel van elke wettelijke, 

reglementaire of administratieve bepaling en die tot gevolg heeft dat de uitoefening van één van 

de werkzaamheden bedoeld in deze titel, voorbehouden wordt aan een of meerdere diensten”1271. 

Uit die definitie blijkt dat bij de beoordeling van het bestaan van “bijzondere of uitsluitende 

rechten” rekening moet worden gehouden met de volgende elementen:  

- rechten voortvloeiende uit een machtiging, 

- verleend door de bevoegde overheid op grond van (gelijk) welke, wettelijke of bestuurs-

rechtelijke bepaling,

- het (beoogd of effectief) gevolg dat de uitoefening van de relevante activiteit voorbe-

houden blijft aan één of meer diensten.

449. Overeenkomstig bijlage 1 van het koninklijk besluit van 18 juni 19961272 is Boek II alvast 

van toepassing op de volgende “privaatrechtelijke” naamloze vennootschappen : Aquinter, 

Electrabel, Distrigaz, de Brussels South Charleroi Airport en de Société de Développement et de 

Promotion de l'Aéroport de Bierset.

                                                
1270 I.e. de overheidsbedrijven en de personen in de zin van artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10° van de wet van 

24 december 1993.
1271 Artikel 48 van de wet van 24 december 1993.
1272 Koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese 

Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de 
sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie, B.S., 25 juni 1996. 
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D. TOEPASSING OP DE VOORBEELDPERSONEN EN -CATEGORIEËN

D.1. De door de overheid erkende rechtspersonen

D.1.1. Erkende vennootschappen voor autokeuring

450. De erkende vennootschappen voor autokeuring ressorteren niet onder één van de 

categorieën personen vermeld in artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 

december 1993. 

451. Rijst de vraag of de erkende vennootschappen niet via de restcategorie van artikel 4, 

§2, 8°, aan de overheidsopdrachtenreglementering zijn onderworpen.

Aan de voorwaarde van de rechtspersoonlijkheid is alvast voldaan. De erkende 

vennootschappen zijn alle naamloze vennootschappen die over een eigen 

rechtspersoonlijkheid beschikken.

Wat de voorwaarde van de determinerende overheidsinvloed betreft, is aan te nemen dat de 

werkzaamheden van de erkende vennootschappen niet in hoofdzaak worden gefinancierd door 

aanbestedende overheden. De federale overheid heeft voor heel wat voertuigen de keuring 

weliswaar verplicht gesteld maar die verplichting kan bezwaarlijk als een 

(meerderheids)overheidsfinanciering in de zin van artikel 4, §2, 8° worden opgevat. De 

maatregel houdt – onrechtstreeks – wel een bepaalde vorm van steun in, maar het betreft geen 

financiële steun. De gelden die de erkende vennootschappen ontvangen voor de verrichte 

keuring, worden immers betaald door de gebruikers en niet door enige overheid. De 

betalingen door de gebruikers hebben ook niet tot gevolg dat tussen erkende instellingen en 

overheid “een bepaalde ondergeschiktheids- of afhankelijkheidsrelatie ontstaat of wordt 

verdiept”. Om die redenen is de verplichte autokeuring en de inkomstenstroom die hieruit 

voortvloeien voor de erkende instellingen waarschijnlijk niet aan te merken als een 

financiering door een aanbestedende overheid. 

De federale overheid (of enige andere aanbestedende dienst) wijst verder geen meerderheid 

aan van de leden van de directie, de raad van bestuur of de raad van toezicht van de erkende 

vennootschappen. Ook hieruit is derhalve geen determinerende overheidsinvloed af te leiden. 

Minder duidelijk is of het toezicht van de federale overheid op de erkende vennootschappen 

volstaat om te besluiten tot een determinerende overheidsinvloed zoals bedoeld in artikel 4, 

§2, 8°. Hiertoe is vereist dat het toezicht de overheid in staat stelt de beslissingen van de 

vennootschappen op het gebied van overheidsopdrachten te beïnvloeden1273. Een dergelijke 

beïnvloeding is niet volledig uit te sluiten. Via de goedkeuring van de 

constructievoorschriften, van de voorwaarden waaraan de apparatuur en controletoestellen 

                                                
1273 Zie randnummer 431.
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moeten beantwoorden, van het ontwerp van bouw, de aanpassing of uitbreiding van een 

instelling en van het huren van installaties alsook de huurprijs die hiervoor wordt betaald, zou 

de toezichthoudende federale het gunningsgedrag van de erkende instellingen – ten minste in 

voormelde aangelegenheden – kunnen beïnvloeden. Anderzijds is het voor de overheid niet 

evident om de keuringsondernemingen via dit goedkeuringstoezicht een welbepaalde 

aannemer of prijs op te dringen. Van een overheidsinvloed is dus ongetwijfeld sprake. Minder 

evident is dat dit toezicht ertoe leidt een determinerende invloed uit te oefenen op de gunning 

van de opdrachten van de keuringsinstellingen. In voorkomend geval is te besluiten dat de 

tweede voorwaarde voor de toepasselijkheid van artikel 4, §2, 8°, van de wet van 24 

december 1993 niet is vervuld.

452. Daarenboven zijn de erkende instellingen allicht niet “opgericht met het specifieke 

doel behoeften van algemeen belang te behartigen die niet van industriële of commerciële

aard zijn”. 

Weliswaar behartigen de erkende vennootschappen via hun keuringsactiviteiten (onder meer) 

behoeften van algemeen belang1274.  De technische controle komt niet alleen de bestuurders 

van de betrokken voertuigen ten goede, maar - ten minste onrechtstreeks - ook de gehele 

gemeenschap via de positieve invloed van de keuringen voor de verkeersveiligheid en het 

milieu. De keuringsondernemingen zijn door de overheid erkend voor het behartigen van die 

behoeften van algemeen belang. 

Die behoeften worden evenwel op industriële of commerciële wijze behartigd. De erkende 

vennootschappen bieden immers diensten aan op de markt van de autocontrole. Dit gebeurt 

trouwens in concurrentie met andere marktspelers. De mogelijkheden tot concurrentie worden 

wel enigszins getemperd, via het systeem van uitnodigingen en de vaste prijzen voor de 

keuring. Concurrentie is echter niet uitgesloten want bestuurders zijn niet verplicht om zich te 

richten tot de uitnodigende keuringsinstelling. Concurrentie is ook mogelijk op grond van 

andere elementen dan prijs, zoals de klantvriendelijkheid, de stiptheid, enz. De erkende 

vennootschappen oefenen hun activiteiten verder uit met een winstoogmerk en de private 

aandeelhouders ervan streven een maximaal rendement en rentabiliteit na. Tot slot dragen de 

erkende vennootschappen ook in belangrijke mate het economisch risico van hun 

onderneming. Er bestaat wel een compensatiemechanisme tussen de erkende 

vennootschappen1275. Dit systeem beoogt echter niet zozeer het economisch risico voor de 

keuringsondernemingen uit te sluiten maar wel gelijkaardige exploitatievoorwaarden te 

creëren. Het economisch risico van tal van andere omstandigheden en beslissingen (bv. 

overmatige of slechte investeringen, ongevallen, diefstal, …) dragen de vennootschappen zelf. 

Het compensatiesysteem verhindert niet dat een erkende vennootschap verlies kan maken en 

zelfs failliet kan worden verklaard. De compensatie is geplafonneerd.

                                                
1274 Zie randnummer 281.
1275 Zie art. 24 en 25 Erkenningsbesluit.
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De erkende vennootschappen voor autokeuring voldoen dus niet aan de drie cumulatieve 

voorwaarden om als aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, §2, 8°, te worden 

aangemerkt.

453. De erkende keuringsondernemingen zijn niet actief in de nutssectoren. Hun 

activiteiten behoren tot de vervoerssector in de ruime zin, maar in de reglementering  

overheidsopdrachten wordt de nutssector “vervoer” enger omschreven als (1) de netuitbating 

voor dienstverlening aan het publiek en (2) de exploitatie van een geografisch gebied met het 

oog op het terbeschikkingstelling van luchthavens, zee- of binnenhavens of van andere 

vervoersterminals1276. De keuringsactiviteiten houden met geen van die activiteiten verband. 

Derhalve moet niet worden nagegaan of de erkende vennootschappen niet als 

“overheidsbedrijf” of als “persoon die bijzondere of uitsluitende rechten geniet” aan de 

(bijzondere) reglementering nutssectoren onderworpen zijn.

454. De erkende vennootschappen zullen derhalve enkel onderworpen zijn aan de 

wetgeving overheidsopdrachten in de gevallen bedoeld in artikel 4, §4, van de wet : geval per 

geval is bijgevolg te bekijken of de keuringsondernemingen voor een opdracht een subsidie 

hebben genoten van een aanbestedende overheid die hoog genoeg is om alsnog (bepaalde) 

voorschriften van de regelgeving toepasselijk te maken1277. 

De inkomsten van de keuringsinstellingen uit de door hen verrichte keuringen zijn in dit kader 

alvast niet aan te merken als overheidssubsidies die tot onderworpenheid aan de 

reglementering overheidsopdrachten kunnen leiden. Hiervoor is immers een rechtstreekse 

subsidiëring vereist. Dit betekent dat geen rekening kan worden gehouden met indirecte 

bijdragen of ondersteuning van andere aard dan een financiële bijdrage1278, zoals bijvoorbeeld 

gunsttarieven, belastingsvoordelen of – zoals in casu – een verplichting in hoofde van de 

gebruikers om jaarlijks het voertuig te laten keuren.

D.1.2. VLAM

455. Het VLAM is niet opgenomen onder één van de categorieën van personen vermeld in 

artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 december 1993. Het VLAM werd 

trouwens niet opgericht door enige aanbestedende overheid maar door de representatieve 

vertegenwoordigers van de betrokken landbouwsectoren1279.

456. Te onderzoeken is dan of het VLAM niet als persoon in de zin van artikel 4, §2, 8°, 

aan de reglementering overheidsopdrachten is onderworpen.

                                                
1276 Artikel 53 wet 24 december 1993.
1277 Zie randnummer 442.
1278 D. D’HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 

1997, 233; P. FLAMME en M. FLAMME, “La loi du 24 decembre 1993 sur les marchés publics: 
révolution ou européanisation ?”, J.T., 1994, 386; E. PIJNACKER-HORDIJK en G. VAN DER BEND, 
Aanbestedingsrecht, Den Haag, S.d.u., 1999, 46 (Ned.). 

1279 Zie randnummer 291.
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Aan de voorwaarde van rechtspersoonlijkheid is voldaan. Het VLAM beschikt als v.z.w. over 

een eigen rechtspersoonlijkheid.

Wat de voorwaarde van de determinerende overheidsinvloed betreft, volstaat het toezicht dat 

de overheid kan uitoefenen allicht niet om de gunning van opdrachten door de vereniging op 

determinerende wijze te beïnvloeden. Van een schorsings- of vernietingstoezicht is geen 

sprake. De autonomie van de bestuursorganen van het VLAM is (gewild) groot gehouden1280. 

Er wordt ook geen meerderheid van de leden van de directie, de raad van bestuur of de raad 

van toezicht door één of meerdere aanbestedende overheden aangewezen. Daarentegen is wel 

uit te gaan van een hoofdzakelijke financiering van het VLAM door de Vlaamse 

(aanbestedende) overheid. De Vlaamse overheid subsidieert het VLAM op rechtstreekse wijze 

voor het dekken van de personeels- en vaste werkingskosten en de sectoroverschrijdende 

promotiecampagnes1281. Daarnaast bekomt het VLAM zijn middelen (in hoofdzaak) uit de bij 

decreet en uitvoeringsbesluit verplichte gestelde bijdrage van de landbouwsector. Ook die 

financiering moet als een vorm van overheidsfinanciering worden gezien. Tegenover de 

gelden die het VLAM int, staat – in tegenstelling tot bij de keuringsinstellingen – geen 

rechtstreekse geïndividualiseerde prestatie voor de betalers. Economisch is er trouwens geen 

onderscheid tussen, enerzijds, de situatie waarin de bijdrage aan de overheid wordt betaald en 

deze de bijdrage vervolgens toekent aan het VLAM en, anderzijds, de bestaande situatie

waarin de door de overheid vastgestelde en opgelegde bijdrage rechtstreeks wordt geïnd door 

het VLAM. Op goede gronden valt daarom te verdedigen dat, via de financiering, de VLAM 

onder een determinerende invloed staat van de Vlaamse overheid.

Als derde voorwaarde geldt dan nog dat het VLAM “opgericht moet zijn met het specifieke 

doel behoeften van algemeen belang te behartigen die niet van industriële of commerciële 

aard zijn” :

- aangenomen kan worden dat de opdracht van het VLAM een taak van algemeen belang 

betreft. Het landbouwpromotiebeleid van het VLAM komt de hele landbouwsector en dus 

ook de gehele Vlaamse economie ten goede. Het VLAM is bovendien via erkenning door 

de Vlaamse overheid belast met het behartigen van die behoeften van algemeen belang; 

- die behoeften waarin wordt voorzien zijn niet van industriële of commerciële aard. Het 

VLAM biedt geen diensten aan op de markt. Het Promotiecentrum is daarentegen belast 

met het verzorgen van de landbouwpromotie. Van enige concurrentie is geen sprake. Het 

VLAM is als enige centrum in Vlaanderen erkend voor het verzekeren van de 

landbouwpromotie. Het VLAM streeft geen winst na en draagt het economisch risico voor 

zijn activiteiten niet zelf. Die worden gefinancierd via de jaarlijkse dotatie van de Vlaamse

overheid en de bijdragen van de sector. De vereniging moet geen eigen inkomsten 

                                                
1280 Zie randnummer 291.
1281 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 482/1, 3.
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verwerven of economische risico’s dragen. Bijkomende uitgaven worden opgevangen via 

een verhoging van de overheidsdotatie of van de verplichte bijdrage.

Het VLAM voldoet derhalve aan de drie cumulatieve kenmerken van de aanbestedende 

overheid in de zin van artikel 4, §2, 8°.

457. Aangezien het VLAM geen activiteiten ontplooit in één van de nutssectoren zal de 

vereniging onderworpen zijn aan de algemene reglementering overheidsopdrachten. 

458. Het decreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende het VLAM maken tot slot geen 

onderscheid tussen taken van openbare dienst en de overige taken van het de vereniging. Het 

VLAM zal derhalve voor al zijn opdrachten onderworpen zijn aan de wet van 24 december 

1993, ongeacht of die opdrachten betrekkingen hebben op openbare dienst of andere 

activiteiten.

D.1.3. Tussenbesluit voor de door de overheid erkende rechtspersonen

459. De erkende personen zijn doorgaans niet terug te vinden onder de “evidente 

aanbestedende overheden” van artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 

december 1993. Cruciaal zal daarom zijn of een erkend persoon de drie criteria van artikel 4, 

§2, 8°, vervult. 

De voorwaarde van de rechtspersoonlijkheid zal doorgaans het minst problemen stellen.

Minder evident is het voorhanden zijn van een determinerende overheidsinvloed. Een 

organieke band met de overheid ontbreekt doorgaans en ook van een meerderheids-

overheidsfinanciering is niet steeds sprake. De erkenning gaat vaak wel gepaard met één of 

andere vorm van toezicht. Dit toezicht maakt het de erkennende overheid soms wel en soms 

niet mogelijk om de beslissingen van de erkende personen met betrekking tot hun opdrachten 

op determinerende wijze te beïnvloeden.  Het betreft een feitenkwestie die in elk geval 

afzonderlijk is te toetsen.

Ook aan de derde voorwaarde zal niet evident zijn voldaan. Indien de erkenning beperkt blijft 

tot een reglementering van private activiteiten worden vermoedelijk geen taken van algemeen 

belang behartigd. En indien een erkenning toch een taak van openbare dienst toevertrouwt en 

reglementeert, rijst nog de vraag of die taak van algemeen belang niet op industriële of 

commerciële wijze wordt behartigd. Telkens is hiertoe na te gaan wat de concrete 

voorwaarden en omstandigheden zijn waarin de erkende persoon de toegewezen taken 

uitoefent om vervolgens, aan de hand van de uit de rechtspraak en rechtsleer afgeleide 

criteria, te bepalen of de behartigde behoeften van industriële of commerciële aard zijn.
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460. Is de erkende persoon actief in één van de nutssectoren, dan kan nog worden besloten 

tot de toepasselijkheid van de wetgeving op grond van de hoedanigheid als overheidsbedrijf 

of als persoon die exclusieve rechten geniet. Dit is geval per geval na te gaan.

D.2. De overheids-v.z.w.’s

D.2.1. De Gavers

461. De v.z.w. De Gavers is niet één van de personen vermeld in artikel 4, §1, of §2, 1° tot 

7° en 9° en 10° van de wet van 24 december 1993. 

De Gavers is weliswaar een vereniging van (vertegenwoordigers van) de stad Geraardsbergen 

en de provincie Vlaams-Brabant, twee aanbestedende overheden. Toch is De Gavers hierdoor 

nog geen “vereniging” in de zin van artikel 4, §1 of §2, 10°. De aldaar geviseerde 

“verenigingen” zijn enkel de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid1282, terwijl De Gavers 

als v.z.w. over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt.

462. Opnieuw is na te gaan of in hoofde van de v.z.w. De Gavers dan niet is voldaan aan de 

drie voorwaarden om de vereniging op grond van artikel 4, §2, 8°, aan de reglementering 

overheidsopdrachten te onderwerpen.

Hierboven werd vastgesteld dat de voorwaarde van rechtspersoonlijkheid is vervuld. 

Ook aan de voorwaarde van determinerende overheidsinvloed wordt beantwoord. Niet 

alleen wijzen de stad Geraardsbergen en de provincie Vlaams-Brabant, twee aanbestedende 

overheden, een overgrote meerderheid aan van de leden van de algemene vergadering en van 

de beheerraad1283. De werkzaamheden van de vereniging worden ook in hoofdzaak 

gefinancierd door die twee overheden.

Blijft nog na te gaan of De Gavers “opgericht is met het specifieke doel behoeften van 

algemeen belang te behartigen die niet van industriële of commerciële aard zijn”. Er kan 

worden aangenomen dat de activiteiten waarvoor De Gavers door de overheid werd opgericht, 

voorzien in behoeften van algemeen belang. Het “uitbouwen van het regionaal 

ontspanningsgebied “De Gavers”, als een recreatiedomein en het bijdragen tot de verdere 

uitstralingskracht van het zuid-oostelijke gedeelte van Oost-Vlaanderen door de uitbouw van 

alle toeristische-recreatieve en culturele waarden”, komt ongetwijfeld een ruimere 

gemeenschap van personen ten goede en is niet gericht op behoeften van welbepaalde 

personen1284. Die behoeften van algemeen belang zijn verder niet van industriële of

commerciële aard. Het beheer van een recreatiedomein is weliswaar een activiteit die 

concurrentie kan ondervinden van andere toeristische en ontspanningsactiviteiten. De Gavers 

                                                
1282 Zie randnummers 439-440.
1283 Zie randnummers 301-302.
1284 In die zin ook concl. adv.-gen. Alber in de zaak Truley, C-373/00, 21 maart 2002, overw. 64.
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opereert als v.z.w. in beginsel echter zonder winstoogmerk. De vereniging draagt bovendien 

niet het economische risico van haar activiteiten. De provincie heeft er zich bij overeenkomst 

toe verbonden het exploitatieverlies van de vereniging te dragen1285.

De Gavers vervult derhalve alle voorwaarden om op grond van artikel 4, §2, 8°, de 

kwalificatie van aanbestedende overheid mee te krijgen. Het is ten overvloede dat De Gavers 

er zich in haar concessieovereenkomst toe verbonden heeft de wetgeving overheidsopdrachten 

na te leven. Die verplichting vloeit reeds voort uit artikel 4, §2, 8°, van de wet van 24 

december 1993.

463. De Gavers is niet actief in de nutssectoren en zal onderworpen zijn aan de algemene 

reglementering overheidsopdrachten. 

464. Voor De Gavers is er tot slot geen wet, decreet of ordonnantie die de taken van 

openbare dienst en de andere opdrachten van de vereniging onderscheidt. Zelfs indien de 

vereniging reeds als (overheids)onderneming kan worden opgevat, is daarom nog geen 

rekening te houden met dit onderscheid voor de toepasselijkheid van de wetgeving 

overheidsopdrachten.

D.2.2. De Rand

465. De v.z.w. De Rand wordt niet vermeld in artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° 

van de wet van 24 december 1993. 

466. Vraag is derhalve of De Rand niet op grond van artikel 4, §2, 8°, aan de 

reglementering overheidsopdrachten is onderworpen.

Als v.z.w. beschikt De Rand over een eigen rechtspersoonlijkheid.

De Rand staat onder een determinerende invloed van aanbestedende overheden. Niet alleen 

wijzen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant de meerderheid aan van 

het aantal leden van de algemene vergadering en de beheerraad1286. De Vlaamse 

Gemeenschap en de provincie zijn ook de hoofdfinanciers van de vereniging1287.

Blijft de vraag of De Rand “opgericht is met het specifieke doel behoeften van algemeen 

belang te behartigen die niet van industriële of commerciële aard zijn” :

- de Rand is door de overheid opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang. 

Met die oprichting beoogde de Vlaamse overheid immers “het Nederlandstalig karakter te 

                                                
1285 Artikel 6 van de concessieovereenkomst.
1286 Artikel 5, §2, van de statuten.
1287 Artikel 7 van het decreet van 17 december 1996 en artikel 9 van de beheersovereenkomst.
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ondersteunen van de Vlaamse rand rond Brussel”. Die behoefte komt een zeer ruime 

gemeenschap ten goede en kan derhalve worden geacht van algemeen belang te zijn. 

- de door De Rand behartigde behoeften van algemeen belang zijn niet van industriële of 

commerciële aard. De Rand biedt geen diensten aan op de markt. De Rand is daarentegen 

belast met het beheer en de exploitatie van de Gemeenschapscentra van de Vlaamse 

Gemeenschap, het bevorderen van de integratie van anderstaligen en het behartigen van de 

Vlaamse belangen in de regio. Van enige concurrentie met marktspelers is bij het 

behartigen van die behoeften nauwelijks sprake. De Rand opereert ook niet met een 

winstoogmerk. Tot slot draagt De Rand niet het economisch risico voor haar activiteiten. 

De infrastructuur die De Rand beheert, wordt door de Vlaamse Gemeenschap gratis ter 

beschikking gesteld1288. Bovendien kennen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie 

Vlaams-Brabant aan de vereniging een aanzienlijke jaarlijkse subsidie toe om de 

werkingskosten te dekken.

De Rand moet op grond van artikel 4, §2, 8°, als aanbestedende overheid worden beschouwd.

467. De Rand is niet actief in de nutssectoren en zal daarom onderworpen zijn aan de 

algemene reglementering overheidsopdrachten. 

468. Voor De Rand wordt geen onderscheid gemaakt tussen de taken van openbare dienst 

en de andere opdrachten van de vereniging. Zelfs indien de vereniging een 

(overheids)onderneming zou zijn, kan dan ook geen rekening worden gehouden met dit 

onderscheid voor de toepasselijkheid van de wetgeving overheidsopdrachten.

D.2.3. Tussenbesluit voor overheids-v.z.w.’s

469. De overheids-v.z.w.’s zijn niet terug te vinden onder de “evidente aanbestedende 

overheden” van artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 december 1993. 

Overheids-v.z.w.’s kunnen meer bepaald niet worden beschouwd als “publiekrechtelijke

vereniging” in de zin van artikel 4, §1 of §2, 10°. De aldaar geviseerde “verenigingen” zijn 

immers enkel de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid1289, terwijl overheids-v.z.w. over 

een eigen rechtspersoonlijkheid beschikken.

Om de toepasselijkheid van de wetgeving overheidsopdrachten te bepalen, zal daarom telkens 

moeten worden onderzocht of een overheids-v.z.w. de drie criteria van artikel 4, §2, 8° 

vervult. 

De voorwaarde van de rechtspersoonlijkheid is vervuld.

                                                
1288 Artikel 3, §1, van de overeenkomst
1289 Zie randnummer 439-440.
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Ook de voorwaarde van een determinerende overheidsinvloed zal in beginsel vervuld zijn, 

aangezien de categorie van de overheids-v.z.w.’s precies de v.z.w.’s omvat waarop één of 

meerdere overheden een determinerende invloed uitoefenen.

De derde voorwaarde – het behartigen van behoeften van algemeen belang, andere dan van 

industriële of commerciële aard – zal daarom doorslaggevend zijn voor de onderworpenheid 

van overheids-v.z.w.’s. Of aan die voorwaarde voldaan is, moet voor iedere vereniging 

afzonderlijk worden nagegaan aan de hand van de in de rechtspraak en rechtsleer ontwikkelde 

indicaties.

470. Is een overheids-v.z.w. actief in één van de nutssectoren, dan kan in beginsel ook 

worden besloten tot de toepasselijkheid van de wetgeving op grond van de hoedanigheid als 

overheidsbedrijf of persoon waaraan bijzondere rechten zijn toegekend. 

De personen actief in de nutssectoren nemen echter zelden de vorm aan van een v.z.w. De 

indicatieve lijst met overheidsbedrijven actief in de nutssectoren, gevoegd bij het koninklijk 

besluit van 10 januari 1996, vermeldt alvast geen v.z.w.’s.

D.3. De autonome overheidsbedrijven

D.3.1. Belgocontrol

471. Belgocontrol is als autonoom overheidsbedrijf belast met een aantal taken van 

openbare dienst die in de wet van 21 maart 1991 uitdrukkelijk worden opgesomd (het 

verzekeren van de luchtverkeersveiligheid, het verzekeren van de luchtverkeersleiding en het 

verstrekken van inlichtingen aan de politie-, de luchtvaart- en de luchthaveninspectiediensten 

m.b.t. de luchtverkeersveiligheid)1290. Bij het uitoefenen van die openbare dienst-activiteiten 

zal Belgocontrol doorgaans allicht1291 optreden in de nutssector vervoer. 

Bij het gunnen van opdrachten die verband houden met die openbare dienst-opdrachten in de 

nutssector vervoer is Belgocontrol, als overheidsbedrijf, onderworpen aan de algemene 

reglementering nutssectoren. Belgocontrol oefent zijn activiteiten uit als onderneming, op een 

bedrijfsmatige wijze. Daarbij komt dat Belgocontrol onder een overheersende invloed staat 

van een aanbestedende overheid, de federale Staat. Die federale overheid is bevoegd om alle 

leden van de bestuurs-, de leidinggevende en toezichthoudende organen van Belgocontrol aan 

                                                
1290 Zie artikelen 170-171 AOB-wet.
1291 Zijn slechts onderworpen aan de nutssector luchtvervoer, de werkzaamheden inzake “de exploitatie van 

een geografisch gebied met het oog op de terbeschikkingstelling voor de vervoerders door de lucht van 
luchthavens” (artikel 32, 2° wet 24 december 1993). De luchtverkeergeleidings-activiteiten van 
Belgocontrol werden door de federale overheid alvast als dergelijke werkzaamheden ter zake de 
nutssector vervoer aangemerkt. Belgocontrol wordt immers als dusdanig vermeld in bijlage 1 bij het 
koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie.
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te wijzen1292. Belgocontrol figureert trouwens op de lijst met overheidsbedrijven die aan de 

algemene reglementering nutssectoren zijn onderworpen1293.

472. Voor de opdrachten die geen betrekking hebben op de nutssectoren maar wel op de 

openbare dienst-taken van Belgocontrol, is het autonome overheidsbedrijf op grond van 

artikel 4, §2, 8°, onderworpen aan de algemene reglementering overheidsopdrachten1294 :

- Belgocontrol beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid;

- zowel de financiering, het beheer als de aanwijzing van de leden van de directie, de raad 

van bestuur en het toezichtsorgaan zijn in handen van de federale Staat, een aanbestedende 

overheid;

- met zijn activiteiten inzake luchtverkeersveiligheid behartigt Belgocontrol bepaalde 

behoeften van algemeen belang. Die zijn niet van industriële of commerciële aard. Van het 

aanbieden van diensten op een markt is niet echt sprake. Om in het Belgische luchtruim te 

vliegen moet daarentegen verplicht van de luchtverkeersdiensten van Belgocontrol 

gebruik gemaakt worden. Van enige concurrentie bij het uitoefenen van die activiteiten is 

evenmin sprake. Belgocontrol streeft verder, ten minste bij het uitoefenen van de openbare 

dienst-taken, geen winst na. Voor de vervullen van die openbare dienst-taken draagt de 

Belgische Staat het economisch risico. De Belgische Staat kent Belgocontrol voor het 

vervullen van die taken een jaarlijkse toelage toe die wordt berekend “rekening houdend 

met de kosten en ontvangsten eigen aan deze taken”1295. Het risico van eventuele 

meerkosten of minderontvangsten rust bij de Belgische Staat. Die zal in voorkomend 

geval de toelage voor de openbare dienst-activiteiten moeten verhogen. 

Belgocontrol vervult alle voorwaarden om op grond van artikel 4, §2, 8°, als aanbestedende 

overheid te worden onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving voor de klassieke 

sectoren, zo wordt opgetreden buiten de nutssectoren.

473. Tot slot is voor opdrachten van Belgocontrol die geen betrekking hebben op openbare 

diensttaken in de zin van de wet, een onderscheid te maken al naargelang de opdracht al dan 

niet betrekking heeft op een activiteit ter zake de nutssectoren én al naargelang van de waarde 

van de opdracht.  

Hebben die opdrachten betrekking op een werkzaamheid met betrekking tot de nutssector 

vervoer en overschrijdt de waarde ervan het Europese drempelbedrag, dan is op het 

overheidsbedrijf Belgocontrol de bijzondere reglementering nutssectoren toepasselijk1296.  

                                                
1292 Zie randnummer 209.
1293 Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 10 januari 1996.
1294 Zie randnummers 436-438 over de cumulatie van de hoedanigheid als overheidsbedrijf en persoon in de 

zin van artikel 4, §2, 8°, van de wet van 24 december 1993.
1295 Artikel 3, §2, 4°, van de wet van 21 maart 1991.
1296 Artikel 63, lid 1, van de wet van 24 december 1993.
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Is er geen verband met de nutssectoren maar zijn de drempelbedragen voor de 

toepasselijkheid van de Europese richtlijnen klassieke sectoren overschreden, dan moet 

Belgocontrol de reglementering klassieke sectoren naleven1297.

Enkel de overheidsopdrachten (zowel in de nutssector vervoer als daarbuiten) die 

tegelijkertijd geen verband houden met de openbare dienst-taken van Belgocontrol én een 

lagere waarde hebben dan de Europese drempelwaarden, ontsnappen derhalve volledig aan 

het toepassingsgebied van de verschillende overheidsopdrachtenregimes van de wet van 24 

december 1993. 

D.3.2. De Post

474. De Post behoort niet tot één van de categorieën personen vermeld in artikel 4, §1, of 

§2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 december 1993. 

475. Opnieuw rijst daarom de vraag of de Post niet op grond van artikel 4, §2, 8°, aan de 

reglementering overheidsopdrachten klassieke sectoren1298 is onderworpen.

De Post geniet de rechtspersoonlijkheid, is onderworpen aan het toezicht van de Federale 

overheid, wordt gefinancierd door die overheid en de leden van zijn bestuurs- en 

toezichtsorganen worden door die overheid aangewezen1299. Aan de tweede en derde 

voorwaarde is tegemoet gekomen.

Blijft de vraag of de door De Post behartigde behoeften van algemeen belang1300, andere dan 

van industriële of commerciële aard zijn. Ter zake is vast te stellen dat De Post diensten 

aanbiedt op de markt en dit in een toenemend concurrentiele omgeving. Er blijft echter een 

aantal postdiensten aan De Post voorbehouden. De Post draagt uiteindelijk ook niet het 

economisch risico voor haar activiteiten. De Post ontvangt van de Belgische Staat een 

belangrijke toelage voor het uitoefenen van haar openbare dienstopdrachten, berekend aan de 

hand van de kostprijs van die dienstverlening. 

De Post is dan ook een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, §2, 8°, van de wet van 

254 december 1993. Dit valt trouwens ook af te leiden uit de niet-limitatieve opsomming van 

instellingen in de zin van artikel 4, §2, 8°, die in bijlage 1 bij het K.B. van 8 januari 1996 is 

gevoegd. Die lijst is niet bindend1301 maar toch vormt het feit dat De Post op die lijst figureert 

een belangrijke indicatie voor haar onderworpenheid.    

                                                
1297 Artikel 4, §2, 8°, en artikel 1, §2, lid 2, van de wet van 24 december 1993.
1298 De Post ontplooit geen activiteiten in de nutssectoren bedoeld in artikelen 28 e.v. van de wet van 24 

december 1993.
1299 Zie randnummer 209.
1300 Onder randnummer 331 werd reeds besloten dat sommige van de door de Post behartigde belangen van 

algemeen belang zijn.
1301 Zie randnummer 162.
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476. Hoewel De Post als persoon in de zin van artikel 4, §2, 8°, principieel onderworpen is 

aan de wet van 24 december 1993 (klassieke sectoren), moet ook rekening worden gehouden 

met de hoedanigheid van de Post als (autonoom) overheidsbedrijf. 

Overeenkomstig artikel 11, §1, van de wet van 21 maart 1991 zijn de autonome 

overheidsbedrijven enkel onderworpen aan de wet van 24 december 1993 voor de opdrachten 

die betrekking hebben op hun taken van openbare dienst. Die uitzondering geldt wel enkel 

voor zover geen inmededingingstelling geldt “in het kader van de Europese Gemeenschap 

van sommige opdrachten die geen betrekking hebben op deze zelfde taken doch slaan op één 

van de werkzaamheden bedoeld in boek I en boek II van deze wet”. In dezelfde zin sluit artikel 

1, §2, van de wet van 24 december 1993 de opdrachten van de overheidsbedrijven uit van 

haar toepassingsgebied indien die geen betrekking hebben op een taak van openbare dienst in 

de zin van een wet, decreet of ordonnantie. Ook die uitzondering geldt slechts indien de 

Europese drempelbedragen niet overschreden zijn. 

De Post zal derhalve aan de wet van 24 december 1993 ontsnappen voor overheidsopdrachten 

die geen betrekking hebben op openbare dienst-activiteiten (ook niet deels) én die 

tegelijkertijd een waarde hebben die de Europese drempelbedragen niet overschrijdt.

D.3.3. Tussenbesluit voor de autonome overheidsbedrijven

477. Voor de autonome overheidsbedrijven is inzake de toepasselijkheid van de wetgeving 

overheidsopdrachten vooreerst een onderscheid te maken al naargelang activiteiten ontplooid 

worden in de nutssectoren of niet. Enkel De Post is uitsluitend actief in de klassieke sectoren. 

De overige autonome overheidsbedrijven ontplooien alle activiteiten in één van de 

nutssectoren.

Bij het gunnen van opdrachten met betrekking tot hun activiteiten in de nutssectoren, zijn de 

autonome overheidsbedrijven als “overheidsbedrijf” onderworpen aan de reglementering 

nutssectoren. Het betreft immers rechtspersonen die onder determinerende invloed staan van 

de overheid en hun activiteiten op bedrijfsmatige wijze uitoefenen. 

Indien die nutssector-opdrachten geen betrekking hebben op hun openbare dienst-activiteiten 

én onder de Europese drempelbedragen blijven, zal de wetgeving echter toch niet moeten 

worden toegepast.

478. Bij het gunnen van opdrachten voor activiteiten die geen betrekking hebben op de 

nutssectoren, is na te gaan of de autonome overheidsbedrijven voldoen aan de drie criteria van 

artikel 4, §2, 8° van de wet van 24 december 1993. 

Er is voor de autonome overheidsbedrijven alvast voldaan aan de voorwaarde van de 

rechtspersoonlijkheid en de determinerend invloed van de federale overheid.  Blijft de vraag 

of een autonoom overheidsbedrijf behoeften van algemeen belang, andere dan van industriële 
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of commerciële aard behartigt. Dit is op ad hoc basis is te bepalen aan de hand van de in de 

rechtspraak en rechtsleer ontwikkelde indicaties.

Ook voor die opdrachten geldt verder dat de wetgeving in ieder geval niet moet worden 

nageleefd voor opdrachten die geen betrekking hebben op openbare dienst-activiteiten én die 

tegelijkertijd onder de Europese drempelbedragen blijven.

D.4. Vlaamse overheidsvennootschappen

D.4.1. V.R.T.

479. De V.R.T. is niet te plaatsen onder één van de categorieën personen vermeld in artikel 

4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 december 1993. 

480. Na te gaan is dan of de V.R.T. niet als persoon in de zin van artikel 4, §2, 8°, aan de 

reglementering overheidsopdrachten is onderworpen :

- de V.R.T. geniet rechtspersoonlijkheid;

- de V.R.T. is onderworpen aan het toezicht van de Vlaamse overheid, wordt gefinancierd 

door die overheid en de leden van zijn bestuurs- en toezichtsorganen worden door die 

overheid aangewezen1302;

- er werd besloten dat ten minste bepaalde van de behoeften die de V.R.T. behartigt van 

algemeen belang zijn1303. Met name de openbare omroepopdracht komt een ruime 

gemeenschap van personen ten goede en draagt bij tot het cultuur- en mediabeleid van de 

Vlaamse gemeenschap. Die behoeften zijn bovendien niet van industriële of commerciële 

aard. De V.R.T. biedt weliswaar diensten aan op de markt en dit in een concurrentiele 

omgeving waartoe de televisie- en radio-wereld is uitgegroeid.  Determinerend is echter 

dat de V.R.T. bij het uitoefenen van die openbare omroepactiviteiten geen winstoogmerk 

nastreeft en de openbare omroep ook niet het economisch risico voor haar activiteiten 

draagt. Voor het uitoefenen van die activiteiten geniet de V.R.T. een bij 

beheersovereenkomst vastgestelde dotatie van de Vlaamse Gemeenschap.

De V.R.T. vervult derhalve alle voorwaarden om als aanbestedende overheid in de zin van 

artikel 4, §2, 8°, aan de reglementering overheidsopdrachten te zijn onderworpen. Dit valt ook 

af te leiden uit bijlage 1 bij het K.B. van 8 januari 1996. De V.R.T. wordt hierin 

gekwalifceerd als een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, §2, 8°.

481. In het licht van de toenemende convergentie tussen media en telecom kan dan nog de 

vraag rijzen of bepaalde van de omroepactiviteiten en opdrachten van de V.R.T. niet onder het 

                                                
1302 Zie randnummer 344.
1303 Zie randnummer 343.
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bijzondere regime voor de nutssector “telecommunicatie” ressorteren. Artikel 34 van de wet 

van 24 december 1993 omschrijft het toepassingsgebied van het regime nutssectoren voor de 

sector telecommunicatie immers ruim : “In de sector telecommunicatie zijn de hierna 

volgende werkzaamheden onderworpen aan de bepalingen van deze titel:

1° de terbeschikkingstelling of de uitbating van openbare telecommunicatienetwerken;

2° de levering van één of meerdere openbare diensten van telecommunicatie”.

Die omschrijving is voldoende ruim om er ook een aantal van de meer recente activiteiten van 

de V.R.T. (onder meer UMTS-projecten) in te kaderen. Het laatste lid van artikel 34, §2 

brengt echter een belangrijke nuancering aan op de voormelde omschrijving: “De 

telecommunicatiediensten zijn de diensten die geheel of gedeeltelijk instaan voor de 

overbrenging en de verzending van seinen via het openbare telecommunicatienet, door middel 

van telecommunicatieprocédés, met uitzondering van de radio-omroep en de televisie”. De 

radio-omroep en televisie worden dus uitdrukkelijk uit de telecommunicatiesector gesloten. 

Aan die uitsluiting wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de televisie en radio op 

termijn ook een bepaalde vorm van interactiviteit zouden verwerven en inhoudelijk als een 

vorm van “telecommunicatie” kunnen worden beschouwd. Niet de technische ontwikkelingen 

in de sector maar enkel een optreden van de (Europese1304) wetgever zal er toe kunnen leiden 

de radio-omroep en televisie, als vormen van telecommunicatie, aan de reglementering 

nutssectoren te onderwerpen.

   

482. Hoewel de V.R.T. ingevolge artikel 4, §2, 8°, principieel onderworpen is aan de wet 

van 24 december 1993 (klassieke sectoren) is tot slot nog rekening te houden met de 

hoedanigheid van de V.R.T. als overheidsbedrijf. 

De V.R.T. - als een N.V. van publiekrecht - realiseert haar activiteiten immers als 

onderneming en op een bedrijfsmatige wijze. De omvorming van de BRTN naar de N.V. van 

publiekrecht V.R.T. strekte er trouwens toe de instelling te verplichten “te opereren als een 

bedrijfseconomische eenheid”1305. Ook de Raad van State kwam er in zijn advies bij het 

omzettingsdecreet toe te benadrukken dat, gelet op zijn rechtsvorm en gezien de omschrijving 

van het maatschappelijk doel van de V.R.T., de instelling volgens economische maatstaven 

zal moeten handelen1306. De Vlaamse overheid oefent bovendien een determinerende invloed 

uit op dit bedrijf, zodat de voorwaarden van “het overheidsbedrijf” zijn vervuld. 

De kwalificatie van de V.R.T. als overheidsonderneming heeft belangrijke consequenties voor 

de toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenreglementering. Voor zover de Europese 

drempelbedragen niet worden overschreden, onttrekt die kwalificatie de opdrachten van de 

V.R.T. die geen verband houden met haar openbare dienst-taken aan de regelgeving1307. Enkel 

                                                
1304 Ook de Europese richtlijn nutssectoren (artikel 1, 15° RL 93/38/EEG van 14 juni 1993) sluit de radio-

omroep en de televisie uitdrukkelijk van de telecommunicatie uit.
1305 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 528/1, 3. 
1306 Parl. St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 528/1, 72.
1307 Artikel 1, §2, van de wet van 24 december 1993.
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de opdrachten waarvan de waarde de Europese drempelbedragen overschrijden of die (deels) 

betrekking hebben op de openbare omroepopdracht van de V.R.T., zullen moeten worden 

gegund overeenkomstig de wet van 24 december 1993.

D.4.2. P.M.V.

483. P.M.V. ressorteert niet onder artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 

24 december 1993. 

484. Opnieuw is daarom te onderzoeken of P.M.V. niet voldoet aan de drie voorwaarden 

om op grond van artikel 4, §2, 8°, aan de reglementering overheidsopdrachten te worden 

onderworpen.

In hoofde van de P.M.V. zijn de twee laatste voorwaarden onmiskenbaar vervuld. P.M.V. is 

een rechtspersoon, is onderworpen aan het toezicht van een aanbestedende overheid (Vlaamse 

Gewest) en die overheid benoemt bovendien alle leden van de raad van bestuur1308. P.M.V. 

zal slechts niet als aanbestedende overheid optreden indien de behoeften die ze behartigt niet 

van algemeen belang of van industriële of commerciële aard zijn. 

Hierboven werd reeds het algemeen-belang karakter van de activiteiten en de door P.M.V. 

behartigde behoeften vastgesteld1309; de doelstellingen inzake regionale economische 

ontwikkeling komen de gehele Vlaamse Gemeenschap ten goede. 

Evenwel zijn die behoeften, in het licht van de indicaties van het Hof van Justitie heeft 

verstrekt, wellicht van industriële en commerciële aard. De P.M.V. treedt met winstoogmerk 

op en verricht participatieve activiteiten in concurrentie met andere beleggers. Er is daarbij 

geen mechanisme dat P.M.V. garandeert dat de Vlaamse overheid eventuele verliezen zal 

compenseren. Aan de vennootschap worden geen dotaties toegekend. Bovendien blijft de 

aansprakelijkheidsbeperking van het Vlaamse Gewest, zelfs als enige aandeelhouder, 

gehandhaafd1310. De aansprakelijkheid en tussenkomst van het Gewest blijft beperkt tot het 

ingebrachte kapitaal.

485. De P.M.V. is niet actief in één van de nutssectoren. Ook als “overheidsbedrijf” of als 

“persoon die bijzondere of uitsluitende rechten geniet” zal P.M.V. niet aan de 

overheidsopdrachtenreglementering (nutssectoren) onderworpen zijn. 

486. P.M.V. zal daarom slechts onderworpen zijn 

                                                
1308 Zie randnummer 351-352.
1309 Zie randnummer 350.
1310 Artikel 15 van het decreet van 13 juli 1994 kent P.M.V. de mogelijkheid toe om alleen een naamloze 

vennootschap op te richten en alle aandelen ervan te bezitten, zonder beperking in de tijd en zonder 
hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van die vennootschappen. Het betreft een belangrijke 
afwijking van de federale vennootschapswetgeving. 
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- in de gevallen bedoeld in artikel 4, §4, van de wet. Telkens is na te gaan of P.M.V. voor 

een opdracht een subsidie heeft genoten van een aanbestedende overheid die hoog genoeg 

is om (bepaalde) voorschriften van de regelgeving toepasselijk te maken1311;

- indien P.M.V. een opdracht gunt in het kader van de uitvoering van een bijzondere 

opdracht voor de Vlaamse overheid. P.M.V. handelt in voorkomend geval als mandataris 

(in naam en voor rekening) van de Vlaamse overheid. De vennootschap moet dan dezelfde 

voorschriften naleven die voor het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap gelden 

indien ze de opdracht zelf zouden gunnen.

D.4.3. Tussenbesluit voor de Vlaamse overheidsvennootschappen

487. Voor de Vlaamse overheidsvennootschappen is het trekken van algemene besluiten 

betreffende de toepasselijkheid van de wetgeving overheidsopdrachten moeilijk. Dit is te 

verklaren door de zeer ruime en diverse groep rechtspersonen die deze categorie omvat. 

Bepaalde Vlaamse overheidsvennootschappen zullen als ontwikkelingsmaatschappij1312 of als 

“organisme van openbaar nut”1313 aan de regelgeving zijn onderworpen. Andere Vlaamse 

overheidsvennootschappen kunnen dan weer als “overheidsbedrijf actief in een nutssector” 

onderworpen zijn aan de regelgeving (bv. de Vlaamse Vervoersmaatschappij, De Lijn), 

terwijl voor de overige geval per geval is te bepalen of voldaan is aan de drie criteria van 

artikel 4, §2, 8° van de wet van 24 december 1993.

488. Indien tot toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten wordt besloten, is ten 

slotte nog na te gaan of de organieke regelgeving van het betrokken Vlaamse overheidsbedrijf 

geen onderscheid maakt tussen de taken van openbare dienst en de overige activiteiten. Is dit 

het geval, dan zal de aanbestedingswetgeving niet spelen bij het gunnen van opdrachten die 

geen betrekking hebben op de openbare dienst-activiteiten en de Europese drempelbedragen 

niet overschrijden.

D.5. Filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

D.5.1. eXbo

489. eXbo wordt niet opgesomd in artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet 

van 24 december 1993. 

                                                
1311 Zie randnummer 442.
1312 Gedacht kan worden aan de Vlaamse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen in de zin van het 

decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen.
1313 Gedacht kan worden aan de Vlaamse overheidsinstellingen die (deels) onderworpen zijn aan de wet van 

16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zoals het Grindfonds, 
OVAM of de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. 
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490. Rijst dan de vraag of eXbo niet op grond van artikel 4, §2, 8°, aan de reglementering 

overheidsopdrachten is onderworpen.

eXbo geniet de rechtspersoonlijkheid en een meerderheid van de leden van zijn bestuurs- en 

toezichtsorganen worden door een aanbestedende overheid, De Post, aangewezen. Aan de 

tweede en derde voorwaarde is derhalve voldaan. Er is dan nog na te gaan of de behartigde 

behoeften van algemeen belang, andere dan van industriële of commerciële aard zijn. 

Er werd vastgesteld dat de door eXbo behartigde behoeften niet van algemeen belang zijn1314. 

Bovendien zijn dit behoeften van commerciële of industriële aard. eXbo biedt goederen en 

diensten aan en treedt in concurrentie met andere marktspelers. De onderneming heeft een 

winstoogmerk en handelt volgens criteria van rendabiliteit en efficiëntie. Tot slot wordt eXbo 

ook niet gewaarborgd dat haar eventuele verliezen (door een aanbestedende overheid) worden 

gecompenseerd. De Post is weliswaar de belangrijkste aandeelhouder van eXbo. De 

aansprakelijkheid van De Post als aandeelhouder van de n.v. blijft evenwel beperkt tot de 

verrichte inbreng1315. 

eXbo is derhalve niet aan te merken als een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 

§2, 8°, van de wet van 24 december 1993.

491. eXbo is niet actief in één van de nutssectoren. Ook als “overheidsbedrijf” of als 

“persoon die bijzondere of uitsluitende rechten geniet” zal de vennootschap niet aan de 

overheidsopdrachtenreglementering (nutssectoren) zijn onderworpen. 

492. eXbo zal derhalve slechts onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten in 

de gevallen bedoeld in artikel 4, §4, van de wet : te onderzoeken is of eXbo voor een opdracht 

een subsidie heeft genoten van een aanbestedende overheid die hoog genoeg is om (bepaalde) 

voorschriften van de regelgeving toepasselijk te maken1316.

D.5.2. PPS-overheidsagentschap

493. Het PPS-overheidsagentschap zal niet ressorteren onder één van de categorieën van 

personen vermeld in artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet van 24 december 

1993. 

494. Het agentschap zal beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid.

                                                
1314 Zie randnummers 360-361.
1315 Die aansprakelijkheidsbeperking blijft, in tegenstelling tot in het gemeenrechtelijke vennootschapsrecht, 

zelfs overeind indien De Post enige aandeelhouder van eXbo zou zijn. Artikel 13, §6, van de wet van 21 
maart 1991 machtigt De Post immers om, zonder verlies van de aansprakelijkheidsbeperking, als enige 
een n.v. op te richten of er de aandelen van aan te houden. 

1316 Zie randnummer 442.
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Het agentschap wordt niet in meerderheid gefinancierd door een aanbestedende overheid en 

evenmin wordt een meerderheid van de leden van zijn bestuurs- en toezichtsorganen door een 

aanbestedende overheid aangewezen. Hierboven werd immers tot de slotsom gekomen dat 

P.M.V. vermoedelijk niet als aanbestedende overheid is aan te merken1317. Het beheer van het 

agentschap is wel aan een verregaand toezicht van een aanbestedende overheid, het Vlaamse 

Gewest, onderworpen1318. Derhalve kan worden aangenomen dat aan de eerste en tweede 

voorwaarde voor onderworpenheid aan de reglementering overheidsopdrachten op grond van 

artikel 4, §2, 8°, is voldaan.

Blijft de vraag of de behartigde behoeften van algemeen belang, andere dan van industriële of 

commerciële aard zijn. Hierboven werd reeds tot het algemeen-belang karakter van de 

activiteiten en de door het agentschap behartigde behoeften besloten1319. De doelstellingen 

inzake PPS zullen de gehele Vlaamse Gemeenschap ten goede komen. Maar die behoeften 

van algemeen belang zijn waarschijnlijk van industriële en commerciële aard. Het agentschap 

zal immers optreden met een winstoogmerk. Er is geen mechanisme dat het 

overheidsagentschap garandeert dat de Vlaamse overheid eventuele verliezen zal 

compenseren. Aan de vennootschap worden geen dotaties toegekend. Bovendien is de 

aansprakelijkheidsbeperking van het Vlaamse Gewest, zelfs als enige aandeelhouder, 

gehandhaafd. 

Er zal derhalve geen toepassing kunnen worden gemaakt van artikel 4, §2, 8°, van de wet van 

24 december 1993.

495. Het PPS-overheidsagentschap is niet actief in de nutssectoren. Ook als 

“overheidsbedrijf” of als “persoon die bijzondere of uitsluitende rechten geniet” zal de 

vennootschap daarom niet aan de overheidsopdrachtenreglementering (nutssectoren) 

onderworpen zijn.

496. Het agentschap kan enkel worden onderworpen aan de wetgeving 

overheidsopdrachten op grond van artikel 4, §4, van de wet. Dit betekent dat moet worden 

nagegaan of het PPS-overheidsagentschap voor het gunnen van een welbepaalde opdracht 

voor aanneming van werken, leveringen of diensten een subsidie heeft genoten van een 

aanbestedende overheid, waarvan de waarde hoog genoeg is om (bepaalde) voorschriften van 

de regelgeving toepasselijk te maken. 

D.5.3. Tussenbesluit voor de filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

497. De filialen van verzelfstandigde overheidspersonen zijn doorgaans geen “evidente 

aanbestedende overheden” in de zin van artikel 4, §1, of §2, 1° tot 7° en 9° en 10° van de wet 

van 24 december 1993. 

                                                
1317 Zie randnummer 483-486.
1318 Zie randnummer 369.
1319 Zie randnummer 367.
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Aangezien de filialen beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid en onder een 

determinerend invloed staan van een verzelfstandigd overheidspersoon die vaak zelf 

aanbestedende overheid is, zal in beginsel wel voldaan zijn aan twee van de drie voorwaarden 

van de restcategorie van artikel 4, §2, 8°, van de wet. Het voorzien in behoeften van algemeen 

belang, andere dan van industriële of commerciële aard, zal dan doorslaggevend zijn voor de 

toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving. Het vervuld zijn van die voorwaarde 

is voor ieder filiaal afzonderlijk te bepalen aan de hand van de indicaties uit de rechtspraak en 

rechtsleer.

498. Filialen die activiteiten ontplooien in één van de nutssectoren, zullen waarschijnlijk –

gelet op de determinerende overheidsinvloed en de economische activiteiten – als 

overheidsbedrijf onderworpen zijn aan de reglementering nutssectoren, althans bij het gunnen 

van opdrachten met betrekking tot hun nutssector-activiteiten.

499. Tot slot wordt in de op de filialen toepasselijke regelgeving doorgaans geen 

onderscheid gemaakt tussen de activiteiten van openbare dienst en overige activiteiten. Dit 

kan weinig verwondering wekken, aangezien die filialen haast steeds op grond van het private 

verenigings- en vennootschapsrecht worden opgericht.

Door het ontbreken van dit onderscheid kan geen beroep worden gedaan op artikel 1, §2, van 

de wet van 24 december 1993 om de overheidsopdrachtenreglementering niet na te leven bij 

het gunnen van opdrachten die geen verband houden met taken van algemeen belang of 

openbare dienst.

E. BEOORDELING

500. Bij het vaststellen van de reglementering overheidsopdrachten hebben de regelgevers 

in hoofdzaak beoogd “het risico uit te sluiten dat de aanbestedende diensten bij het plaatsen van 

opdrachten de voorkeur geven aan nationale inschrijvers of gegadigden, als de mogelijkheid 

door de staat, de territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen gefinancierde of 

gecontroleerde instelling zich door andere dan economische overwegingen laat leiden”1320. In 

het verlengde van die doelstelling is er van uitgegaan dat een erg ruime groep van 

“overheidspersonen” aan de regelgeving moest worden onderworpen. 

Toch is geen sprake van een “blinde”, ongenuanceerde toepassing. Enkel de 

“overheidspersonen” waarvan de activiteiten zich op één of andere wijze onttrekken aan de 

logica van de markt moeten aan de regelgeving worden onderworpen. Als uitgangspunt geldt 

immers dat overheidsinstellingen evenzeer als reguliere marktdeelnemers kunnen optreden. In 

                                                
1320 Onder meer H.v.J., University of Cambridge, C-380/98, 3 oktober 2000, overw. 17. Zie tevens H.v.J., 

Commissie/Frankrijk, C-237/99, 1 februari 2001, overw. 42; H.v.J., Commissie/Ierland, C-353/96, 17 
december 1998, overw. 35; H.v.J., BFI, 10 november 1998, C-360/96, overw. 42-43; H.v.J., 
Mannesmann, C-44/96, 15 januari 1998, overw. 33; H.v.J, Commissie/Denemarken, C-243/89, 22 juni 
1993, overw. 33.
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dat geval zullen de doelstellingen van de reglementering overheidsopdrachten door de 

marktwerking worden verzekerd en zijn wettelijke verplichtingen minder dienstig1321. 

501. Hieronder wordt nagegaan of de regelgevers – in het licht van die doelstellingen – een 

voldoende rechtszeker, gradueel en adequaat toepassingsgebied voor de regelgeving 

overheidsopdrachten hebben uitgewerkt.

E.1. Een voldoende rechtszeker criterium ?  

502. De criteria en technieken die de Europese en Belgische regelgever hebben gehanteerd 

om het personele toepassingsgebied van de aanbestedingsreglementering af te bakenen, 

bieden geen volledige rechtszekerheid. Tien jaar na de goedkeuring van de “nieuwe” 

Europese aanbestedingsrichtlijnen blijft over belangrijke aspecten van het personele 

toepassingsgebied onduidelijkheid bestaan. Dit blijkt uit de talloze doctrinale bijdragen en de 

vonnissen en arresten van Belgische en Europese rechters over die rechtsvraag. 

Die onduidelijkheid is echter veeleer toe te schrijven aan de ongekende complexiteit van dit 

personele toepassingsgebied, dan aan onachtzaamheid van de regelgevers. In tegenstelling tot 

het afbakenen van de domeingoederenregeling of de bevoegdheid van de Raad van State, 

hebben de regelgevers ditmaal wel aandacht besteed aan een concretisering van het 

toepassingsgebied. Hiertoe werden drie technieken gecombineerd :

- Bepaalde onderworpen personen, zoals de Staat, de deelstaten, de gemeenten en de 

o.c.m.w.’s, worden nominatim vermeld.

- De opsomming wordt aangevuld met een aantal algemene categorieën (bv. de  

overheidsondernemingen, de verenigingen en de personen in de zin van artikel 4, §2, 8°) 

die door de regelgevers op tweevoudige wijze worden geconcretiseerd. Vooreerst worden 

criteria aangereikt om uit te maken of een persoon al dan niet onder een algemene 

categorie ressorteert. Artikel 4, §2, 8°, van de wet reikt meer bepaald drie cumulatieve 

criteria aan, waarvan het derde (determinerende invloed) bestaat uit drie subcriteria.

- Daarnaast wordt de rechtszekerheid versterkt via de exemplatieve lijsten, waarin de 

personen worden opgesomd die (weerlegbaar) vermoed worden aan de criteria van een 

welbepaalde categorie te voldoen. 

503. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het personele toepassingsgebied van de 

regelgeving overheidsopdrachten in belangrijke mate tegemoet komt aan de vereisten inzake 

rechtszekerheid die bij het hanteren van het onderscheid tussen overheid en privé werden 

vooropgesteld. De toepassing van de regelgeving op de besproken voorbeeldpersonen 

illustreert dit. Voor elk van de voorbeeldpersonen kon tot een (relatief vaststaande) conclusie 

worden gekomen.

                                                
1321 Vgl. Concl. adv.-gen. Léger bij de zaak Mannesmann, C-44/96, Jur., 1998, I, 92.
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De keuze voor een opsomming gecombineerd met algemene categorieën die via criteria 

worden geconcretiseerd, sluit daarbij niet uit dat rechtspraak en rechtsleer tot nadere 

concretisering en verduidelijking moeten overgaan. Het toepassingsgebied behoudt aldus een 

zekere flexibiliteit die beantwoordt aan het evolutief karakter van het onderscheid. Doordat de 

toe te passen criteria in de regelgeving zelf worden aangereikt, vermindert die 

interpretatieopdracht echter met één “niveau”. De vraag welke criteria gebruik moeten 

worden om de onderworpen overheidspersonen te bepalen, is niet meer aan de orde. Enkel de 

vraag naar de invulling en toepassing van de criteria moet nog worden beantwoord. De 

exemplatieve lijsten van onderworpen personen en de doelstellingen van de regelgeving 

reiken hiervoor bovendien belangrijke aanknopingspunten aan, zoals is gebleken uit de 

rechtspraak van onder meer het Europese Hof van Justitie1322. 

504. Toch blijft – in het licht van de rechtszekerheid – een aantal verbeteringen aan de 

afbakening van het personele toepassingsgebied van de (Belgische) regelgeving 

overheidsopdrachten mogelijk.

Er is de problematische categorie “organismen van openbaar nut”1323. Voor het afbakenen 

van die categorie reikt de wetgeving geen criteria aan. Ook is niet duidelijk hoe die categorie 

zich verhoudt tot de rechtspersonen bedoeld in artikel 4, §2, 8°, van de wet. Misschien 

worden er enkel de personen mee geviseerd die onderworpen zijn aan de wet van 16 maart 

1954. De al dan niet onderworpenheid aan die wet vertoont echter weinig logica. Het is dan 

ook aangewezen om die categorie niet langer te vermelden in artikel 4, §2, of er ten minste de 

draagwijdte van te verduidelijken.

Hetzelfde geldt voor de verschillende “verenigingen” vermeld in artikel 4 van de wet van 24 

december 1993. Die categorie “verenigingen” kan slechts zinvol worden ingevuld door er 

enkel de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid onder te begrijpen1324. De huidige tekst 

van de wet brengt geen uitsluitsel. Een verduidelijking dringt zich op.

Er is ten slotte gewezen op de weinig consistente uitsluiting in artikel 4, §2, 8° van de 

“private rechtspersonen waarvan sprake in §4 van artikel 4”1325. Niet alleen valt dit moeilijk 

te verzoenen met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De verwijzing holt daarenboven de 

gecreëerde rechtszekerheid uit. Van de personen die voldoen aan de criteria wordt opnieuw 

een vage, niet geconcretiseerde categorie van “private rechtspersonen” uitgezonderd. De 

uitsluiting in artikel 4, §2, 8°, van de “private rechtspersonen” komt daarom best te vervallen. 

Ten minste moet worden verduidelijkt wat te begrijpen is onder de bedoelde “private 

rechtspersonen”. 

                                                
1322 Zie randnummer 423.
1323 Zie randnummer 412.
1324 Zie randnummers 439-440.
1325 Zie randnummer 434.
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E.2. Een voldoende “maximaal” en gradueel criterium ?

505. De regelgevers streefden bij het afbakenen van het personele toepassingsgebied van de 

reglementering overheidsopdrachten tegelijkertijd een maximale en graduele benadering na. 

Maximaal, omdat elke persoon die bij het plaatsen van opdrachten kan ontsnappen aan de 

marktwerking en een ongerechtvaardigde voorkeur kan verlenen aan welbepaalde inschrijvers 

door de regelgeving moet worden gevat. 

Gradueel, omdat voormelde personen enkel gevat moeten worden naar verhouding van het 

gevaar dat ze zich bij het gunnen van hun opdrachten laten leiden door andere dan louter 

economische overwegingen. Bestaat dit gevaar niet, of in mindere mate, dan kan tot de niet-

toepasselijkheid of de toepassing van een mindere verregaande reglementering worden 

besloten.

Zowel de maximale als de graduele benadering komt in de regelgeving aan bod.

506. De maximale benadering komt tot uiting in het erg ruime toepassingsgebied van de 

reglementering. Niet alleen de klassieke overheidspersonen worden onderworpen. De 

regelgeving is van toepassing op alle personen die voldoen aan de criteria van artikel 4, §2, 

8°, van de wet of die als overheidsonderneming kwalificeren. In bepaalde gevallen worden 

zelfs de “privaatrechtelijke rechtspersonen” (zijnde de personen die niet al als 

overheidsonderneming of persoon in de zin van artikel 4, §§1 en 2 aan de reglementering zijn 

onderworpen) gedeeltelijk onderworpen.

Die maximalistische benadering verklaart ook het hoge organieke gehalte van het personele 

toepassingsgebied van de reglementering overheidsopdrachten. Het volstaat dat een 

rechtspersoon die onder controle staat van een aanbestedende overheid één enkele taak van 

algemeen belang vervult, andere dan van industriële of commerciële aard, opdat de 

reglementering toepasselijk zou zijn op alle opdrachten van die persoon1326. Evenzeer maken 

de aanbestedingsrichtlijnen voor hun toepasselijkheid geen onderscheid al naargelang de 

opdrachten van een aanbestedende overheid betrekking hebben op taken van openbare dienst 

of andere taken1327. Gevreesd wordt dat het aanvaarden van dergelijke niet-evidente nuances 

de effectiviteit van de aanbestedingsregels zou kunnen uithollen. 

507. De regelgeving overheidsopdrachten heeft tegelijkertijd oog voor enige gradatie in 

haar toepasselijkheid. Verschillende bepalingen sluiten personen waarvoor of 

omstandigheden waarin de doelstellingen van de wetgeving overheidsopdrachten al in min of 

meerdere mate gerealiseerd worden door de marktwerking, van de regelgeving uit of 

onderwerpen die personen aan een minder verregaand of aangepast aanbestedingsregime.

                                                
1326 Zie randnummer 427.
1327 Zie randnummer 400.
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Aldus worden personen die behoeften van industriële of commerciële aard vervullen 

uitgesloten, zelfs indien die behartigde behoeften van algemeen belang zijn. Aangenomen 

wordt immers dat de wijze waarop aan dergelijke behoeften tegemoet wordt gekomen, 

verzekert dat de contractspartner op niet-discriminerende wordt gekozen1328. Eenzelfde 

redenering geldt – althans voor de opdrachten die de Europese drempels niet overschrijden –

voor de uitsluiting van opdrachten van overheidsbedrijven die geen verband houden met hun 

openbare dienst-taken in de zin van de wet, een decreet of ordonnantie. Aangenomen wordt 

dat die taken uitgeoefend worden als louter particuliere ondernemingen, waarbij de niet-

discrimenerende doelstellingen van de reglementering overheidsopdrachten verzekerd worden 

door de marktwerking. 

De graduele benadering blijkt ook uit de machtiging aan de Koning om bepaalde niet-

onderwopen personen (beperkt) te onderwerpen voor bepaalde van hun gesubsidieerde 

opdrachten1329. Verder creëert de onderscheiden reglementering en het onderscheiden 

toepassingsgebied voor de klassieke sectoren, enerzijds, en de nutssectoren, anderzijds, 

gradatie. 

508. Voor de reglementering overheidsopdrachten kan de vraag of het personele 

toepassingsgebied voldoende gradueel ingevuld is, positief worden beantwoord.

In bepaalde gevallen zal veeleer sprake zijn van een te verregaande gradatie en diversificatie. 

Het onderscheid inzake de toepasselijkheid van de reglementering tussen de vrije 

universiteiten en de overige vrije onderwijsinstellingen is bijvoorbeeld niet consistent1330. 

Evenmin is duidelijk waarom de vrijstelling voor opdrachten die geen betrekking hebben op 

openbare diensttaken in de zin van een wet, decreet of ordonnantie enkel geldt voor 

overheidsbedrijven en niet voor andere overheidspersonen. Er zijn tevens niet te 

verantwoorden verschillen in de omschrijving van het personele toepassingsgebied van de 

aanbestedingsrichtlijnen1331.  

E.3. Besluiten en suggesties

509. Er kan worden geconcludeerd dat het overheidsbegrip dat in de reglementering 

overheidsopdrachten wordt gehanteerd voor het afbakenen van het personele 

toepassingsgebied in belangrijke mate voldoet aan de vereisten inzake rechtszekerheid en 

graduele benadering. Dit overheidsbegrip is daarenboven ingevuld in het licht van de concrete 

doelstellingen die aan de aanbestedingsreglementering ten grondslag liggen.

De lege ferenda dringt zich dan ook niet zozeer de vraag op naar nieuwe, meer concrete, 

rechtszekere en graduele criteria. Wel moet een aantal onvolkomenheden worden weggewerkt 

en onduidelijkheden worden uitgeklaard (bv. organismen van openbaar nut, verenigingen). 
                                                
1328 Zie randnummer 425.
1329 Zie randnummer 442.
1330 Zie randnummer 441.
1331 Zie randnummer 398.
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Bovendien is na te gaan of de zeer verregaande gedifferentieerde benadering in alle gevallen 

verantwoord is en of een vereenvoudiging en gelijkschakeling van het toepassingsgebied zich 

in bepaalde gevallen niet opdringt (bv. taken van openbare dienst van 

overheidsondernemingen en andere overheidspersonen, nutssectoren en klassieke sectoren). 
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HOOFDSTUK V DE FORMELE MOTIVERINGSPLICHT, DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN 

DE OMBUDSDIENSTEN

A. KEUZE VAN DE REGELGEVERS

510. Recent hebben verschillende wet-, decreet- en ordonnantiegevers hun waardering voor 

het criterium “administratieve overheid” laten blijken1332. Bij het afbakenen van het 

toepassingsgebied van een aantal belangrijke bestuurlijke innovaties werd naar het begrip 

teruggegrepen. Onder meer voor de formele motivering1333, de openbaarheid van bestuur1334

en de federale en deelstatelijke ombudsdiensten1335 werd gebruik gemaakt van “de 

administratieve overheden in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad 

van State”.  

511. De wet-, decreet- en ordonnantiegevers hebben er in die regelgeving dus voor gekozen 

om geen eigen definitie of omschrijving van het overheidsbegrip aan te reiken. Die beslissing 

werd bewust genomen. Geoordeeld werd dat de verwijzing naar het begrip administratieve 

overheid “het belangrijke voordeel biedt dat het toepassingsgebied van de wet mee zal 

evolueren met de nieuwe ontwikkelingen die zich in de wetgeving en de administratieve 

praktijk voordoen. Bovendien verschaft de rechtspraak van de Raad van State een duidelijke 

houvast en worden criteria gehanteerd die volledig aansluiten bij de doelstellingen van deze 

wet, namelijk de bestuurde in zijn verhouding tot het bestuur, welke vorm dat ook aanneemt, 

recht te geven op openbaarheid”1336. Gehoopt werd dat het teruggrijpen naar het begrip 

administratieve overheid “conférera au décret le plus vaste champ d’application possible. Il 

évoluera en fonction de la jurisprudence du Conseil d’Etat, de la législation et de la pratique 

administrative”1337, of nog dat die verwijzing “het mogelijk moet maken 

bevoegdheidsdiscussies te voorkomen en de eenduidigheid voor de burgers te bevorderen. Het 

begrip administratieve overheid is een reeds bekend en objectief criterium, waarvan de 

                                                
1332 Zie R. ANDERSEN en P. LEWALLE, “La motivation formelle des actes administratif”, A.T.P., 1993, 

63-64; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 554-555.
1333 Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

(B.S., 12 september 1991). 
1334 Artikel 1 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S., 30 juni 1994); 

artikel 1 van het decreet van 22 december 1994 van de Franse Gemeenschap betreffende de openbaarheid 
van bestuur (B.S., 31 december 1994); artikel 3, 1°, van de Ordonnantie van 30 maart 1995 van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S., 23 juni 1995); artikel 1, 
lid 2, 1°, van het decreet van 30 maart 1995 van het Waalse Gewest betreffende de openbaarheid van 
bestuur (B.S., 28 juni 1996); artikel 1, lid 2, van het decreet van 16 oktober 1995 van de Duitstalige 
Gemeenschap betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten (B.S., 29 december 1995); artikel 
3 van het decreet van 11 juli 1996 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid 
van bestuur (B.S., 27 augustus 1996); artikel 2, 1°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provinies en gemeenten (B.S., 19 december 1997); artikel 3, 1°, van het 
decreet van 18 mei 1999 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S., 
15 juni 1999).

1335 Artikel 1, lid 2, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (B.S., 7 april 
1995); artikel 3, lid 4, van het decreet van 7 juli 1998 van de Vlaamse Gemeenschap houdende instelling 
van een Vlaamse ombudsdienst (B.S., 25 augustus 1998).

1336 Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 1112/1, 8-9.
1337 Parl. St. C.R.W. 1994-95, nr. 301/1, 4.
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grenzen bepaald worden door slechts één rechtscollege, de Raad van State, die dezelfde 

bevoegdheid ook uitoefent voor de federale overheden en die van andere entiteiten”1338.

Met hun keuze voor het begrip “administratieve overheid” beoogden de regelgevers derhalve 

een viervoudig doel : een voldoende flexibel toepassingsgebied, duidelijke houvast en 

rechtszekerheid voor de rechtsonderhorige, een zo ruim mogelijk toepassingsgebied en, tot 

slot, één criterium dat hetzelfde is voor de verschillende Belgische bevoegdheidsniveaus.

512. Toch hebben de regelgevers met hun keuze geen volledige identiteit beoogd tussen het 

toepassingsgebied van de motiverings-, openbaarheids- en ombudsregelgeving en de 

annulatiebevoegdheid van de Raad van State.

De formele motivering is enkel toepasselijk op de “eenzijdige rechtshandelingen met 

individuele strekking die uitgaan van een administratieve overheid en die beogen 

rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een andere overheid”. Die 

omschrijving is tegelijk ruimer en beperkter dan de “akten en reglementen” die de Raad van 

State kan toetsen. Beperkter, omdat de Raad van State ook reglementaire beslissingen kan 

toetsen terwijl de formele motivering enkel geldt voor individuele rechtshandelingen. Ruimer, 

omdat bijvoorbeeld ook niet-definitieve beslissingen en de akten en reglementen waarvan de 

toetsing uitdrukkelijk is toevertrouwd aan de rechtscolleges van de rechterlijke macht 

onderworpen zijn aan de formele motivering maar niet aan de bevoegdheid van de Raad van 

State1339. 

Het blijft ook omstreden of de door de Raad van State ontwikkelde theorie van de afsplitsbare 

akten zonder meer moet worden toegepast bij de formele motivering. De vraag of de 

opzegging van een overeenkomst door een administratieve overheid formeel moet worden 

gemotiveerd, geeft aanleiding tot uiteenlopende rechtspraak. Volgens de Raad kan geen 

eenzijdige beslissing van de opzegging van een overeenkomst worden afgesplitst. De 

bestuursrechter verklaart zich dan ook onbevoegd om kennis te nemen van verzoeken gericht 

tegen de beëindiging van een overeenkomst. 

In het verlengde van die rechtspraak oordeelde de Vrederechter te Moeskroen in een vonnis 

van 29 september 1997 dat de opzegging van een concessieovereenkomst door een 

administratieve overheid niet formeel gemotiveerd moet zijn1340. Maar de rechtspraak is niet 

                                                
1338 Parl. St. Vl.Parl. 1997-98, nr. 893/1, 3.
1339 I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1999, 65-69. Uit een arrest van het Hof van Cassatie van 23 oktober 2000 (R.W., 2002-2003, 182) kan 
echter de niet-toepasselijkheid afgeleid worden van zodra de Raad van State onbevoegd is, ongeacht of 
die onbevoegdheid het gevolg is van een niet-kwalificatie als administratieve overheid of van de 
toekenning van de annulatiebevoegdheid aan de gewone rechter. Met die zienswijze kan niet worden 
ingestemd (in die zin ook P. SCHOLLEN en P. VAN ORSHOVEN, “Alleen groene kikkers mogen 
oversteken… Over het begrip “administratieve overheid” in de wet openbaarheid bestuurshandelingen”, 
R.W., 2002-2003, 998-999).  

1340 Vred. Moeskroen, 29 september 1997, T.Vred., 2000, 21-23, met kritische noot P. POPELIER, “De 
opzegging van een administratief contract en de uitdrukkelijke motiveringsplicht”.
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onverdeeld. Een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 3 oktober 2000 besluit wel 

tot het onwettig karakter van een niet-formeel gemotiveerd ontslag van een contractueel 

personeelslid : “le licenciement par une commune – autorité administrative – d’un membre de 

son personnel même sous contrat d’emploi doit être motivé et reposer sur des motifs exacts, 

pertinents et admissibles de façon à permettre de vérifier qu’un lien de cause à effet existe 

entre le motif invoqué et la décision prise”1341.   

Ook de (passieve) openbaarheid kent een veel ruimer toepassingsgebied dan de “akten en 

reglementen” die de Raad van State kan toetsen. De openbaarheid geldt voor alle 

“bestuursdocumenten” van de administratieve overheden, hetgeen zeer ruim geïnterpreteerd 

wordt. Het betreft elke drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een 

administratieve overheid beschikt.

De bevoegdheid van de ombudsdiensten strekt zich dan weer uit tot alle handelingen én tot de 

werking van de administratieve overheden1342. De ombudsdiensten zien hun bevoegdheid dus 

evenmin beperkt tot de akten en reglementen die de Raad van State toetst. Zij kunnen 

daarentegen “alle feiten en gedragingen uitgaande van de administratieve overheden waarvan 

de klager meent dat ze onbehoorlijk zijn” onderzoeken, “zowel gedragingen van het bestuur 

als dusdanig als van de mandatarissen en personeelsleden, zowel feiten die de voorbereiding 

of de uitvoering van een beslissing betreffen als de beslissing zelf, of louter feitelijke 

gedragingen, los van een specifieke beslissing. Ook het niet-handelen van de overheid kan 

aangeklaagd worden”1343.

De algemene regelgeving inzake openbaarheid, formele motivering en ombudsdiensten vindt 

verder enkel toepassing voor zover een specifieke wet, decreet of ordonnantie geen 

afwijkende regeling uitwerkt1344. Zodoende ontsnappen bepaalde autonome 

overheidsbedrijven voor bepaalde handelingen aan het toepassingsgebied van de wet van 22 

maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, aangezien de AOB-wet een eigen 

ombudsregeling instelt1345. 

Tot slot hebben de regelgevers hun motiverings-, openbaarheids- en ombudsregelgeving in 

bepaalde gevallen uitgebreid tot personen die niet noodzakelijk administratieve overheden 

                                                
1341 Arbrb. Brussel, 3 oktober 2000, J.T.T., 52-53.
1342 Artikel 1, 1° wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen; artikel 3, 1°, decreet van 7 

juli 1998 van de Vlaamse Gemeenschap houdende instelling van een Vlaamse ombudsdienst.
1343 Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1436/1, 7. Zie ook J. DELTOUR en R. JANSOONE, “De federale 

ombudsmannen. Een analyse van de wet na twee jaar ombudspraktijk” in M. VANDERHULST en L. 
VENY (eds.), Parlementair recht, Gent, Mys&Breesch, 1999, A.2.5.3.12.-45-46 en 105-106 en T. 
STIEVENARD, “Le médiateur dans les communautés et les régions” in X., Le médiateur, Brussel, 
Bruylant, 1995, 106.  

1344 Zie onder meer artikel 1, lid 2, wet 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen en artikel 6 
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en J. 
DELTOUR en R. JANSOONE, “De federale ombudsmannen. Een analyse van de wet na twee jaar 
ombudspraktijk” in M. VANDERHULST en L. VENY (eds.), Parlementair recht, Gent, Mys&Breesch, 
1999, A.2.5.3.12.-42-43.  

1345 Zie randnummer 210. 
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moeten zijn. De Brusselse openbaarheidswetgeving vindt ook toepassing op de verenigingen 

van gemeenten die onderworpen zijn aan het toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest1346. Het Vlaamse openbaarheidsdecreet is evenzeer toepasselijk op de verenigingen 

van provincies en gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de 

Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, ongeacht of ze administratieve overheid zijn 

of niet1347. Het decreet geldt, althans voor wat betreft de milieu-informatie, bovendien voor de 

“diensten, instellingen of organismen die openbare verantwoordelijkheid dragen op 

milieugebied en die opgericht zijn door of onder toezicht staan van de Vlaamse 

Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of door hen opgerichte diensten of instellingen, althans 

voor zover het gaat om de milieu-informatie waarover ze beschikken”1348. Die toevoeging 

werd noodzakelijk geacht “om tegemoet te komen aan de vereisten van de Europese richtlijn 

inzake de vrije toegang tot milieu-informatie”. De richtlijn1349 verplicht immers om alle 

organismen, verenigingen of instellingen die een opdracht van openbare dienstverlening op 

milieugebied uitoefenen of ter zake een openbare verantwoordelijkheid dragen onder de 

openbaarheidsregeling te brengen inzake milieu-informatie en dit ongeacht hun publiek- of 

privaatrechtelijk statuut1350.

B. RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

513. De rechtspraak en rechtsleer hebben, conform de bedoeling van de regelgevers, het 

personele toepassingsgebied van de motiverings-, openbaarheids- en ombudsregelgeving geen 

eigen invulling gegeven. Het begrip “administratieve overheid” wordt geïnterpreteerd 

overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State1351. 

514. Een probleem rees wel door de uitbreiding in 1999 van de bevoegdheid van de 

bestuursrechter tot de beslissingen van de wetgevende en de rechterlijke macht ten aanzien 

van hun personeel en overheidsopdrachten. Vraag was of die bevoegdheidsuitbreiding ook tot 

gevolg heeft dat die organen – ten minste bij het nemen van die beslissingen – als 

                                                
1346 Artikel 2, 3°, ordonnantie 30 maart 1995.
1347 Artikel 4, 3°, decreet 18 mei 1999. In tegenstelling tot hetgeen werd verdedigd voor de “verenigingen” in 

de zin van de wetgeving overheidsopdrachten, gaat het hier zowel over verenigingen zonder als met 
rechtspersoonlijkheid (bv. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). Vgl. F. SCHRAM, 
Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur. Een analyse en vergelijking van de internrechtelijke 
openbaarheidsregelingen in het Belgisch recht, Leuven, doctoraal proefschrift KUL, 2002, 578.

1348 Artikel 3, 1°, tweede lid, decreet 18 mei 1999.
1349 Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieuinformatie, PB L

158 van 23 juni 1990.
1350 Parl. St. Vl.Parl. 1998-99, nr. 1334/1, 10.
1351 Zie voor een mooi toepassingsvoorbeeld, het advies van de Commissie Toegang Bestuursdocumenten 

betreffende de n.v. van publiek recht ASTRID (CTB/99/119 van 20 december 1999) zoals besproken in F. 
SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur. Een analyse en vergelijking van de 
internrechtelijke openbaarheidsregelingen in het Belgisch recht, Leuven, doctoraal proefschrift KUL, 
2002, 496-497.  
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“administratieve overheid” zijn onderworpen aan de formele motiveringswet, de 

openbaarheidswetgeving en het toezicht van de ombudsdiensten1352. 

De Raad van State heeft die vraag negatief beantwoord1353. In antwoord op de vraag of de 

Hoge Raad voor de Justitie als een administratieve overheid is te beschouwen, werd 

geoordeeld dat “le Roi est une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois 

coordonées sur le Conseil d’Etat, ce que n’est pas le Conseil supérieur de la Justice”1354. Ook 

in andere arresten heeft de Raad van State een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

administratieve overheden en de organen van de rechterlijke en wetgevende macht waarvan 

bepaalde handelingen kunnen worden getoetst. Met betrekking tot het College van 

evaluatoren van het Hof van Beroep te Brussel werd geoordeeld dat “een evaluatiecommissie 

die uitsluitend bestaat uit rechters van de rechterlijke orde niet als een administratieve 

overheid kan worden beschouwd” om te vervolgen dat “voorts de vraag rijst of de bestreden 

beslissing, ook al werd ze genomen door een college behorende tot de rechterlijke macht, niet 

moet worden beschouwd als een administratieve handeling van dat orgaan ten aanzien van 

een lid van zijn personeel, zoals bedoeld in artikel 14, §1, in fine R.v.St.-wet”1355.

De omstandigheid dat artikel 14, §1, in fine, R.v.St.-wet de Raad bevoegd heeft gemaakt t.a.v. 

de wetgevende en rechterlijke macht bij het nemen van personeelsbeslissingen of het gunnen 

van opdrachten maakt hen dus nog geen administratieve overheden. Die rechtspraak heeft als 

bevreemdend resultaat dat de bedoelde beslissingen wel aan het annulatietoezicht van de Raad 

van State zijn onderworpen, maar ze niet onderworpen zijn aan de formele motivering, de 

openbaarheid van bestuur of het toezicht van de ombudsdiensten. Dit leidt tot een 

ongrondwettige (lacune in de) regelgeving1356.

C. TOEPASSING OP DE VOORBEELD-CATEGORIEËN

C.1. De door de overheid erkende rechtspersonen

515. Ingevolge de Gimvindus-rechtspraak treden de erkende personen met private 

rechtsvorm (allicht) slechts op als administratieve overheid indien en voor zover zij eenzijdig 

bindende beslissingen nemen. 

                                                
1352 Zie ter zake het debat in de rechtsleer over de vraag of het hier om een bevoegdheidsuitbreiding of om 

een bevoegdheidsbeperking gaat: L. DE GEYTER, “De Wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de Wet van 5 april 1955 inzake de wedden 
van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek”, A.J.T., 2000-2001, 
173-186; D. DELVAX, “La loi du 25 mai 1999 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et le 
contrôle des actes administratifs des assemblées législatives”, C.D.P.K., 2000, 425; P. LEWALLE, 
Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 553-554.

1353 D. DELVAX, “Flux et reflux de la jurisprudence relative à la notion d’autorité administrative”, A.P.T., 
2001, 200-201.

1354 R.v.St., Clement, nr. 98.344, 16 augustus 2001.
1355 R.v.St., Nichiels, nr. 100.011 van 22 oktober 2001.
1356 Zie D. D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I. VOS, “Bedenkingen bij recente evoluties 

betreffende de bevoegdheid van de Raad van State” in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 
2002, 984.



337

Ook de toepasselijkheid van de formele motivering, de openbaarheid van bestuur en het 

toezicht van de ombudsdiensten blijft dan tot die gevallen beperkt. Bij het nemen van 

eenzijdige beslissingen tot het sluiten van overeenkomsten wordt niet opgetreden als 

administratieve overheid. Die beslissingen zijn derhalve niet onderworpen aan de formele 

motivering, de openbaarheid van bestuur en het ombudstoezicht.

516. Zelfs indien een door de overheid erkend rechtspersoon over eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheden beschikt, kan echter nog niet zonder meer worden besloten tot de 

toepasselijkheid van de voormelde regelgeving. 

De meest recente cassatierechtspraak aanvaardt weliswaar dat een erkenning het ontbreken 

van  een organieke band met de overheid kan compenseren. Niet elke erkenning volstaat 

hiertoe echter. De erkenning moet de overheid in de mogelijkheid stellen de erkende persoon 

te controleren en de werking ervan te bepalen. Of aan die voorwaarde is voldaan, is geval per 

geval te onderzoeken.

C.2. De overheids-v.z.w.’s

517. De categorie van de overheids-v.z.w.’s omvat rechtspersonen waarvoor (doorgaans) 

niet is afgeweken van de private v.z.w.-rechtsvorm. Die personen zullen daarom enkel als 

administratieve overheid aan te merken zijn indien hen een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid werd toegekend. 

Het is niet steeds duidelijk of dergelijke bevoegdheden werden toegekend; een geval per 

geval-onderzoek dringt zich op. Heel wat overheids-v.z.w.’s beschikken echter niet over 

eenzijdig bindende bevoegdheden. Noch de taken van algemeen belang waarmee dergelijke 

personen belast worden, noch de organieke band met de overheid of een overheidstoezicht 

kunnen die personen dan toch nog als administratieve overheid onderwerpen aan de formele 

motivering, de openbaarheid van bestuur of het ombudstoezicht.

518. In bepaalde gevallen is het personele toepassingsgebied van de regelgeving inzake de 

openbaarheid van bestuur echter ruimer dan de “administratieve overheden”. 

Aldus geldt het Vlaamse openbaarheidsdecreet van 18 mei 1999 niet enkel voor (Vlaamse) 

administratieve overheden maar zijn ook de “verenigingen van provincies en gemeenten” van 

het Vlaamse Gewest eraan onderworpen. Dit betekent dat bepaalde overheids-v.z.w.’s die 

(allicht) geen administratieve overheid zijn, zoals bv. de v.z.w. De Gavers, toch nog als 

“vereniging van provincies en gemeenten” aan het decreet van 18 mei 1999 onderworpen 

kunnen zijn.

C.3. De autonome overheidsbedrijven
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519. Besloten werd dat de autonome overheidsbedrijven in de zin van de wet van 21 maart 

1991 in beginsel administratieve overheid zijn1357.

Niet enkel de gezagshandelingen van de autonome overheidsbedrijven maar ook hun 

afsplitsbare akten (bv. gunningsbeslissingen of aanwerving van contractuele personeelsleden) 

zullen om die reden aan de formele motivering en de openbaarheid van bestuur onderworpen 

zijn.  

Toch is te wijzen op een belangrijke nuance. De autonome overheidsbedrijven treden immers 

niet op als administratieve overheid bij het nemen van beslissingen die uitsluitend betrekking 

hebben activiteiten die los staan van de openbare dienst. Dergelijke beslissingen zouden dan 

niet zijn onderworpen aan de formele motivering en de openbaarheid van bestuur. Die 

onttrekking aan de bestuurlijke regelgeving geldt enkel voor beslissingen en handelingen die 

volledig losstaan van de openbare dienst-activiteiten1358. Bestaat er een verband met de 

openbare dienst, hoe klein ook, dan wordt (allicht) als administratieve overheid opgetreden en 

is de federale regelgeving inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur toch 

toepasselijk.

520. Wat het ombudstoezicht betreft, is rekening te houden met de specifieke regeling die 

de artikelen 43 e.v. AOB-wet instellen. Hierin wordt voor de autonome overheidsbedrijven 

een eigen ombudsregeling uitgewerkt die de bevoegdheid van de federale ombudsmannen kan 

uitsluiten1359. De specifieke ombudsregeling van de AOB-wet geldt echter enkel voor “de 

autonome overheidsbedrijven wier gebruikers hoofdzakelijk natuurlijke personen zijn en die 

als zodanig door de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit, worden 

aangewezen”1360. Het betreft meer bepaald de autonome overheidsbedrijven Belgacom, De 

Post en de N.M.B.S. 

De bevoegdheid van de specifieke ombudsdienst voor De Post, Belgacom en de N.M.B.S. is 

niet afhankelijk van het al dan niet vervullen van openbare dienst-taken. Artikel 43, §3, AOB-

wet en artikel 8 van het K.B. van 9 oktober 1992 kennen de ombudsman immers de 

bevoegdheid toe om klachten te onderzoeken van gebruikers die betrekking hebben op alle

activiteiten van het overheidsbedrijf, ongeacht of die activiteiten betrekking hebben op een 

openbare dienst of niet.

                                                
1357 Zie randnummers 340-341.
1358 Zie randnummer 331.
1359 Zie artikel 1, lid 2, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen.
1360 Zie hierover D. DEOM, “Le médiateur dans les entreprises publiques autonomes” in X., Le médiateur, 

Brussel, Bruylant, 1995, 235-248; G. HERMAN, “Toetsing van het statuut van de ombudsfunctie bij de 
autonome overheidsbedrijven” in X., De ombudsfunctie, Die Keure, Brugge, 1997, 83-103; P. 
LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 251-254.
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Belgocontrol en BIAC hebben in hoofdzaak luchtvaartmaatschappijen als gebruikers en zijn 

dan ook niet door de Koning “aangewezen”1361. Zij blijven, indien ze optreden als 

administratieve overheid, onderworpen aan het toezicht van de federale ombudsmannen.

C.4. De Vlaamse overheidsvennootschappen

521. Voor de Vlaamse overheidsvennootschappen is het trekken van algemene besluiten 

betreffende de toepasselijkheid van de wetgeving formele motivering, openbaarheid van 

bestuur en de ombudsdiensten moeilijk. Dit is te verklaren door de zeer ruime en diverse 

groep rechtspersonen die deze categorie omvat. 

Ter zake kan worden verwezen naar de conclusies m.b.t. de hoedanigheid als administratieve 

overheid, die hier per analogie toepasselijk zijn1362.

C.5. De filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

522. Besloten werd dat voor het bepalen van de hoedanigheid als administratieve overheid, 

binnen de groep van de filialen van verzelfstandigde overheidspersonen moet worden 

vertrokken van het (vage en graduele) onderscheid tussen participaties die kaderen in een 

verzelfstandiging van overheidsbevoegdheden en participaties die hier los van staan.

De laatste groep van personen zal in beginsel niet als administratieve overheid kwalificeren en 

dus niet onderworpen zijn aan de formele motivering, de openbaarheid van bestuur en het 

ombudstoezicht. Die personen oefenen immers geen taken van algemeen belang uit, 

beschikken niet over eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden en staan niet onder 

overheidstoezicht.

Anders is het voor de filialen waaraan wel taken van algemeen belang worden toevertrouwd 

of die bij de uitoefening van dergelijke taken worden betrokken. Voor die 

dochterondernemingen zal geval per geval na te gaan zijn of zij niet alsnog als administratieve 

overheid optreden en in die hoedanigheid aan de regelgeving inzake formele motivering, 

bestuursopenbaarheid en ombudsdiensten zijn onderworpen. Van belang daarbij is vooral of 

aan het filiaal een eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid werd toegekend.

D. BEOORDELING

523. Met de keuze voor “de administratieve overheid in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet” 

als criterium voor de toepasselijkheid van de regelgeving inzake formele motivering, 

openbaarheid van bestuur en ombudsdiensten werd een viervoudig doel nagestreefd : het 

voldoende flexibel houden van het toepassingsgebied zodat dit mee kan evolueren met de 

                                                
1361 Het koninklijk besluit van 9 oktober 1992 betreffende de dienst “ombudsman” in sommige autonome 

overheidsbedrijven (B.S., 19 november 1992) vermeldt enkel De Post, Belgacom en de NMBS. 
1362 Zie randnummers 358-359.
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bestuurlijke praktijk zonder voortdurende wetswijzigingen, het bieden van een duidelijk 

houvast en rechtszekerheid aan de rechtsonderhorige, het garanderen van een zo ruim 

mogelijk toepassingsgebied voor de nieuwe regelgeving en, tot slot, het hanteren van een 

criterium dat eenvormig is voor de talrijke Belgische bevoegdheidniveaus1363.

Uit wat voorafgaat is te besluiten dat de “administratieve overheid” geen enkele van die 

verwachtingen (ten volle) heeft ingelost.

D.1. Een voldoende flexibel criterium ?

524. Het begrip administratieve overheid is ongetwijfeld een flexibel criterium. De 

invulling ervan geschiedt volledig door de rechtspraak. Het criterium zou – althans in theorie 

– zonder bijkomende regelgevende ingreep met de maatschappelijke en administratieve 

ontwikkelingen moeten kunnen mee-ëvolueren.

525. Toch schiet het criterium, ondanks zijn theoretische flexibiliteit, in de praktijk op dit 

vlak herhaaldelijk tekort. 

Aldus volstond het criterium niet om de bestuurlijke handelingen van de wetgevende en 

rechterlijke macht inzake personeel en overheidsopdrachten te onderwerpen aan de formele 

motiveringsplicht, de openbaarheid en het toezicht van de ombudsdiensten1364. Dit leidt tot het 

bevreemdende resultaat dat de betrokken beslissingen wel onderworpen zijn aan de 

schorsings- en annulatiebevoegdheid van de Raad van State maar niet formeel gemotiveerd 

moeten worden en de documenten die erop betrekking hebben niet onder de 

bestuursopenbaarheid vallen. 

Het valt te betwijfelen of voor die onderscheiden behandeling inzake formele motivering en 

openbaarheid1365 van de bestuurlijke handelingen van de wetgevende en rechterlijke macht

t.a.v. andere bestuursbeslissingen een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Met 

betrekking tot de formele motivering werd hierover door de Raad van State inmiddels een 

prejudiciële vraag aan het Arbitragehof gericht1366. Indien die vraag positief wordt 

beantwoord, dringt een uitbreiding van het toepassingsgebied van de formele motiveringswet 

en de regelgeving inzake openbaarheid tot de bestuurlijke handelingen van de wetgevende en 

rechterlijke macht zich op. 

526. De implementatie van de Europese richtlijn inzake de openbaarheid van milieu-

informatie heeft evenzeer genoodzaakt tot een ingrijpen van de onderscheiden 

                                                
1363 Zie randnummer 511.
1364 Zie randnummer 514.
1365 Voor wat de bevoegdheid van de ombudsdiensten betreft, kan een verantwoording desgevallend worden 

gezocht in de nauwe verbondenheid en afhankelijkheid van die diensten met de wetgevende 
vergaderingen. Die band staat eraan in de weg dat de ombudsdiensten hun opdrachten t.a.v. de 
parlementaire vergaderingen op volledig onafhankelijke en onpartijdige wijze uitoefenen. 

1366 R.v.St., Verheyden, nr. 115.425, 4 februari 2003.



341

decreetgevers1367. Het begrip “administratieve overheid” bleek niet voldoende flexibel om de 

door de Europese richtlijn geviseerde “lichamen die openbare verantwoordelijkheid dragen 

(op milieugebied) en onder toezicht staan van overheidsinstanties”1368 te omvatten.

Meer algemeen wordt de flexibiliteit van het criterium beperkt doordat eenzelfde criterium 

wordt gebruikt voor het bepalen van de annulatiebevoegdheid van de Raad van State, voor de 

formele motivering, voor de openbaarheid en voor de bevoegdheid van de ombudsdiensten.

Bij het evolutief en flexibel invullen van het begrip “administratieve overheid” kan de 

rechtspraak niet tegelijkertijd rekening houden met de ontwikkelingen die zich voor elk van 

die regelgevingen voordoen. De vraag naar de bevoegdheid van de Raad van State is duidelijk 

het uitgangspunt bij het invullen van het begrip “administratieve overheid”. De gevolgen voor 

de motivering, openbaarheid en ombudsdiensten komen bij die beoordeling nauwelijks aan 

bod.

D.2. Een voldoende rechtszeker criterium ?  

527. Er werd geconcludeerd dat de “administratieve overheid” bij uitstek een weinig 

geconcretiseerd en rechtszeker criterium is1369. Ook de rechtspraak heeft geen duidelijkheid 

kunnen verstrekken over de precieze contouren van het begrip “administratieve overheid”1370. 

De criteria die voor het invullen van het begrip moeten worden toegepast en de wijze waarop 

die criteria moeten worden ingevuld, zijn voortdurend in beweging.

D.3. Een voldoende “maximaal” en gradueel criterium ?

528. De regelgevers beoogden de formele motivering, de openbaarheid en het 

ombudstoezicht een zo ruim mogelijk toepassingsgebied te verlenen1371. Hiertoe aansluiten bij 

een criterium als “de administratieve overheid” leek in de jaren ’90 een logische en 

verantwoordbare keuze. In die periode werd dit overheidsbegrip door de Raad van State erg 

ruim ingevuld aan de hand van verschillende criteria die niet cumulatief maar alternatief 

werden toegepast. 

Tegelijkertijd beoogden de regelgevers met “de administratieve overheid” als 

bevoegdheidscriterium ook een graduele toepassing van hun regelgeving. Er werd niet beoogd 

alle personen integraal te onderwerpen of integraal uit te sluiten. Enkel het bestuurlijk 

                                                
1367 Zie randnummer 512.
1368 Artikel 6 Richtlijn nr. 90/313/EEG.
1369 Zie randnummers 376-377.
1370 Zie ook I. MARTENS, “Het Vlaamse openbaarheidsdecreet van 18 mei 1999 : een jaar ervaring” in X., 

Openbaarheid van bestuur. Stand van zaken 2001, Leuven, Instituut voor bestuursrecht, 2001, 13-14.
1371 Zie randnummer 511 en J. DELTOUR en R. JANSOONE, “De federale ombudsmannen. Een analyse van 

de wet na twee jaar ombudspraktijk” in M. VANDERHULST en L. VENY (eds.), Parlementair recht, 
Gent, Mys&Breesch, 1999, A.2.5.3.12.-39-40; T. STIEVENARD, “Les droits du citoyen” in X., La 
Belgique fédérale, Brussel, Bruylant, 1994, 421; A. VANDENDRIESSCHE, “De uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen met individuele strekking”, T.Gem., 1991, 398-399.
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optreden (dat dan wel ruim werd ingevuld) werd geviseerd. Aldus wensten de regelgevers de 

openbaarheid van bestuur ook toepasselijk te maken op privé-personen die een taak van 

algemeen belang uitoefenen maar dan weer enkel bij het uitoefenen van die taak van 

algemeen belang1372 : “het is bovendien mogelijk dat de organismen in kwestie niet in hun 

geheel kunnen beschouwd worden als administratieve overheden. In deze hypothese zal de 

Raad van State nochtans onderscheid maken al naargelang de aard van de beslissing indien 

de beslissing bekleed is met publiekrechtelijk gezag, wel openbaarheid; voor de andere 

beslissingen zal de wet op de openbaarheid niet van toepassing zijn”1373. 

529. Met het principearrest inzake Gimvindus is de rechtspraak de tegenovergestelde 

richting ingeslagen. 

De eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid - waarbij wel betwist blijft of dit enkel geldt 

voor personen met private rechtsvorm of voor alle overheden1374 - is nu een absolute 

voorwaarde voor de hoedanigheid als administratieve overheid. Het begrip administratieve 

overheid en tegelijkertijd het toepassingsgebied van de wetgeving formele motivering, 

openbaarheid en ombudsdiensten, werd hierdoor van de ene dag op de andere aanzienlijk 

ingeperkt. Talrijke overheids-v.z.w.’s, erkende rechtspersonen, filialen en Vlaamse 

overheidsvennootschappen werden, louter door het ontberen van een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid, van de hoedanigheid als administratieve overheid uitgesloten. Voor 

de openbaarheid van bestuur is dan ook verdedigd dat het gebruik van het begrip 

“administratieve overheid” als criterium voor de toepasselijkheid, afbreuk doet aan het 

ruim(er) omschreven recht op openbaarheid in artikel 32 van de Grondwet1375.

Tegelijkertijd werd ook de graduele benadering deels terzijde geschoven. Personen met 

private rechtsvorm en een hoog overheidsgehalte (openbare dienst, subsidiëring, oprichting 

door de overheid, toezicht, ..) zullen niet langer onderworpen zijn aan de formele motivering, 

de openbaarheid en het toezicht van de ombudsdiensten indien ze geen gezagshandelingen 

kunnen stellen. 

D.4. Eén criterium voor alle bevoegdheidsniveaus ?

530. De keuze voor de “administratieve overheid” heeft op het eerst gezicht tot voordeel 

dat eenzelfde criterium, ingevuld door één rechtscollege, geldt voor het federale en alle 

deelstatelijke bevoegdheidsniveaus. 

Toch is ook hier nuancering op zijn plaats :

                                                
1372 Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 1112/1, 10-11; Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1436/1, 4; Parl. St. C.R.W. 

1994-95, nr. 301/1, 5
1373 Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 1112/13, 28.
1374 Zie randnummer 272.
1375 C. DE TERWANGE, Société de l’information et mission publique d’information, Namen, doctoraal 

proefschrift FUNDP, 2000, 217 en (genuanceerder) F. SCHRAM, Begrenzingen aan de openbaarheid van 
bestuur. Een analyse en vergelijking van de internrechtelijke openbaarheidsregelingen in het Belgisch 
recht, Leuven, doctoraal proefschrift KUL, 2002, 279-283.
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- Het oogmerk van “één criterium voor alle bevoegdheidsniveaus” is door de onderscheiden 

regelgevers zelf uitgehold. Het Vlaamse openbaarheidsdecreet vindt niet enkel toepassing 

op de (Vlaamse) administratieve overheden. Ook de “diensten, instellingen en organismen 

die openbare verantwoordelijkheid dragen op milieugebied en die opgericht zijn door of 

onder toezicht staan van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of door hen 

opgerichte diensten of instellingen” zijn onderworpen, althans voor zover het gaat om de 

milieu-informatie waarover ze beschikken1376.

- Ook de “verenigingen van gemeenten en provincies” (al dan niet met 

rechtspersoonlijkheid) zijn aan het Vlaamse openbaarheidsdecreet onderworpen en dit 

ongeacht of het een administratieve overheden betreft of niet. Dit leidt tot het 

bevreemdende resultaat dat bepaalde overheids-v.z.w.’s, als vereniging van een gemeente 

en provincie, mogelijk onderworpen zijn aan het Vlaamse openbaarheidsdecreet. Een 

gelijkaardige “Vlaamse” vereniging ontsnapt dan weer allicht aan die regelgeving door de 

beperkte invulling van het begrip administratieve overheid. 

- Van een eenvormige invulling van het criterium door één enkele interpretator is ook geen 

sprake. Niet alleen zijn er de herhaaldelijke tegenstellingen in de rechtspraak van de Raad 

van State en het Hof van Cassatie; ook binnen de Raad van State zelf bestaan afwijkende 

standpunten over het begrip administratieve overheid, vooral tussen de Franstalige en 

Nederlandstalige kamers1377. Indien het waarborgen van een identiek toepassingsgebied 

van de regelgeving in de verschillende deelstaten belangrijk wordt geacht, zou trouwens 

veeleer gepleit moeten worden voor een (her)federalisering van die regelgeving dan voor 

het hanteren van identieke criteria. Een federalisering heeft slechts zin indien aanvaard 

wordt dat federale en deelstatelijke overheden aan het (personele) toepassingsgebied van 

die regelgeving een eigen invulling kunnen geven.

D.5. Besluiten en alternatieven

531. Besloten moet worden dat de “administratieve overheid” geen voldoende 

geconcretiseerd en rechtszeker criterium is voor het afbakenen van het toepassingsgebied van 

de regelgeving inzake formele motivering, openbaarheid van bestuur en ombudsdiensten. De 

Gimvindus- en – voor het arrest Meulenijzer – de Deschutter-rechtspraak hebben de 

draagwijdte van het begrip aanzienlijk beperkt en hebben (opnieuw) een scherpe organieke 

benadering van het overheidsbegrip ingevoerd. Het zeer ruime maar graduele 

                                                
1376 Een gelijkaardige regeling inzake openbaarheid van milieuinformatie werd in het Brussels 

Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest opgenomen in specifieke decreten (Decreet van 13 juni 1991 met 
betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu, B.S., 11 
oktober 1991 en Ordonnantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie met betrekking tot 
het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, B.S., 1 oktober 1991).

1377 Zie J. SOHIER, “Chambre flamandes et chambres francophones: divergences et dissonances” in B. 
BLERO (ed.), Le Conseil d’Etat de Belgique. Cinquante ans après sa création, Brussel, Bruylant, 1999, 
699-731.



344

toepassingsgebied dat de regelgevers beoogden met “de administratieve overheid”, werd 

uitgehold1378. 

De lege ferenda moet daarom worden gezocht naar concretere, meer rechtszekere, ruimere en 

meer graduele criteria voor het omschrijven van het personele toepassingsgebied. Hieronder 

wordt geen sluitend antwoord aangereikt voor de taak die de regelgevers wacht. De mogelijke 

heroverweging van de doelstellingen die aan de regelgeving ten grondslag liggen, de eigen 

invulling die de onderscheiden regelgevers kunnen nastreven en de verschillende criteria die 

gebruikt kunnen worden, vermogen dit niet1379. Wel kunnen een aantal richtlijnen worden 

meegegeven die de regelgevers kunnen leiden, indien overwogen wordt om het 

toepassingsgebied van hun regelgeving inzake formele motivering, openbaarheid en 

ombudsdiensten opnieuw af te bakenen.

  

532. Het is aangewezen om het toepassingsgebied van de wetgeving formele motivering, 

openbaarheid van bestuur en ombudsdiensten niet op dezelfde wijze te benaderen.

Wat de formele motiveringsplicht betreft, kan hetgeen werd gesteld met betrekking tot de 

bevoegdheid van de Raad van State1380 worden hernomen. Een organiek en personeel 

overheidscriterium zoals “de administratieve overheid” is weinig zinvol. Centraal bij de 

formele motivering staat immers niet de vraag welke personen onderworpen zijn, maar wel 

welke beslissingen formeel gemotiveerd moeten worden. Er moet daarom worden gezocht 

naar criteria die toelaten het overheidsgehalte van een beslissing te bepalen, veeleer dan het 

overheidsgehalte van een persoon. Organieke criteria (rechtsvorm, oprichting) zijn hier 

minder of niet relevant voor; functionele criteria (taak waarbinnen de beslissing kadert, 

controle of toezicht op de beslissing, eenzijdig bindend karakter van de beslissing) des te 

meer. 

Voor de openbaarheid kan evenzeer worden overwogen om af te stappen van een organieke 

benadering. Artikel 32 van de Grondwet reikt dit trouwens zelf aan. Het artikel verbindt het 

recht op openbaarheid niet aan de informatie in het bezit van een overheidspersoon. 

Uitgangspunt vormt daarentegen het begrip bestuursdocument. Er moet dan ook niet zozeer 

uitgegaan worden van het overheidsgehalte van de persoon die in het bezit is van bepaalde

informatie maar wel van het overheidsgehalte van die informatie zelf. Het overheidsgehalte 

van die informatie zal vanzelfsprekend mede bepaald worden door het overheidsgehalte van 

de persoon die ze bezit. Maar ook informatie van personen met een zwakker publiekrechtelijk 

gehalte kan, wegens de betrokkenheid op taken van algemeen belang of eenzijdig bindende 

bevoegdheden, een voldoende overheidsgehalte vertonen om de openbaarheid ervan te 

verantwoorden. Hiervan biedt de Europese richtlijn inzake milieu-informatie een treffend 

                                                
1378 Zie ook J. DERIDDER in jaarverslag Vlaamse ombudsman, 2000, 236-237. 
1379 Zie voor een oefening m.b.t. een nieuwe personele bevoegdheidsomschrijving voor de Vlaamse 

ombudsman, J. DERIDDER in jaarverslag Vlaamse ombudsman, 2000, 236-237. 
1380 Zie randnummer  382.
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voorbeeld door de openbaarheid op te leggen voor milieuinformatie, ongeacht de kwalificatie 

als overheid van de rechtspersoon die de informatie bezit1381. 

In het nieuwe ontwerp van Vlaams decreet betreffende de openbaarheid van bestuur is er 

alvast niet voor die piste gekozen. Er wordt weliswaar erkend dat het criterium 

“administratieve overheid” niet de verwachte rechtszekerheid heeft kunnen bieden en naar een 

alternatief moet worden gezocht1382. Er wordt echter nog steeds aangesloten bij een organieke 

benadering. De nieuwe openbaarheidsregel zullen immers toepasselijk zijn op de zogenaamde 

“bestuursinstanties”1383.

Voor de ombudsdiensten kan het behoud van een organieke benadering van het 

toepassingsgebied dan weer wel nuttig zijn. De bevoegdheid van de ombudsdiensten heeft 

niet enkel betrekking op beslissingen, handelingen of welbepaalde documenten. De 

ombudsmannen en –vrouwen kunnen zich inlaten met elke klacht over de werking van de 

personen die aan hun toezicht zijn onderworpen. Organieke criteria, zoals de oprichting of 

erkenning door de overheid of de rechtsvorm, kunnen hier meer ruimte krijgen. 

533. Als tweede richtlijn geldt dat de regelgevers zelf de criteria moeten aanreiken welke  

beslissingen, informatie of personen onderworpen zijn aan de formele motiveringsplicht, de 

openbaarheid en de ombudsdiensten. Dit verzekert een concretisering van het 

toepassingsgebied en biedt dus meer rechtszekerheid. 

534. Tot slot zullen de regelgevers ook moeten vastleggen op welke wijze de aangehouden 

criteria zijn toe te passen (alternatief, cumulatief, onderlinge afweging, …). 

Ook op dit punt is het voorbarig om vooruit te lopen op de keuze van de verschillende 

regelgevers. Indien nog steeds een maximale toepasselijkheid van de regelgeving wordt 

voorgestaan, zal een cumulatieve toepassing van de criteria echter moeten worden vermeden. 

Veeleer zullen de aangehouden criteria onderling moeten worden afgewogen, al dan niet 

gecombineerd met criteria waarvan het vervuld zijn onmiddellijk leidt tot toepasselijkheid.

                                                
1381 Zie randnummer 512.
1382 Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 1732/1, 3 en 9-10.
1383 Prijzenswaardig is wel de poging in het ontwerp om die bestuursinstanties vervolgens nader te 

concretiseren aan de hand van een aantal criteria.  Algemeen worden ze omschreven als a) personen 
opgericht door of krachtens een wetskrachtig bepaling, b) personen die in hun werking bepaald of 
gecontroleerd worden of met taken van algemeen belang belast zijn door personen die zijn opgericht door 
of krachtens een wetskrachtige bepaling en c) personen die taken van algemeen belang uitoefenen en 
beslissingen nemen die derden binden (art. 3, 1° van het ontwerpdecreet).   
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HOOFDSTUK VI HET GOEDERENSTATUUT 

535. De scheiding tussen publieke en private personen bestaat ook in het goederenrecht. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de overheidsgoederen, de zogenaamde 

“domeingoederen” en de “goederen die voor private eigendom vatbaar zijn”1384. De 

domeingoederen worden onderworpen aan “bijzondere regelen”, i.e. regelen die afwijken van 

de algemene regels van (hoofdzakelijk) het burgerlijk wetboek.

Binnen de overheidsgoederen wordt een nader onderscheid gemaakt tussen het openbaar en 

het privaat domein. Zowel de openbare als de private domeingoederen zijn aan bijzondere, 

van het gemeen (burgerlijk) recht afwijkende regelen onderworpen. De afwijkingen die op het 

privaat domein toepasselijk zijn, reiken evenwel niet zo ver als degene die de openbare 

domeingoederen beheersen. Waar de overheidsgoederen van het openbaar domein zich buiten 

de handel bevinden en niet vervreemd of verhuurd kunnen worden en evenmin vatbaar zijn 

voor verjaring, wordt van de private domeingoederen aangenomen dat ze wel verhandelbaar 

en derhalve vervreemdbaar, verhuurbaar en vatbaar voor verjaring zijn1385.

Hieronder wordt nagegaan welke criteria de wetgever, de rechtspraak en de rechtsleer hebben 

ontwikkeld om de grenzen tussen de overheids- en andere goederen, enerzijds, en de openbare 

en private domeingoederen, anderzijds, af te bakenen. 

A. KEUZE VAN DE REGELGEVER, VAN DE RECHTSPRAAK EN VAN DE RECHTSLEER

A.1. De domeingoederen en de goederen van “bijzondere personen”

536. De categorie van de “domeingoederen” omvat het geheel van de roerende en 

onroerende goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen, evenals de zakelijke rechten op 

die goederen1386.

Het criterium voor het onderscheiden van de domein- en de overige goederen is derhalve van 

strikt personele aard. De hoedanigheid als domeingoed is functie van de hoedanigheid van de 

eigenaar als publiekrechtelijk rechtspersoon. 

                                                
1384 Er wordt abstractie gemaakt van een derde categorie, de gemene zaken, zoals de lucht of het zonlicht. Die 

goederen zijn niet voor eigendom vatbaar. Artikel 714 B.W. bevestigt ter zake dat er zaken zijn die aan 
niemand toebehoren en waarvan het gebruik aan allen gemeen is. 

1385 Zie randnummer 543.
1386 Aangevoerd wordt dat het domein niet alle bestanddelen van het vermogen van publiekrechtelijke 

rechtspersonen omvat. Schuldvorderingen, rechtsvorderingen, belastingsopbrengsten, leningen, e.d.m. 
zouden niet tot de domeingoederen moeten worden gerekend (B. PEETERS, De continuïteit van het 
overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 182 en F. VAN NESTE en S. SNAET, 
“Domeingoederen” in X., Onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, s.d., 15). Het is mij echter 
niet duidelijk waarop die uitsluiting is gesteund. 
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537. Het zijn vooral de rechtspraak en de rechtsleer die dit onderscheid tussen de domein-

en andere goederen hebben uitgewerkt. Toch heeft de wetgever zich niet volledig afzijdig 

gehouden. 

Met name in artikel 537 B.W. hebben de rechtspraak en rechtsleer een rechtsgrond gevonden 

voor hun domeintheorie. Overeenkomstig dit artikel “beschikken bijzondere personen vrij 

over de hun toebehorende goederen, behoudens de door de wetten  gestelde beperkingen. 

Goederen die niet aan bijzondere personen toebehoren, worden beheerd en kunnen alleen 

worden vervreemd met inachtneming van de bijzondere vormen en overeenkomstig de regels 

die daarvoor in het bijzonder bepaald zijn”. Uit de laatste zin van dit artikel wordt afgeleid 

dat, in de geest van de opstellers van het burgerlijk wetboek, alle goederen die geen eigendom 

zijn van “bijzondere personen” onderworpen zijn aan een bijzonder rechtsregime1387. Het 

artikel biedt in die interpretatie een grondslag voor het invoeren van twee verschillende 

goederenregimes : één voor de goederen van de “bijzondere personen” en één voor de 

goederen van de overige personen. 

Het bestaan van de categorie van de domeingoederen is door de wetgever in latere 

regelgeving bevestigd. Het begrip “domeingoed” wordt gebruikt in de wet van 31 mei 1923 

betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen1388. Die wet, nadien 

gecoördineerd in de artikelen 87 e.v. van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit, stelt de 

bijzondere voorwaarden vast voor de vervreemding van de onroerende domeingoederen.

538. De wetgever heeft de rechtsgrond verstrekt voor het onderscheid tussen domein- en 

andere goederen en heeft het bestaan van dit onderscheid in latere regelgeving bevestigd. 

Maar het is de rechtsleer die het criterium voor het afbakenen van beide categorieën heeft 

vastgesteld. Die heeft de personen waarvoor op grond van artikel 537 B.W. een afwijkend 

goederenregime geldt, gelijkgeschakeld met de “publiekrechtelijke rechtspersonen”1389.  

                                                
1387 Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 769/2, 19; N. VERHEYDEN-JEANMART, P. COPPENS en C. MOSTIN, 

“Examen de jurisprudence (1989-1998). Les biens”, R.C.J.B., 2000, 85-86; F. WASTIELS, 
Administratief goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 184. Het burgerlijk wetboek bepaalt trouwens 
niet welk dit bijzonder regime is. Die problematiek werd geacht te behoren tot het bestuursrecht (R. 
DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, Brussel, Bruylant, 1972, 450; H. DE PAGE, Traité élémentaire 
de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 664-665).

1388 B.S., 3 juni 1923.
1389 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1966, 373; C. CAMBIER, Droit 

administratif, Brussel, Larcier, 1968, 334; J. DEMBOUR, Droit administratif, Luik, Fac. Dr. Liège., 
1978, 357; D. DEOM, Le statut juridique des entreprsises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, 341-
348; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 665; M. 
FLAMME, Domaine public et contrats administratifs, Brussel, P.U.B., 1987, 2 en 65; P. FLAMME, 
“Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au financement privé des 
équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 443; B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, 
Antwerpen, Maklu, 1989, 182 en 192; X., “Domaine” in R.P.D.B., T. IV, Brussel, Bruylant, s.d., 3. X., 
“Le domaine public. Le domaine privé. Les servitudes légales d’utilité publique” in Les Novelles, Lois 
politiques et administratives, T. IV, Brussel, Larcier, 1955, 29; F. VAN NESTE en S. SNAET, 
“Domeingoederen” in X., Onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, s.d., I.B.1.-1; A. 
VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 
rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 13-14; F. WASTIELS, Administratief goederenrecht, Gent, 
Story-Scientia, 1983, 181.
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Uitzonderlijk is verdedigd dat ook welbepaalde goederen van privé-personen tot de 

domeingoederen kunnen behoren1390. Die interpretatie kan niet worden onderschreven. De 

“bijzondere personen” van artikel 537 B.W. zijn immers de ongelukkige vertaling van de 

Franse uitdrukking ‘particuliers’1391. Tegenover die “particulieren” worden traditioneel de 

publiekrechtelijke rechtspersonen geplaatst. Ook de parlementaire voorbereiding bij artikel 

537 B.W. biedt steun voor die zienswijze. Het ontwerp van artikel 537 B.W. omvatte 

aanvankelijk een andere omschrijving : “les biens nationaux et ceux des communes”. Die 

omschrijving werd te beperkt geacht. De wetgever wenste ook rekening te houden met de 

goederen van andere overheidspersonen dan de Staat en de gemeenten. Om die reden werd 

uiteindelijk gekozen voor een meer algemene uitdrukking, “les biens qui n’appartiennent pas 

à des particuliers”1392. 

539. De rechtsleer heeft de “bijzondere personen van artikel 537 B.W.” terecht geplaatst 

tegenover de publiekrechtelijke rechtspersonen. Tot een voor het goederenrecht geëigende 

invulling van het begrip “publiekrechtelijk rechtspersoon” is het echter niet gekomen. Meestal 

wordt verwezen naar de algemeen geldende definities en omschrijvingen van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon1393. Ten hoogste wordt een opsomming gegevens van enkele 

(categorieën) personen waarvan de goederen geacht worden te behoren tot de 

domeingoederen, zoals “de Staat, de provincies, de gemeenten of de openbare 

instellingen”1394.

540. Ook de rechtspraak hanteert het publiekrechtelijk karakter van de eigenaar als 

criterium voor de toepasselijkheid van het afwijkende goederenregime van artikel 537 B.W. 

De goederen van onder meer1395 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid1396, de N.M.B.S.1397, 

de Waalse Huisvestingsmaatschappij1398 en verschillende intercommunales1399 werden als 

domeingoederen beschouwd op grond van het publiekrechtelijk karakter van hun eigenaars. 

                                                
1390 M. VAUTHIER, Précis du droit administratif de la Belgique, Brussel, Larcier, 1950, 391 en 447 en P. 

WIGNY, Droit administratif, Brussel, Bruylant, 1953, 225.
1391 In die zin ook B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 

181.
1392 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 665-666.
1393 Zie bv. K. BAERT, “De uitvoeringsimmuniteit van de publiekrechtelijke rechtspersonen”, R.W., 1976-77, 

2371-2372.
1394 Bv. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 665; X., 

“Domaine” in R.P.D.B., T. IV, Brussel, Bruylant, s.d., 3. X., “Le domaine public. Le domaine privé. Les 
servitudes légales d’utilité publique” in Les Novelles, Lois politiques et administratives, T. IV, Brussel, 
Larcier, 1955, 29.

1395 Zie voor andere voorbeelden M. FLAMME, Domaine public et contrats administratifs, Brussel, P.U.B., 
1987, 59-68 en P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au 
financement privé des équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 443.

1396 Rb. Brussel, 10 april 1953, J.T., 1954, 82.
1397 Cass., 25 september 2000, A.C., 2000, 491; R.v.St., Belgische Staat, nr. 58.400, 23 februari 1996; Vred. 

Hamoir, 21 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 784.
1398 Beslagr. Brussel, 7 maart 1996, P&B., 1996, 162.
1399 Cass., 13 februari 1908, R.A., 1908, 403; Cass., 21 april 1966, Pas., I, 1966, 1060-1062; Luik, 23 

november 1989, J.L.M.B., 1990, 65; Beslagr. Gent, 29 november 1976, R.W., 1976-77, 2417.
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Net zo min als de rechtsleer heeft de rechtspraak echter een specifiek aan het goederenrecht 

aangepaste omschrijving van de publiekrechtelijke rechtspersoon ontwikkeld. Wel heeft die 

rechtspraak alvast verduidelijkt dat het belast zijn door de overheid met een openbare dienst 

niet volstaat om een persoon als publiekrechtelijk aan te merken en zijn goederen – zelfs 

indien bestemd voor de openbare dienst-taak – als domeingoederen te beschouwen. In een 

vonnis van 9 februari 1895 werd aldus geoordeeld dat de wagens en paarden van een 

concessiehouder van een tramlijn geen domeingoederen zijn en beslag erop mogelijk is1400. In 

een arrest van 13 januari 19611401 oordeelde het Hof van Cassatie in dezelfde zin dat een 

elektrisch leidingennetwerk niet noodzakelijk tot het (openbaar) domein behoort. Hoewel dit 

netwerk tot het nut van allen bestemd bleek, behoorde de eigendom ervan toe aan een private 

concessiehouder en kon van een domeinstatuut dan ook geen sprake zijn. Evenzeer oordeelt 

een arrest van 27 januari 19831402 dat de goederen van de vrije onderwijsinstellingen - in 

tegenstelling tot domeingoederen - vatbaar zijn voor beslag zelfs indien ze bestemd zijn voor 

de realisatie van de openbare onderwijstaak. 

541. Artikel 1412bis Ger.W. heeft ter zake geen verandering gebracht. De 

uitvoeringsimmuniteit van dit artikel blijft beperkt tot de publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Het belast zijn met een taak van algemeen belang of een openbare dienst volstaat (nog steeds) 

niet om aan het beslag te ontsnappen. Een vonnis van de beslagrechter te Brussel1403 heeft dit 

inmiddels bevestigd : “Naast de goederen die aan publiekrechtelijke rechtspersonen 

toebehoren of die voor hun werking worden aangewend, die door artikel 1412bis Ger. W. 

onder de voorwaarden en binnen de perken die het bepaalt, niet vatbaar voor beslag werden 

verklaard, bestaan er geen andere goederen die niet vatbaar zijn voor beslag omdat ze door 

een 'functionele openbare dienst' en niet meer door een 'organieke openbare dienst' voor de 

uitvoering van haar taak worden aangewend. Er kan niet worden gesteld dat de pretoriaanse 

theorie die het principe van immuniteit van tenuitvoerlegging op goederen die toebehoren aan 

rechtspersonen die een taak van algemeen belang vervullen, heeft bevestigd, mits deze 

goederen nuttig, zelfs onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van deze taak, ook na de 

afkondiging van voornoemd artikel 1412bis blijft bestaan.Het toepassingsgebied en de 

toepassingsvoorwaarden werden duidelijk omschreven en er moet aan twee cumulatieve 

criteria zijn voldaan opdat de immuniteit van tenuitvoerlegging kan worden ingeroepen:

1. het moet gaan om een goed dat toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon die 

een organieke openbare dienst vervult;

2. het bedoelde goed moet op nuttige en noodzakelijke wijze worden gebruikt voor de werking 

van de openbare dienst.

De onderwijsinstellingen die ontegenzeggelijk een taak van algemeen belang vervullen, 

kunnen niet met organieke openbare diensten worden gelijkgesteld”.

De rechtsleer verdedigt op grond van het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst 

wel dat de in beslag genomen goederen van de concessiehouder – en bij uitbreiding andere 
                                                
1400 Rb. Antwerpen, 9 februari 1895, Pas., III, 1895, 179.
1401 Cass., 13 januari 1961, Pas., 1961, 515-519.
1402 Cass., 27 januari 1983, A.C., 1983, 710-7112.
1403 Beslagr. Brussel, 16 september 1996, T.B.B.R., 1997, 225.
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personen belast met een taak van openbare dienst – niet gedwongen verkocht kunnen worden, 

tenzij dan met instemming van de concessieverlenende overheid1404. Voor die stelling is 

echter geen steun te vinden in de rechtspraak.

542. Uit de rechtspraak is ook af te leiden dat het domeinstatuut “doorwerkt” in de relaties 

tussen private personen. Een arrest van 25 september 20001405 behandelde de problematiek 

van een openbaar domeingoed dat de NMBS in concessie had gegeven aan de n.v. 

Eurostation1406. Meer bepaald rees de vraag of de overeenkomst die n.v. Eurostation als 

concessiehouder afsloot met een derde betreffende het in concessie gegeven goed 

privaatrechtelijk of handelsrechtelijk van aard kon zijn. Het Hof oordeelde dat “l’interdiction 

de donner ces biens (du domaine public) en location, qui procède de leur destination à 

l’usage public, subsiste lorsqu’ils font l’objet d‘une concession domaniale et doit être 

observée par le concessionnaire”. 

A.2. De openbare en private domeingoederen

A.2.1. De jurisprudentiële en doctrinale indeling van de domeingoederen in openbare en 

private domeingoederen

543. Binnen de categorie van de domeingoederen (i.e. de goederen van de 

publiekrechtelijke rechtspersonen) maakt de rechtspraak en rechtsleer een onderscheid tussen 

het openbaar domein en het privaat domein. Het privaat domein wordt negatief omschreven, 

te weten als de domeingoederen die overblijven na ‘aftrek’ van de goederen die tot het 

openbaar domein behoren1407. Anderzijds worden domeingoederen niet vermoed tot het 

openbaar domein maar tot het private domein te behoren1408. 

Het onderscheid tussen het openbaar en privaat-domein is voor de praktijk van groot belang. 

Er wordt aangenomen dat de goederen van het openbaar domein zich buiten de handel 

bevinden1409 en niet vervreemd (verkocht, geschonken of geruild) kunnen worden1410. Ook het 

                                                
1404 J. DELVA, “Draagwijdte van de immuniteit der openbare besturen inzake gedwongen tenuitvoerlegging”, 

T.B.P., 1964, 81; G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, Fac. Dr. Liège, 1988, 105; J. LEBRUN en D. 
DEOM, “L’exécution des créances contre les pouvoirs publics”, J.T., 1983, 266; P. ORIANNE, La loi et 
le contrat dans la concession de service public, Brussel, Larcier, 1961, 299-300; B. PEETERS, De 
continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 429; M. VAUTHIER, “L’exécution 
forcée sur les biens des autorités et services publics”, Rev.Dr.Int.Comp., 1958, 399; P. WIGNY, Droit 
administratif, Brussel, Bruylant, 1953, 285.

1405 Cass., 25 september 2000, J.T., 2001, 379-380.
1406 De n.v. Eurostation werd door de NMBS en de n.v. Europroject opgericht bij akte van 5 februari 1992 en 

heeft als doel de studie, de ontwikkeling, de realisatie en het instandhouden van S.S.T.-terminals en 
spoorweggebonden projecten in de ruimste zin.

1407 A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 
rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 2 en 35.

1408 P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au financement privé 
des équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 441; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende 
goederen en onroerende rechten, Brugge, Die Keure, 1995, 417 en de aldaar aangehaalde rechtspraak en 
rechtsleer.

1409 R.v.St., b.v.b.a. A.C. Billboard, nr. 74.765, 30 juni 1998.
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vestigen van andere zakelijke rechten, zoals een vruchtgebruik, een opstalrecht of een 

hypotheek zijn uitgesloten1411.  Ze zijn ook niet vatbaar voor (handels)huur of pacht1412. In 

beginsel1413 kunnen – via een vergunning of domeinconcessie – enkel precaire privatieve 

rechten op het openbaar domein worden toegekend. Om die reden wordt ook aangenomen dat 

openbare domeingoederen niet vatbaar zijn voor verjaring1414. 

Private domeingoederen zijn daarentegen in beginsel onderworpen aan het burgerlijk 

recht1415. Ze bevinden zich in de handel en zijn daarom vervreemdbaar, verhuurbaar en 

vatbaar voor verjaring1416. Slechts uitzonderlijk is er een afwijkende regeling op van 

toepassing, meestal bijzondere procedures die bij het vestigen van een zakelijk of persoonlijk 

recht moeten worden nageleefd1417. 

544. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie behoort een domeingoed tot het 

openbaar domein indien het “door een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de bevoegde 

overheid wordt bestemd voor het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon”1418. 

Het Hof stelt aldus een dubbele voorwaarde om een domeingoed bij het openbaar domein 

onder te brengen. Eerst is een gebruik van het goed door allen vereist (materiele vereiste)1419. 

                                                                                                                                                        
1410 Onder meer J. DE STAERCKE, “Onvervreemdbaarheid van het openbaar domein. Een 

rechtsvergelijkende studie”, T.B.P., 2003, 87-89 ; G. DOR en J. DEMBOUR, Les Novelles – Lois 
politiques et administratives, Brussel, Larcier, 1955, IV, 714; P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence 
de la domanialité publique : un obstacle au financement privé des équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 
444-445.

1411 Bergen, 24 maart 1987, A.P.T., 1988, 169; L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor 
nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 15-24; P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de la 
domanialité publique : un obstacle au financement privé des équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 446. 
Het Hof van Cassatie heeft wel de vestiging van een erfdienstbaarheid op een openbaar domeingoed 
aanvaard op voorwaarde dat dit recht geen afbreuk doet aan de openbare bestemming van het goed (Cass., 
27 september 1990, Rev.not., 1991, 49).

1412 Cass., 4 januari 1974, R.W., 1973-74, 2259; J. HANSENNE, “Les Biens”, R.C.J.B., 1990, 300. 
1413 Bepaalde rechtsgeleerden pleiten er – volgens mij terecht – voor de vestiging van private rechten op 

openbare domeingoederen te aanvaarden, althans voor zover die rechten niet onverenigbaar zijn met de 
openbare bestemming en het openbaar gebruik van die goederen (J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY 
en H. VUYE, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, T.P.R., 2001, 861-862; F. VAN 
NESTE, Zakenrecht, Brussel, 1990, 187; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen 
en onroerende rechten, Brugge, Die Keure, 1995, 465.

1414 Cass., 23 februari 1893, Pas., 1893, I, 105; L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor 
nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 5.

1415 E. VAN HOOYDONK, Beginselen van het havenbestuursrecht, Brugge, Die Keure, 1996, 273-274.
1416 A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 

rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 27-38.
1417 Bv. de bijzondere procedurevoorschriften en termijnen die inzake verhuring van de domeingoederen van 

de Staat voortvloeien uit de wet van 3 augustus 1962 betreffende de vervreemding en de verhuring van 
onroerende domeingoederen van de Staat (B.S., 23 augustus 1962).

1418 Cass. 3 mei 1968, R.C.J.B., 1969, p. 5-17, noot A. MAST. Een recent overzicht van de overige (oudere) 
cassatierechtspraak biedt J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY en H. VUYE, “Overzicht van 
rechtspraak. Zakenrecht 1994-2000”, T.P.R., 2001, 857.

1419 De geldende cassatierechtspraak moet ongetwijfeld zo worden geïnterpreteerd dat een affectatie of 
desaffectatie maar kan worden aangenomen wanneer zij daadwerkelijk berust op een (uitdrukkelijke of 
stilzwijgende) beslissing om de feitelijke bestemming van het goed tot het publiek gebruik tot stand te 
brengen of te beëindigen (zie E. VAN HOOYDONK, PPS en het statuut van de domeingoederen, Verslag 
studiedag PPS, 22 mei 2002, onuitgeg., 11).
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Daarenboven moet het goed door de bevoegde overheid bestemd zijn tot dit gebruik van allen 

(formeel element). Die visie werd in een recent arrest van 25 september 2000 nogmaals 

bevestigd : “Attendu que les biens du domaine public étant affectés à l’usage de tous, ils 

sont hors du commerce et nul ne peut acquérir sur eux, par convention ou usucapion, un droit 

privé qui puisse faire obstacle à cet usage et porter atteinte au droit de la puissance publique 

de le régler et de le modifier en tout temps selon les besoins et l’intérêt de l’ensemble des 

citoyens”1420.

Volgens het Hof van Cassatie volstaat het derhalve niet dat een domeingoed een feitelijk 

gebruik ten bate van allen kent opdat het tot het openbaar domein zou behoren. De bevoegde 

overheid moet het goed ook – uitdrukkelijk of impliciet – bestemd hebben voor dit gebruik 

van allen : “une simple destination d'utilité publique ne suffit pas et il faut une affectation 

réelle soit par nature, soit par une décision formelle de l'autorité publique, le seul usage par 

le public […] ne suffit pas”1421. 

545. In de rechtsleer is de rechtspraak van het Hof van Cassatie bekritiseerd. Het 

tweevoudige criterium (materieel en formeel) van het Hof van Cassatie wordt als te streng en 

niet consistent van de hand gewezen1422. Het criterium van de cassatie-rechtspraak verklaart 

niet waarom er ook goederen bestaan die van nature tot het openbaar domein behoren, zoals 

een zeestrand en een stroom. Tevens wordt benadrukt dat gevangenissen, kazernes en een 

atoomcentrum bezwaarlijk kunnen worden beschouwd als bestemd voor het gebruik van 

allen, zonder onderscheid van de persoon, hoewel het hier onmiskenbaar goederen betreft die 

behoren tot het openbaar domein1423.  

De doctrine heeft tal van alternatieven aangereikt voor de onderscheidingscriteria van het Hof 

van Cassatie. Alleen al DE PAGE somt vijf verschillende criteria op1424. Recent is echter een 

bepaalde consensus gegroeid rond het criterium van de “bestemming van het goed voor de 

openbare dienst”. Het openbaar domein wordt dan omschreven als “alle goederen die aan een 

openbare rechtspersoon toebehoren en hetzij omwille van hun aard, hetzij wegens het 

historisch of wetenschappelijk belang ervan, nodig zijn voor een openbare dienst of voor een 

tegemoetkoming aan een openbare noodwendigheid en die in die functie door geen andere 

                                                
1420 Cass., 25 september 2000, J.T., 2001, 379-380. De verwachting dat het Hof van Cassatie zich in zijn 

recente rechtspraak zou aansluiten bij de meer flexibele benadering van de rechtsleer (zie onder meer M. 
FLAMME, “De la domanialité publique des halles et marchés”, A.P.T., 1979-80, 262; B. PEETERS, De 
continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 187) wordt dus niet ingelost.

1421 Cass., 20 februari 1936, Pas., I, 155; Cass., 9 maart 1950, Pas., I, 485; Cass., 8 maart 1951, Pas., I, 461.
1422 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1966, 371; J. DEMBOUR, Droit 

Administratif, Luik, Fac. Dr. Liège, 1978, 353; A. MAST, noot na Cass., 3 mei 1968, R.C.J.B., 1969, 5; 
A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 
rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 17-19; P. WIGNY, Droit administratif. Principes généraux, 
Brussel, Bruylant, 1962, 222. 

1423 A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 
rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 17-19. 

1424 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 686.
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goederen kunnen worden vervangen”1425. Het gebruik van het goed voor een openbare dienst 

vormt een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor de kwalificatie als openbaar 

domeingoed. Het goed moet tevens 'onvervangbaar zijn' in de functie die het voor die 

openbare dienst vervult.

546. De tegengestelde visies1426 van de rechtsleer en het Hof van Cassatie hebben 

aanleiding gegeven tot uiteenlopende (lagere) rechtspraak1427.

De Raad van State houdt vast aan de klassieke (strenge) leer van het Hof van Cassatie. Een 

arrest van 9 januari 19901428 besluit dat “sub 1.1. is gezien dat de gemeenteraad heeft beslist 

dat de kwestieuze gronden hun bestemming voor zone voor openbaar nut en van zone voor 

vrije ruimte moeten bewaren en toegankelijk blijven voor het publiek; dat vanwege die 

openbare bestemming die gronden tot het openbaar domein behoorden”. De twee elementen 

van de definitie van het Hof van Cassatie (1. bestemming 2. voor het gebruik door allen) zijn 

hier terug te vinden. Eenzelfde opvatting is ook aan te treffen in een arrest van 23 februari 

19961429, waarin werd geoordeeld dat “les voies de chemin de fer font partie du domaine 

public de l’Etat en raison de leur affectation à l’usage public; qu’un bien ne peut perdre son 

caractère de domaine public que par une décision expresse de l’autorité lui enlevant son 

affectation à l’usage de tous ou par un acte supposant nécessairement et sans équivoque une 

telle décision dans le chef de cette autorité”.

In een vonnis van 21 maart 19911430 steunt de Vrederechter te Hamoir zich eveneens op de 

leer van het Hof van Cassatie  : “l'appartenance d'un bien au domaine public est déterminée 

par deux règles essentielles mises en lumière par la Cour de cassation, notamment en son 

arrêt du 3 mai 1968: […] un bien appartient au domaine public lorsque, par une décision 

                                                
1425 C. CAMBIER, Droit administratif, 1968, 336-337; L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor 

nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 3; A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, 
Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 2. Een 
gelijkaardige formulering werd aanvaard in Frankrijk door de Commission de réforme du Code Civil
(Travaux de la commission, 1946-1947, 877) en door de Franse rechtspraak (C.E., 17 maart 1967, Rev. 
dr. publ. et sc. pol. Fr., 1967, 1243 en Hof van Nîmes, 7 mei 1969, Dalloz-Sirey, 1969, 426). Ook andere 
auteurs zoals WIGNY, BUTTGENBACH, DEMBOUR en FLAMME zijn die definitie gunstig gezind. 
Zij menen echter dat dit criterium nog moet worden aangevuld, zodat het openbaar domein ook de 
goederen omvat die aan de administratie toebehoren en die rechtstreeks bestemd zijn tot het gebruik voor 
allen (zie A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van 
openbare rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 2). 

1426 Zie m.b.t. een mogelijke verzoening van beide visies H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, Die Keure, 1995, 421. Volgens die auteur is slechts 
sprake van een “communicatiestoornis” doordat de doctrine de criteria van Cassatie te eng interpreteert. 

1427 Treffend ter zake is het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen (Rb. Mechelen, 2 maart 
1987, R.W., 1988-89, 1378). Het vonnis brengt eerst de leer van het Hof van Cassatie in herinnering (“als 
openbaar domein moeten worden beschouwd de goederen die voor gebruik van het publiek zijn bestemd, 
hetzij van nature uit, hetzij door een beslissing van de overheid”). Onmiddellijk wordt echter vervolgd 
met het door de rechtsleer voorgestane criterium : “In casu moet worden aangenomen dat het slachthuis 
te Mechelen behoort tot het openbaar domein daar het wordt gebruikt als een dienst van algemeen nut”.

1428 R.v.St., Loos, nr. 33.372 van 9 januari 1990.
1429 R.v.St., Belgische Staat, nr. 58.400, 23 februari 1996.
1430 Vred. Hamoir, 21 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 784-786. 
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expresse ou implicite de l'autorité compétente, il est affecté à l'usage de tous, sans distinction 

de personnes”. 

Hetzelfde geldt voor een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 13 april 

19941431: “qu’il convient à cet effet de na pas oublier qu’un bien appartient au domaine 

public lorsque par décision expresse ou implicite de l’autorité compétente il est affecté à 

l’usage de tous sans distinction de personnes”.

547. Een groot deel van de (gepubliceerde) lagere rechtspraak heeft de leer van het Hof van 

Cassatie verlaten en heeft aansluiting gezocht bij de criteria van de rechtsleer.

De Vrederechter te Lier besloot in een vonnis van 13 juli 19711432 dat met “goederen 

behorend tot het openbaar domein, worden bedoeld die goederen welke voor de gemeente als 

publiekrechtelijk persoon, als onderdeel van de Staat, onontbeerlijk zijn om haar 

staatsrechtelijke zending te kunnen vervullen; dat daartoe behoren onder meer de straten en 

openbare pleinen, de wegen, de gebouwen gebruikt voor openbare diensten, bijvoorbeeld 

stadhuis”.

In dezelfde zin besloot de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik in een vonnis van 21 

november 19861433 dat “doivent rentrer dans le domaine public, les biens qui, étant le 

propriété des pouvoirs publics, sont nécessaire au service public et ceux qui, appartenant à 

l'administration, sont directement affectés à l'usage du public” en overwoog de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Hasselt dat “de goederen van het private domein alle goederen omvatten 

van de openbare rechtspersonen die, doordat ze niet voor het gebruik door het publiek of voor 

de werking van een openbare dienst bestemd zijn geworden, niet tot het openbaar domein 

behoren”1434. 

  

Ook de Vrederechter te Fexhe sloot zich aan bij de rechtsleer en stelde : "Pour qu'un bien 

fasse partie du domaine public, il faut qu'il soit affecté par l'autorité compétente à l'utilité 

générale ou au bon fonctionnement d'un service public”1435. 

Volgens de Rechtbank van Koophandel te Luik “la doctrine récente est unanime pour définir 

les biens du domaine public comme étant non seulement ceux directement affectés à l’usage 

de tous, [mais aussi] ceux qui sont affectés nécessairement à un service public, en raison de 

leur destination ou de leur configuration naturelle ou à raison de leur aménagement et 

également ceux jugés indispensables au fonctionnement du service public”1436.

                                                
1431 Rb. Brussel, 13 april 1994, T.Vred., 1997, 108.
1432 Vred. Lier, 13 juli 1971, T. Vred., 1973, 222.
1433 Rb. Luik, 21 november 1986, Jur. Liège, 1986, 651.
1434 Rb. Hasselt, 7 februari 1989, T.B.B.R., 1991, 93.
1435 Vred. Fexhe-Slins, 9 oktober 1989, J.T., 1990, 115.
1436 Kh. Luik, 6 oktober 1994, T.B.H., 1995, 978.
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In een vonnis van 29 maart 19961437 kwam de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

eveneens tot het besluit dat “font partie du domaine public les  biens:

- qui le sont expressément en vertu de la loi ou d'une décision administrative;

- ou qui servent indistinctement à l'usage de tous;

- ou qui sont, soit par nature, soit en vertu d'aménagements spéciaux, affectés à un 

service public déterminé

- les bâtiments administratifs (écoles, hôtels de ville, théâtres, ministères) spécialement 

aménagés en vue de permettre l'exercice du service public auquel ces bâtiments 

servent de support”.

A.2.2. Het erkennen en het verlaten door de wetgever van de indeling in openbare en private 

domeingoederen

548. Uit hetgeen voorafgaat, is te besluiten dat het onderscheid tussen het openbaar en het 

privaat domein onduidelijk is en blijft. Een belangrijke verklaring voor die voortdurende 

onduidelijkheid en betwisting is ongetwijfeld het ontbreken van een duidelijke wettelijke 

grondslag voor de tweedeling van de domeingoederen1438. Kent het onderscheid tussen 

domein- en andere goederen een neerslag in artikel 537 B.W., dan bestaat geen gelijkaardige 

wettelijke grondslag voor de splitsing van openbare en private domeingoederen.

De artikelen 538 t.e.m. 540 B.W. verwijzen weliswaar naar het begrip “openbaar domein”. 

Hiermee worden echter de domeingoederen in het algemeen bedoeld, zijnde de goederen die 

niet aan “bijzondere (particulieren) personen” toebehoren1439. De auteurs van het burgerlijk 

wetboek hebben er niet het onderscheid tussen de openbare en private domeingoederen mee 

willen uitdrukken. Bepaalde van de in die artikelen opgesomde “openbare domeingoederen”, 

zoals de onbeheerde goederen zonder eigenaar, zijn trouwens private domeingoederen. Het 

onderscheid tussen openbaar en privaat domein is van origine een louter jurisprudentiële en 

doctrinale constructie.

                                                
1437 Rb. Brussel, 29 maart 1996, J.T., 1996, 681.
1438 A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1966, 369; J. DEMBOUR, Droit 

Administratif, Luik, Fac. Dr. Liège, 1978, 327; M. FLAMME, Droit administratif, II, Brussel, Bruylant, 
1989, 1027; B. PEETERS, De continuïteit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 182; 
H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, Die 
Keure, 1995, 415. Zie voor een interessante vergelijking ter zake met de Franse wetgeving, E. VAN 
HOOYDONK, PPS en het statuut van de domeingoederen, Verslag studiedag PPS, 22 mei 2002, 
onuitgeg., 13 en 42-52).

1439 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 669; F. VAN 
NESTE en S. SNAET, “Domeingoederen” in X., Onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 
s.d., 15; A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van 
openbare rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 1-3; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van 
onroerende goederen en onroerende rechten, Brugge, Die Keure, 1995, 415-416.
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549. Wel is vast te stellen dat de wetgever en de decreet- en ordonnantiegevers1440 het 

onderscheid vervolgens in hun regelgeving hebben overgenomen en het bestaan ervan hebben 

erkend. 

Enkele voorbeelden van recente wet- en decreetgeving waarin het onderscheid terug te vinden 

valt, zijn het Vlaamse havendecreet van 2 maart 19991441, de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus1442, het decreet 

betreffende de Waalse Watervoorzieningsmaatschappij1443, de bijzondere financieringswet1444

en de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen1445.

Toch is het nooit gekomen tot een wettelijke definiëring en een duidelijke grondslag voor het 

onderscheid. Integendeel hebben de wet- en decreetgevers in een recente regelgeving 

gedeeltelijk afstand genomen van het onderscheid tussen openbare en private domeingoederen 

of werden de gevolgen van dit onderscheid genuanceerd. 

550. De problematiek van het beslag op de overheidsgoederen is de meest 

becommentarieerde regelgeving waarin inmiddels van de tweedeling tussen openbare en 

private domeingoederen afstand is genomen1446. 

                                                
1440 Zie omtrent de bevoegdheidsverdeling inzake het regelen van het statuut van de domeingoederen, E. 

VAN HOOYDONK, PPS en het statuut van de domeingoederen, Verslag studiedag PPS, 22 mei 2002, 
onuitgeg., 57-66.

1441 Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, B.S., 8 april 1999 : “De 
havenbedrijven beheren eveneens de suprastructuur waarvan zij eigenaar zijn en de 
uitrustingsinfrastructuur op het openbaar en privaat domein” en “De havenbedrijven zijn bevoegd om 
werken uit te voeren die nodig zijn voor de aanleg en exploitatie van het havengebied, op of onder of over 
onroerende goederen die behoren tot het openbaar en het privaat domein van de federale overheid, het 
Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de provincies, de gemeenten en de instellingen die eronder 
ressorteren, mits toestemming van de eigenaar”. 

1442 B.S., 7 december 1998 : “De roerende goederen met inbegrip van de onroerende goederen door 
bestemming, zowel behorend tot het openbaar domein als tot het privaat domein die worden aangewend 
voor de uitoefening van de bevoegdheden van de gemeentepolitie worden aan de meergemeentezones 
overgedragen”.

1443 Decreet van 7 maart 2001 houdende hervorming van de “ Société wallonne des Distributions d'eau “, B.S., 
17 maart 2001, artikel 14 : “De maatschappij mag op eigen initiatief en in het kader van haar opdrachten 
alle werken uitvoeren op of onder pleinen, wegen, straten, paden, waterlopen en kanalen van het 
openbaar domein van de Staat, het Gewest, de provincies en de gemeenten”.

1444 Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, 
artikel 57, §1, : “In afwijking van artikel 12 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, worden de roerende en onroerende goederen van de Staat, zowel behorend tot het 
openbaar als tot het privaat domein, die uitsluitend voor het Nederlandstalig of voor het Franstalig 
onderwijs worden aangewend, overgedragen, zonder vergoeding, respectievelijk aan de Vlaamse 
Gemeenschap en aan de Franse Gemeenschap”.

1445 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S., 15 augustus 1980, artikel 12 : 
“De roerende en onroerende goederen van de Staat, zowel van het openbaar als van het privaat domein, 
die onmisbaar zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen, 
worden aan deze zonder schadeloosstelling overdragen”.

1446 Zie voor commentaren bij artikel 1412bis Ger.W., K. BAERT, “Immuniteit bij beslag. Artikel 1412bis 
Ger.W. “ in X., Nieuwe wetgeving. Een eerste commentaar, Gent, Mys&Breesch, 1994, 123-137; G. 
BLOCKX, “Artikel 1412bis Ger.W. : een versoepeling van de absolute uitvoeringsimmuniteit van de 
overheid”, Waarvan akte, 1995, 53-60; S. BRIJS, “Nieuwe wetgeving: de absolute uitvoeringsimmuniteit 
van de overheid doorbroken”, R.W., 1994, 625-633; -, “De absolute uitvoeringsimmuniteit thans ook
doorbroken bij reële executie”, R.W., 2000-2001, 1196-1198; E. DIRIX, “Artikel 1412bis Ger.W.” in X., 
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Reeds lang bestond in de rechtspraak en rechtsleer een polemiek over de mogelijkheid tot en 

de omvang van het beslag op de goederen van de overheid. Volgens de klassieke rechtsleer en 

rechtspraak waren noch de goederen van het openbaar domein, noch de private 

domeingoederen vatbaar voor beslag. Die opvatting werd gesteund op artikel 537, lid 2, B.W., 

het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst en de budgettaire regelen van de 

openbare dienst1447. In de praktijk bleken talrijke beslagrechters zich niet aan die klassieke 

stelling te houden. Zij stonden een beslag op overheidsgoederen toe als de gevraagde 

uitvoeringsmaatregel volgens hen verenigbaar was met de continuïteit van de openbare 

dienst1448. 

De problematiek van de uitvoeringsimmuniteit op de goederen van de overheid heeft ten 

slotte aanleiding gegeven tot een aantal ingrepen van de wetgever1449.

551. Met artikel 8, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991 werd een bijzondere regeling 

uitgewerkt voor de goederen van de autonome overheidsbedrijven. Dit artikel kent de 

autonome overheidsbedrijven immuniteit van tenuitvoerlegging toe, maar enkel voor de 

goederen die geheel of gedeeltelijk zijn bestemd voor de uitvoering van hun taken van 

openbare dienst1450. Op de overige goederen van de AOB’s kan wel beslag worden gelegd. De 

wetgever heeft derhalve afstand genomen van het klassieke onderscheid tussen de openbare 

en de private domeingoederen. De bestemming van de goederen voor de uitvoering van de 

taken van openbare dienst vormt het alternatief criterium.
                                                                                                                                                        

Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, s.d., 15p.; B. PEETERS, “Dwanguitvoering op overheidsgoederen. Een commentaar op artikel 
1412bis Ger. W.”, T.B.P., 1995, 67-75; A. STRANART en P. GOFFAUX, “L’immunité d’exécution des 
personnes publiques et l’article 1412bis du Code Judiciaire”, J.T., 1995, 442-443; H. VUYE, “Overheid 
en eigendom herbekeken in het licht van artikel 1412bis Ger.W.” in X., Eigendom, Brugge, Die Keure, 
1999, 239-284; R. WITMEUR, “Peut-on contraindre les autorités publiques à exécuter une condamnation 
prononcée contre elles ?”, Cah. Dr. Jud., 1994, 21-39. Zie voor een overzicht van de rechtsleer die dateert 
van voor de inwerkingtreding van artikel 1412bis Ger.W., S. BRIJS, “Nieuwe wetgeving: de absolute 
uitvoeringsimmuniteit van de overheid doorbroken”, R.W., 1994, 625; B. PEETERS, “Dwanguitvoering 
op overheidsgoederen. Een commentaar op artikel 1412bis Ger. W.”, T.B.P., 1995, 67 en H. VUYE, 
“Overheid en eigendom herbekeken in het licht van artikel 1412bis Ger.W.” in X., Eigendom, Brugge, 
Die Keure, 1999, 252.

1447 A. STRANART en P. GOFFAUX, “L’immunité d’exécution des personnes publiques et l’article 1412bis 
du Code Judiciaire”, J.T., 1995, 438; R. WITMEUR, “Peut-on contraindre les autorités publiques à 
exécuter une condamnation prononcée contre elles ?”, Cah. Dr. Jud., 1994, 23-25.

1448 Zie voor een overzicht van die rechtspraak, A. STRANART en P. GOFFAUX, “L’immunité d’exécution 
des personnes publiques et l’article 1412bis du Code Judiciaire”, J.T., 1995, 439-440.

1449 Zie voor een overzicht van de bijzondere wettelijke voorschriften betreffende de tenuitvoerlegging, A. 
STRANART en P. GOFFAUX, “L’immunité d’exécution des personnes publiques et l’article 1412bis du 
Code Judiciaire”, J.T., 1995, 439.

1450 K. BAERT, “Immuniteit bij beslag. Artikel 1412bis Ger.W.” in X., Nieuwe wetgeving. Een eerste 
commentaar, Gent, Mys&Breesch, 1994, 135; S. BRIJS, “Nieuwe wetgeving: de absolute 
uitvoeringsimmuniteit van de overheid doorbroken”, R.W., 1994, 631; L. DERIDDER, “De 
beheerscontracten in federaal, communautair en gewestelijk perspectief” in S. BAETEN, K. 
BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiekrecht, Antwerpen, Maklu, 2000, 281-282; B. 
PEETERS, “Dwanguitvoering op overheidsgoederen. Een commentaar op artikel 1412bis Ger. W.”, 
T.B.P., 1995, 71; A. STRANART en P. GOFFAUX, “L’immunité d’exécution des personnes publiques et 
l’article 1412bis du Code Judiciaire”, J.T., 1995, 442-443; H. VUYE, “Overheid en eigendom 
herbekeken in het licht van artikel 1412bis Ger.W.” in X., Eigendom, Brugge, Die Keure, 1999, 257-259.
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552. Een bijzondere wettelijke regeling werd ook uitgewerkt voor de openbare 

kredietinstellingen met artikel 193 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 

openbare kredietsector1451. Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel zijn alle goederen 

van de openbare kredietinstellingen vatbaar voor beslag. Opnieuw werd met het onderscheid 

tussen openbare en private domeingoederen derhalve geen rekening gehouden.

553. In 1994 resulteerde een parlementair initiatief ten slotte in een algemene regeling voor 

het beslag op de goederen van de publiekrechtelijke rechtspersonen1452. Die regeling werd 

opgenomen in artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek1453. Dit artikel behoudt het 

beginsel dat de goederen van de publiekrechtelijke rechtspersonen niet vatbaar zijn voor 

beslag1454. Bij wijze van uitzondering kan in bepaalde gevallen wel beslag worden gelegd op 

die goederen. Dit is het geval voor de goederen die door de publiekrechtelijke rechtspersonen 

op een lijst zijn ingeschreven als goederen die in aanmerking komen voor beslag. Indien  

dergelijke lijst niet bestaat of indien de erin opgenomen goederen niet volstaan tot voldoening 

van de schuldeisers, komen alle goederen voor beslag in aanmerking die kennelijk niet nuttig 

zijn voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon of  voor de continuïteit 

van de openbare dienst1455. Desgevallend kunnen de openbare rechtspersonen wier goederen 

in beslag worden genomen en die niet voorkomen op de lijst van de voor beslag vatbare 

goederen verzet aantekenen tegen het beslag en de schuldeisers andere goederen aanbieden ter 

beslagneming, voor zover die goederen in België gelegen zijn en de tegeldemaking volstaat 

tot voldoening van de schulden1456. 

Artikel 1412bis Ger.W. maakt geen onderscheid tussen goederen die tot het openbaar domein 

behoren en de private domeingoederen. Toch wordt soms nog voorgehouden dat de goederen 

die tot het openbaar domein behoren niet op de beslaglijst zouden kunnen worden 

ingeschreven. Bij gebrek aan een lijst zouden die goederen ook niet beschouwd kunnen 

                                                
1451 Wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen 

van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen. Het artikel 193 werd 
vervolgens als artikel 68 opgenomen in de gecoördineerde wet van 24 december 1996.

1452 In de nieuwe regeling is wel een uitdrukkelijke uitzondering opgenomen voor de autonome 
overheidsbedrijven. Op hen blijft de regeling van artikel 8, lid 2, AOB-wet toepasselijk. In de eerste 
ontwerpen was het voornemen nochtans om de nieuwe regeling ook op de autonome overheidsbedrijven 
toepasselijk te verklaren (Parl. St. Kamer 1992-93, 750/4, 10). De Senaatscommissie besloot echter in 
andere zin (Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 769/2, 52-53). Voor de openbare kredietinstellingen werd niet in 
een uitdrukkelijke uitzondering op de toepassing van artikel 1412bis Ger.W. voorzien. Volgens de 
rechtsleer blijft ter zake echter eveneens de ruimere beslagmogelijkheid t.a.v. de openbare 
kredietinstellingen van artikel 68 van de gecoördineerde wetten van 24 december 1996 gelden (S. BRIJS, 
“Nieuwe wetgeving: de absolute uitvoeringsimmuniteit van de overheid doorbroken”, R.W., 1994, 631; B. 
PEETERS, “Dwanguitvoering op overheidsgoederen. Een commentaar op artikel 1412bis Ger. W.”, 
T.B.P., 1995, 71). Enkel de n.v. Federale Participatiemaatschappij is evenwel nog aan dit artikel 68 van 
de wet van 24 december 1996 onderworpen (zie artikel 66, 1°, gecoördineerde wet van 24 december 1996 
tot organisatie van de openbare kredietsector ).

1453 Wet van 30 juni 1994 tot invoering van een artikel 1412bis in het Gerechtelijk Wetboek, B.S., 21 juli 
1994.

1454 Artikel 1412bis, §1, Ger. W.
1455 Artikel 1412bis, §2, Ger. W.
1456 Artikel 1412bis, §3, Ger. W.
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worden als goederen die kennelijk niet nuttig zijn voor de taakuitoefening of de continuïteit 

van de openbare dienst1457. Die zienswijze is niet in overeenstemming met de bedoeling van 

de wetgever. De wetgever speelde aanvankelijk met de gedachte om bij het relativeren van de 

uitvoeringsimmuniteit het onderscheid tussen openbaar en privaat domein te hanteren. Maar 

precies omdat dit onderscheid vaag en soms kunstmatig is en omdat er in de rechtsleer en de 

rechtspraak uiteenlopende opvattingen over bestaan, werd het onderscheid niet 

aangehouden1458.

554. Zowel voor het beslag t.a.v. de autonome overheidsbedrijven, de openbare 

kredietinstellingen en nadien alle publiekrechtelijke rechtspersonen heeft de wetgever er voor 

gekozen het jurisprudentiële en doctrinale onderscheid tussen openbare en private 

domeingoederen niet over te nemen. 

Die keuze gebeurde bewust. Bij de behandeling van artikel 1412bis Ger.W. ontspon zich in 

het parlement zelfs een discussie over de vraag of het de bedoeling was met de invoering van 

dit nieuw criterium de hele doctrinale constructie rond het onderscheid openbaar-privaat 

domein, die ook op de andere gebieden dan beslagrecht doorwerkt, op de helling te zetten1459. 

Uiteindelijk werd tot het besluit gekomen dat het ongepast was om zulke belangrijke 

wijziging aan het burgerlijk recht incidenteel via artikel 1412bis te realiseren. 

Artikel 1412bis en artikel 8 AOB-wet doen derhalve geen afbreuk aan het belang van het 

onderscheid voor andere aspecten van het goederenstatuut, zoals de verjaring of de 

mogelijkheid zakelijke en persoonlijke rechten te vestigen1460.  Wel werd opgemerkt dat n.a.v. 

het nieuwe artikel 1412bis misschien een nieuwe beleidscultuur zou ontstaan en dat het niet 

uitgesloten was “dat het vraagstuk van het openbaar domein en het privaat domein binnen 

afzienbare tijd bij wet zal worden geregeld”1461. Dit is vooralsnog niet het geval.

555. Naast de regeling inzake beslag die het onderscheid tussen openbare en private 

domeingoederen voor alle publiekrechtelijke personen heeft verlaten, zijn de regelgevers ook 

voor welbepaalde instellingen de gevolgen van de domeintheorie gaan uithollen. 

Vooral met betrekking tot de onmogelijkheid om zakelijke rechten te vestigen op de openbare 

domeingoederen, hebben de regelgevers ingegrepen. Die onmogelijkheid is een belangrijke 

hinderpaal om de betrokken goederen te valoriseren en alternatieve financieringsbronnen aan 

te boren, al dan niet voor de aanleg van noodzakelijk geachte infrastructuur1462. Een financier 

van een goed dat wordt opgericht op het openbaar domein zal zijn schuldvordering willen 

gewaarborgd zien door een zakelijk recht op het gerealiseerde goed, bv. via een sale&lease–

                                                
1457 A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 

rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 33.
1458 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 769/2, 16-17.
1459 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 769/2, 19-20.
1460 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 769/2, 19 in fine.
1461 Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 769/2, 35.
1462 J. PUTZEYS, “L’évolution de la domanialité publique” in Liber amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Bruylant, 1992, 339.
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back of een hypotheek. Daarbij brengt het onvervreemdbaarheidsprincipe mee dat het 

gebruiksrecht op het openbaar domein altijd precair van aard is. Ook formules van mede-

eigendom van overheid en privé zijn uitgesloten1463.

Hoewel gepleit is om die problemen door de rechtspraak te laten oplossen1464, hebben (vooral 

de gewestelijke) regelgevers het toch nuttig geacht om via regelgeving die gevolgen van het 

(openbaar) domeinstatuut te verzachten. 

556. Zo is de Waalse regering bij decreet gemachtigd om aan de Waalse naamloze 

vennootschap van publiekrecht SOFICO1465 het recht te verlenen om “op de binnen de 

interventie omtrek gelegen goederen om niet elk tijdelijk zakelijk onroerend recht te verlenen 

dat haar maatschappelijk doel kan helpen verwezenlijken, met inbegrip van de eigendom van 

de op te richten gebouwen en installaties, alsook de verplichtingen en lasten die eraan 

verbonden zijn. Deze machtiging is van toepassing op de goederen die tot het openbaar 

domein behoren, voor zover de aard van de aan de maatschappij verleende rechten 

verenigbaar is met de domaniale bestemming” (artikel 8, § 2, eerste lid decreet 10 maart 

1994).

Op grond van die bepaling kan het Gewest aan Sofico onder meer een opstalrecht of de 

eigendom van gebouwde of te bouwen werken op openbaar domeingoederen overdragen1466. 

Artikel 8bis voegt hier nog aan toe : “§ 1. De Regering is ertoe gemachtigd de maatschappij 

alle zakelijke rechten om niet af te staan en alle concessies te doen op de onderstaande 

onroerende goederen, waarvan ze de lijst op voorhand bepaalt […] Deze machtiging geldt 

ook voor goederen die aan het openbaar domein toebehoren1467, voor zover de aard van de 

aan de maatschappij verleende rechten verenigbaar is met de domaniale bestemming.  § 2. 

[…]. De maatschappij kan haar rechten op deze goederen slechts afstaan aan rechtspersonen 

waarin ze een overwegende participatie heeft, mits goedkeuring van de Regering”.

557. Met het oog op de realisatie van projecten inzake publiek-private samenwerking heeft 

het Vlaamse PPS-decreet aan de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de instellingen 

die ervan afhangen, de provincies, de gemeenten, de autonome provincie- en 

                                                
1463 P. FLAMME, “Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au financement privé 

des équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 445.
1464 P. FLAMME (“Crise ou cure de jouvence de la domanialité publique : un obstacle au financement privé 

des équipements collectifs ?”, J.T., 1991, 441-454) verzet zich tegen wetgevende ingrepen wegens hun 
“aleatoir” karakter. Hij pleit veeleer voor “une audace imaginative” van de rechtbanken en overheden bij 
het toepassen van de domeintheorie. Dit zou de aangehaalde problemen moeten verhelpen. Het “aleatoir” 
karakter van dergelijke jurisprudentiële oplossing lijkt mij echter veel aanzienlijker dan bij een 
regelgevende ingreep. 

1465 De “Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures”, afgekort Sofico, werd 
opgericht bij decreet van 10 maart 1994 (B.S., 1 april 1994, gewijzigd bij decreet van 8 februari 1996 
(B.S., 21 februari 1996) en decreet van 4 februari 1999 (B.S., 16 februari 1999)). Sofico is een 
publiekrechtelijke rechtspersoon die aanvankelijk werd belast met de financiering en de realisatie van 
bepaalde infrastructuurwerken en thans ook uitdrukkelijk met de terbeschikkingstelling ervan aan de 
gebruikers ten bezwarende titel.

1466 Parl.St. C.R.W. 1995-96, nr. 97/1, 3.
1467 Bedoeld is: “die behoren tot”.
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gemeentebedrijven, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de OCMW’s en hun 

verenigingen dan weer toegestaan om zakelijke rechten te vestigen op de onroerende goederen 

die behoren tot hun openbaar domein. Wel is rekening te houden met een aantal belangrijke 

randvoorwaarden. De vestiging van een zakelijk recht moet gebeuren in het kader van een 

publiek-private samenwerking en vereist een bijzondere en omstandige motivering. De 

gevestigde zakelijke rechten mogen bovendien kennelijk niet onverenigbaar zijn met de 

bestemming van de openbaar domeingoederen.

Aan de Vlaamse naamloze vennootschap van publiekrecht BAM1468 werd eveneens decretaal 

het recht verleend om bij het beheren van de openbare en private domeingoederen waarvan zij 

eigenaar is of waarvan het beheer haar is toevertrouwd “alle beheershandelingen te stellen, 

zoals onder meer het onderhouden, het verbeteren, het ter beschikking stellen en het 

gebruiken van deze goederen. Zij kan er zakelijke en persoonlijke rechten op toekennen of de 

goederen vervreemden. Met betrekking tot de goederen waarvan enkel het beheer aan haar is 

toevertrouwd, mag BAM echter geen handelingen stellen die het eigendomsrecht aantasten 

tenzij zij het akkoord van de eigenaar heeft verkregen. Wat de private domeingoederen 

betreft, kan zij die affecteren, voor zover zij zelf eigenaar is van die goederen, of voor de 

affectatie het akkoord van de eigenaar heeft verkregen. De openbare affectatie van de 

openbare domeingoederen moet te allen tijde gewaarborgd blijven, tenzij voor zover zij zelf 

eigenaar is van die goederen of het akkoord van de eigenaar heeft verkregen”1469. 

558. Die ad hoc-decretale ingrepen houden niet zonder meer een verwerping van de 

domeintheorie in. Ze beogen de noodzaak tot een flexibel beheer en valorisatie van die 

domeingoederen te verzoenen met de vereiste dat het domeinbeheer niet puur vanuit 

patrimoniaal of mercantiel oogpunt mag worden benaderd. De door de rechtspraak 

vooropgestelde principiële onmogelijkheid om zakelijke rechten te vestigen op openbare 

domeingoederen wordt echter verlaten. 

Wel worden hier belangrijke beperkingen aan gekoppeld. De gevestigde rechten moeten ten 

minste verenigbaar of kennelijk niet onverenigbaar zijn met de openbare bestemming van de 

betrokken domeingoederen. Daarnaast worden soms nog andere beperkingen opgenomen, 

zoals de verplichte bijzondere en omstandige motivering of  de vereiste van 

regeringsinstemming voor de overdracht van de gevestigde rechten. 

559. Tot slot zou ook voor de goederen van de autonome overheidsbedrijven de vraag 

kunnen rijzen of die door de AOB-wet niet worden onttrokken aan de beperkingen van het 

                                                
1468 Decreet houdende de oprichting van de n.v. van publiekrecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 

(BAM), B.S., 19 februari 2003.
1469 Artikel 7, §2.
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openbaar domeinstatuut1470. Artikel 10, §1, eerste lid van de wet van 1991 luidt immers : “De 

autonome overheidsbedrijven beslissen vrij, binnen de grenzen van hun doel, over de 

verwerving, de aanwending en de vervreemding van hun lichamelijke en onlichamelijke 

goederen, de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op deze goederen, alsmede over de 

uitvoering van dergelijke beslissingen”.

Met DEOM1471 is echter aan te nemen dat dit artikel niet tot gevolg heeft dat de goederen van 

de autonome overheidsbedrijven integraal1472 aan de domeintheorie worden onttrokken.  

Artikel 10 AOB-wet moet veeleer worden geïnterpreteerd als een bevestiging van de vrijheid 

van de autonome overheidsbedrijven om, onafhankelijk van de minister onder wie het 

overheidsbedrijf ressorteert, over hun goederen te beslissen. Het betreft een regeling 

betreffende het toezicht en niet een onttrekking van de goederen aan de indeling in privaat en 

openbaar domein. Voor die interpretatie pleit het tweede lid van artikel 10, §1, AOB-wet. 

Hierin wordt, in afwijking van het eerste lid, de mogelijkheid bepaald om de beslissingen over 

de goederen alsnog aan de voorafgaande machtiging van de bevoegde minister te 

onderwerpen. Dit tweede lid heeft duidelijk enkel betrekking op de verhouding AOB –

toezichthoudende overheid. Het is derhalve aannemelijk dat ook het eerste lid van artikel 10 

enkel hierop betrekking heeft.

B. TOEPASSING OP DE VOORBEELD-CATEGORIEËN

B.1. De door de overheid erkende rechtspersonen

560. Te betwijfelen valt of de rechtspraak de door de overheid erkende rechtspersonen als 

“publiekrechtelijke rechtspersonen” en hun goederen als “domeingoederen” zal kwalificeren. 

Dit geldt niet alleen voor personen die “genieten” van een reglementerende erkenning maar 

ook voor erkenningen die taken van openbare dienst toewijzen en desgevallend eenzijdig 

bindende beslissingsbevoegdheden toekennen. In het verleden heeft de rechtspraak immers de 

goederen van bijvoorbeeld de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen uit de categorie van 

de domeingoederen gesloten1473. Ook die vrije onderwijsinstellingen vervullen nochtans taken 

van openbare dienst onder toezicht van de overheid en zij kunnen in dit kader eveneens 

                                                
1470 Zie in die zin D. DEOM (“Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques 

autonomes” in X., Les entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 144) : “ La maîtrise que 
l’article 10 de la nouvelle loi confère aux entreprises publiques dans la gestion patrimoniale ne manque 
pas de soulever une question importante, qui a trait au sort de la notion de domanialité publique dans ce 
contexte. Nombre de biens qui sont utilisés par les chemins de fer, la Poste, la R.T.T. sont des biens du 
domaine public, caractérisés dès lors par un statut d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et 
d’insaissabilité. La disposition du nouvel article 10 a-t-elle pour effet de les soustraire à cette catégorie 
juridique, comme le legislateur en a indubitablement la faculté?”

1471 D. DEOM, “Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes” in X., Les 
entreprises publiques autonomes, Brussel, Bruylant, 1992, 144 : “En l’absence de toute indication des 
travaux préparatoires en ce sens, nous hésitons à souscrire à une telle conclusion. La portée de l’article 
10, §1 est plutôt, selon nous, de conférer aux entreprises publiques autonomes l’ensemble des pouvoirs de 
décision compatibles avec le statut de domanialité publique des biens dont elles disposent.”

1472 Er kan aan herinnerd worden dat een gedeeltelijke onttrekking (inzake het beslag op de goederen) wel 
volgt uit artikel 8 AOB-wet (zie randnummer 551 ). 

1473 Zie randnummer 540.
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eenzijdig bindende beslissingen nemen. Dit bleek onvoldoende om hen als publiekrechtelijk 

en hun goederen als domeingoederen te kwalificeren. Aangenomen kan worden dat m.b.t. 

gelijkaardige erkende personen tot eenzelfde besluit zal worden gekomen. 

561. Wel is in de rechtsleer verdedigd dat - op grond van het beginsel van de continuïteit 

van de openbare dienst - de goederen van personen die via erkenning met een taak van 

openbare dienst werden belast en die voor de openbare dienst worden gebruikt, niet 

gedwongen verkocht mogen worden tenzij met instemming van de erkennende en 

toezichthoudende overheid1474. Er zijn evenwel geen toepassingen van die stelling in de 

rechtspraak bekend. 

B.2. De overheids-v.z.w.’s

562. Het is onduidelijk of overheids-v.z.w.’s als publiekrechtelijke rechtspersonen met 

domeingoederen kunnen worden aangemerkt. 

Enerzijds sluit een private of op het privaatrecht geïnspireerde rechtsvorm niet noodzakelijk 

de kwalificatie als publiekrechtelijk rechtspersoon uit1475. Anderzijds is te herinneren aan de 

recente Gimvindus en BATC-rechtspraak, die besluit dat een persoon met private rechtsvorm 

zijn privaatrechtelijk karakter slechts kan verliezen indien die tevens over een eenzijdig 

bindende beslissingsbevoegdheid beschikt1476. Het is onduidelijk of die rechtspraak ook 

relevant is voor de kwalificatie als publiekrechtelijk rechtspersoon in het kader van de 

domeintheorie. De arresten kwamen immers tot stand bij het beslechten van 

attributiegeschillen en handelen in eerste instantie over het begrip “administratieve overheid”. 

Wel zijn de arresten in algemene bewoordingen gesteld, die eventueel ook buiten het 

attributiecontentieux toepassing kunnen vinden. In die laatste hypothese zal  vermoedelijk 

worden besloten dat een overheids-v.z.w. die niet beschikt over een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid, “haar privaatrechtelijk karakter niet verliest” en haar goederen dus 

geen domeingoederen zijn. 

563. De rechtsleer verdedigt wel dat ook in die laatste hypothese de goederen die een 

overheids-v.z.w. aanwendt voor openbare diensttaken niet gedwongen verkocht mogen 

worden, tenzij met instemming van de concessieverlenende of toezichthoudende overheid1477. 

Er zijn echter geen toepassingen van die theorie in de rechtspraak bekend.

B.3. De autonome overheidsbedrijven

564. De autonome overheidsbedrijven worden opgericht en zijn organiek verbonden met en 

staat onder toezicht van de federale overheid. Ze hebben een (semi-)publiekrechtelijke 

                                                
1474 Zie randnummer 541.
1475 Zie randnummer 139-140.
1476 Zie randnummers 272-273.
1477 Zie randnummer 541.
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rechtsvorm, zijn bij wet belast met taken van openbare dienst en beschikken over 

gezagsbevoegdheden1478.

De autonome overheidsbedrijven (al dan niet in de vorm van een n.v. van publiekrecht) 

vervullen derhalve alle voorwaarden die traditioneel met de publiekrechtelijke 

rechtspersoonlijkheid worden verbonden. De goederen van de autonome overheidsbedrijven 

kunnen om die reden als domeingoederen worden beschouwd. 

Artikel 10, §1, AOB-wet onttrekt de goederen van de autonome overheidsbedrijven 

bovendien  niet aan het domeinstatuut1479.

565. Voor het beslag is na te gaan of de goederen door het betrokken autonome 

overheidsbedrijf aangewend worden voor hun openbare dienst-taken. Indien dit het geval is, 

hoe gering ook, kan niet tot beslag worden overgegaan1480. 

B.4. De Vlaamse overheidsvennootschappen

566. Voor de Vlaamse overheidsvennootschappen is het trekken van algemene besluiten 

betreffende de hoedanigheid als publiekrechtelijk of privaatrechtelijk persoon in de zin van 

het domeinregime erg moeilijk. Dit is te verklaren door de zeer ruime en diverse groep 

rechtspersonen die deze categorie omvat. 

Meestal zijn die Vlaamse overheidsondernemingen wel op één of andere manier belast met of 

betrokken bij taken van algemeen belang. Maar al naargelang het geval beschikken ze wel of 

niet over een private rechtsvorm, eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden, een (nauwe) 

organieke band met de Vlaamse overheid en een toezichtsregeling. 

Aldus werd de V.R.T. bijvoorbeeld opgericht door, is ze organiek verbonden met en staat ze 

onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap. De naamloze vennootschap van publiekrecht is

bovendien belast met taken van openbare dienst, kan gezagshandelingen stellen en heeft geen 

(louter) privaatrechtelijke rechtsvorm. De V.R.T. voldoet derhalve aan alle voorwaarden die 

traditioneel met de publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid worden verbonden. De goederen 

van de V.R.T. kunnen om die reden als domeingoederen worden aangemerkt. 

P.M.V. is dan weer nauw organiek verbonden met het Vlaamse Gewest, dat tevens een 

bestuurlijk toezicht uitoefent op de beslissingen van de vennootschap. P.M.V. is ook belast 

met taken van openbare dienst. De rechtsvorm van P.M.V. wordt door de rechtspraak echter 

als privaatrechtelijk beschouwd, hoewel die een aantal publiekrechtelijke eigenheden kent, en 

de investeringsmaatschappij mist de bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen. Voor die 

                                                
1478 Zie randnummer 340.
1479 Zie randnummer 559.
1480 Zie randnummer 551.
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Vlaamse vennootschap is het dan ook niet duidelijk of die een publiekrechtelijk rechtspersoon 

met domeingoederen is. 

B.5. De filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

567. De filialen die niet kaderen in een (verdere) verzelfstandiging van overheidstaken 

kwalificeren wellicht niet als publiekrechtelijk rechtspersoon en hun eigendommen niet als 

domeingoederen. Ondanks hun organieke band met een overheid zijn ze immers niet met 

enige openbare dienst-taak belast, hebben ze een privaatrechtelijke rechtsvorm en missen ze 

de bevoegdheid om gezagshandelingen te stellen. Ook een bestuurlijk toezicht ontbreekt.

Om die reden werd bijvoorbeeld in een vonnis van 12 mei 19991481, nadien bevestigd in 

cassatie1482, door de Rechtbank van Koophandel te Brussel geoordeeld dat de n.v. Eurostation 

- een niet-openbare-dienst-dochter van het autonome overheidsbedrijf N.M.B.S. - een private 

rechtspersoon is waarvan de goederen niet onderworpen zijn aan de domeinregeling.

  

568. Maar ook voor filialen die wel met taken van openbare dienst of algemeen belang 

worden belast en die kaderen in een verzelfstandiging, staat nog allerminst vast dat het 

publiekrechtelijke rechtspersonen zijn waarvan de goederen onder de domeinregeling vallen. 

Het vervullen van een taak van algemeen belang, zelfs onder toezicht van een overheid, zal 

immers hoogstwaarschijnlijk niet volstaan om een filiaal als een publiekrechtelijk 

rechtspersoon met domeingoederen te beschouwen. Te herinneren is aan de recente 

Gimvindus-rechtspraak, die besluit dat een persoon met private rechtsvorm zijn 

privaatrechtelijk karakter slechts kan verliezen indien die over een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid beschikt1483. Het is onduidelijk of die rechtspraak ook relevant kan 

zijn voor de kwalificatie als publiekrechtelijk rechtspersoon in het kader van de 

domeintheorie. Is dit het geval, dan zal worden besloten dat een filiaal van een 

verzelfstandigde overheidspersoon dat niet beschikt over een eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid, zijn “privaatrechtelijk karakter niet verliest” en zijn goederen geen 

domeingoederen zijn. 

Er valt dan wel te verdedigen dat de goederen die een verzelfstandigd filiaal aanwendt voor 

openbare diensttaken niet gedwongen verkocht mogen worden, tenzij met instemming van de 

moeder-overheid. Er zijn echter geen toepassingen van die theorie in de rechtspraak bekend.

C. BEOORDELING

569. Bij het instellen van het domeinregime hebben de wetgever, de rechtspraak en de 

rechtsleer zich laten leiden door de overweging dat “ce régime assure la prédominance de 

                                                
1481 Onuitgeg.
1482 Cass., 25 september 2000, J.T., 2001, 379-380.
1483 Zie randnummers 271-273.
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l’intérêt général sur les intérêts particulier; en d’autres termes, il garantit le fonctionnement 

régulier et continu du service public”1484. Met andere woorden, de goederen van de 

overheidspersonen dienen steeds het algemeen belang en verzekeren de goede en continue 

werking van de openbare dienst1485. Om die reden moeten ze aan een bijzonder, een 

beschermend regime worden onderworpen. Dit zou niet gelden voor de goederen van niet-

overheidspersonen.

570. Binnen de categorie van de overheidsgoederen wordt een bijkomend onderscheid 

gemaakt. Niet alle goederen van de overheidspersonen zijn immers in dezelfde mate van 

belang voor de continuïteit van de openbare dienst of voor het behartigen van het algemeen 

belang. 

De goederen van de publiekrechtelijke rechtspersonen met een hoog openbare dienst-gehalte 

worden samengebracht in het openbaar domein. Het zijn de goederen die de 

overheidspersonen “bestemd hebben tot het gebruik van allen” (invulling Cassatie) of die 

“omwille van hun aard, hetzij wegens het historisch of wetenschappelijk belang ervan, nodig 

zijn voor een openbare dienst of voor een tegemoetkoming aan een openbare noodwendigheid 

en die in die functie door geen andere goederen kunnen worden vervangen” (invulling 

rechtsleer). Wegens het hoge overheidsgehalte van de goederen kent het openbaar 

domeinregime talrijke afwijkingen op het goederenregime van het burgerlijk wetboek. Ze zijn 

buiten de handel, kunnen niet worden onteigend of verkocht, er kunnen geen zakelijke of 

huurrechten op worden gevestigd en ze zijn niet vatbaar voor verkrijgende verjaring. 

De private domeingoederen omvatten de overige goederen van de publiekrechtelijke 

rechtspersonen. Ook die goederen worden, door hun opname in het patrimonium van een 

overheidspersoon per definitie geacht van belang te zijn voor de openbare dienstverlening of 

het algemeen belang. Ze vertonen echter niet hetzelfde belang voor de openbare dienst als de 

openbare domeingoederen, ze hebben een geringer overheidsgehalte. Om die reden kent het 

private domeinregime afwijkingen van het burgerlijk recht maar die zijn veel beperkter dan 

voor de openbare domeingoederen. Ze zijn vervreemdbaar, verjaarbaar en verhuurbaar maar 

er zijn bijzondere procedurevoorschriften na te leven. 

571. Met artikel 1412bis Ger.W. is de wetgever voor de uitvoeringsimmuniteit van de 

overheidsgoederen het onderscheid tussen de openbare en de private domeingoederen niet 

gevolgd. Toch is de wetgever de basisidee achter het onderscheid trouw gebleven : bepaalde 

overheidsgoederen vertonen een groter nut voor de openbare dienst of het algemeen belang 

dan anderen en verdienen een meer verregaande bescherming. De beslaglijst terzijde gelaten, 

kan daarom enkel beslag worden gelegd op de goederen die kennelijk niet nuttig zijn voor de 

uitoefening van de taak van de betrokken overheidspersoon of voor de continuïteit van de 

openbare dienst. De overige overheidsgoederen zijn wel vatbaar voor beslag.  
                                                
1484 A. BUTTGENBACH, Droit administratif, 1954, Brussel, Larcier, 1954, 269; H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge, T. V, Brussel, Bruylant, 1975, 676.
1485 A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 

rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 35.
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572. Hieronder komt nu de vraag aan bod of die tweedelingen tussen domein- en andere 

goederen, tussen openbare en private domeingoederen en tussen beslagbare en niet-beslagbare 

goederen berusten op voldoende geconcretiseerde, rechtszekere en graduele 

onderscheidingscriteria.

C.1. Voldoende concrete en rechtszekere criteria ?

573. Vastgesteld werd dat de regelgeving zich slechts zijdeling heeft ingelaten met de 

domeintheorie. Artikel 537 B.W. verstrekt enkel een wettelijke grondslag voor een 

onderscheiden goederenregime voor particulieren en andere personen. Er wordt niet 

verduidelijkt hoe dit “particulier” of “overheidskarakter” valt te bepalen. 

Hetzelfde geldt voor de beslagregeling van artikel 1412bis Ger.W. De uitvoeringsimmuniteit 

van dit artikel geldt voor “publiekrechtelijke rechtspersonen”, maar de wetgever heeft niet 

verduidelijkt hoe die publiekrechtelijke hoedanigheid - en dus het toepassingsgebied ratione 

personae - moet worden vastgesteld.

574. Zo mogelijk is de impact van de regelgeving nog beperkter voor het onderscheid 

tussen de openbare en private domeingoederen. 

Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein is van origine een louter jurisprudentiële 

en doctrinale constructie. De regelgevers hebben vervolgens enkel het bestaan van het 

onderscheid onderkend en er rekening mee gehouden. Een wettelijke definitie en een 

duidelijke regelgevende grondslag voor het onderscheid kwamen er niet. Integendeel nemen 

een aantal recente wetten en decreten afstand van het onderscheid tussen openbare en private 

domeingoederen of nuanceert de gevolgen ervan

575. Het antwoord op de vraag of de regelgevers voldoende geconcretiseerde 

onderscheidingscriteria hebben aangereikt voor de toepasselijkheid van de domeintheorie, de 

uitvoeringsimmuniteit van artikel 1412bis Ger.W. en het openbaar domeinstatuut luidt 

derhalve ontkennend. De concretisering werd aan de rechtspraak en de rechtsleer overgelaten. 

Die rechtspraak en de rechtsleer hebben vervolgens een aantal criteria aangereikt om de 

domeingoederen, de voor beslag vatbare goederen en de openbare domeingoederen te 

onderscheiden. Toch bieden die geen voldoende rechtszekerheid.

Niet alleen is er het gradueel karakter van de criteria en het feit dat na decennia nog steeds 

onenigheid bestaat over de toe te passen criteria. De wijze waarop die criteria moeten worden 

aangewend (alternatief, cumulatief, als indicatie of als uitsluitingscriterium), ligt evenmin 

vast. Het gevoerde onderzoek m.b.t. de voorbeeldcategorieën onderschrijft die conclusie. 

Herhaaldelijk is geconcludeerd tot blijvende onduidelijkheid over het publiek of privaat 

karakter van de voorbeeldpersonen en dus over de toepasselijkheid van de domeintheorie en 

de uitvoeringsimmuniteit van 1412bis Ger.W.
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Evenmin is duidelijk welke domeingoederen tot het openbaar domein behoren en welke de 

gevolgen zijn van een eventuele kwalificatie als openbaar domeingoed. Dit geldt des te meer 

in het licht van de recente regelgeving die in welbepaalde gevallen het vestigen van zakelijke 

rechten op openbare domeingoederen alsnog toestaat.

C.2. Voldoende graduele criteria ?

576. Het niet-concretiseren door de regelgever van de onderscheidingscriteria 

“publiekrechtelijk rechtspersoon” en “openbaar domeingoed” bood de mogelijkheid die als 

graduele criteria uit te werken. Door de vaagheid van de begrippen had de rechtspraak 

rekening kunnen houden met het verschillend overheidsgehalte van de betrokken personen en 

goederen. De praktijk leert dat van die mogelijkheid in bepaalde, maar onvoldoende mate 

gebruik is gemaakt.

577. In bepaalde mate werd voor het goederenstatuut een gradueel regime uitgewerkt. Er 

bestaat niet één regime voor de domeingoederen en één regime voor de goederen van de 

“particulieren”. Binnen de categorie van de domeingoederen wordt rekening gehouden met 

het overheidsgehalte van de betrokken goederen. De goederen met een hoog overheidsgehalte 

worden aan het strenge openbaar domeinregime onderworpen, terwijl de overige goederen 

van de publiekrechtelijke rechtspersonen een regime kennen dat nauw aanleunt bij de regeling 

van het burgerlijk wetboek. 

Daarenboven kan niet worden gesproken van één privaat domeinregime. Het private 

domeinstatuut verzamelt een geheel van afwijkende voorschriften die van overheid tot 

overheid en van goed tot goed verschillen1486. Ook binnen de regeling voor de private 

domeingoederen is derhalve sprake van een gedifferentieerde en graduele benadering.

Zelfs binnen de categorie van de openbare domeingoederen is er in toenemende mate sprake 

van een gradatie. Recente regelgeving laat in bepaalde gevallen en onder bepaalde 

voorwaarden de vestiging van bepaalde zakelijke rechten op openbare domeingoederen 

toe1487. Ook de rechtspraak heeft uitzonderlijk de vestiging van welbepaalde zakelijke rechten 

op openbare domeingoederen aanvaard1488.

578. Toch is die gradatie onvoldoende.

Rechtspraak en rechtsleer hebben het criterium van “de publiekrechtelijke 

rechtspersoonlijkheid” geen eigen invulling gegeven in het kader van het goederenrecht. Dit 

                                                
1486 A. VRANCKX, H. COREMANS en J. DUJARDIN, Beheer over de onroerende goederen van openbare 

rechtspersonen, Brugge, Die Keure, 2000, 35.
1487 Zie randnummers 555-557.
1488 Aldus heeft het Hof van Cassatie de vestiging van een erfdienstbaarheid op een openbaar domeingoed 

aanvaard op voorwaarde dat dit recht geen afbreuk doet aan de openbare bestemming van het goed (Cass., 
27 september 1990, Rev.not., 1991, 49).
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brengt mee dat het goederenregime van een rechtspersoon kan evolueren of wijzigen door 

kwalificaties in andere materies, zoals de strafrechtelijke aansprakelijkheid, de fiscaliteit of 

het personeelsstatuut. Nochtans is het niet noodzakelijk zo dat in het geval het 

overheidsgehalte van een persoon een bescherming inzake strafrecht of fiscaliteit 

verantwoordt, zich ook een bijzonder goederenregime opdringt. Het hanteren van eenzelfde 

criterium voor het bepalen van de toepasselijkheid van (soms) verbonden maar toch 

verschillende rechtsregimes beperkt op onnodige wijze de mogelijkheden tot een graduele en 

gedifferentieerde benadering.

De gradatie van het openbaar domeinregime door regelgeving en rechtspraak is daarbij weinig 

coherent en rechtlijnig te noemen. Er valt niet in te zien waarom recente cassatierechtspraak 

de vestiging van een erfdienstbaarheid die verenigbaar is met de bestemming van een 

openbaar domeingoed aanvaardt1489, terwijl een huurrecht op een openbaar domeingoed -

zelfs indien dit verenigbaar is met de bestemming - niet kan1490. Evenzeer kan de vraag 

worden gesteld of het versoepelen van het domeinregime voor welbepaalde (PPS)operaties of 

voor welbepaalde publiekrechtelijke personen (Sofico, BAM), terwijl dit voor andere 

operaties of personen niet gebeurt, kan steunen op een objectieve en redelijke 

verantwoording.  

Tot slot is er geen gradatie van het goederenregime voor personen die niet als 

publiekrechtelijk werden gekwalificeerd. Hun goederen worden, ongeacht het 

overheidsgehalte en de betrokkenheid bij taken van algemeen belang en openbare dienst, aan 

dezelfde regeling onderworpen. De goederen van overheids-v.z.w.’s of -vennootschappen, 

zoals De Rand, de VLAM, De Gavers, P.M.V. of het overheidsagentschap PPS, zijn om die 

reden allicht als louter privaatrechtelijke goederen te behandelen. Voor bepaalde ervan kan 

een beperkt beschermend regime – bv. voor beslag of vervreemdbaarheid – nochtans 

noodzakelijk of ten minste verantwoord zijn. De geringe pogingen die bepaalde rechtsleer in 

die richting heeft ondernomen1491, volstaan niet. Ze hebben ook geen navolging gekregen in 

de rechtspraak.  

Dit ontbreken van enige gradatie in het goederenregime van de niet-publiekrechtelijke 

rechtspersonen is des te meer problematisch gelet op de recente verenging van de categorie 

publiekrechtelijke rechtspersonen. De Gimvindus- en BATC-rechtspraak laten uitschijnen dat 

personen met (pseudo-)private rechtsvorm slechts publiekrechtelijk zijn indien ze over

eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheden beschikken1492. Uit de rechtspraak aangaande de 

goederen van de vrije onderwijsinstellingen kan bovendien worden afgeleid dat een organieke 

verbondenheid met de overheid eveneens vereist is voor de publiekrechtelijke 

hoedanigheid1493. De rechtspraak evolueert aldus van een alternatieve naar een cumulatieve 

toepassing van de ontwikkelde criteria en dus naar een beperking van de categorie van de 

                                                
1489 Cass., 27 september 1990, A.C., 1990-91, 84.
1490 Cass., 25 september 2000, J.T., 2001, 379-380.
1491 Zie randnummer 541.
1492 Zie randnummer 271-273.
1493 Zie randnummer 540.
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publiekrechtelijke rechtspersonen. Wat het goederenregime betreft, impliceert dit een 

verenging van de graduele benadering.

C.3. Besluiten en alternatieven

579. Er kan worden geconcludeerd dat de “publiekrechtelijke rechtspersoon” en de 

“openbare en private domeingoederen” geen voldoende geconcretiseerde en rechtszekere 

criteria zijn voor het afbakenen van de domein- en overige goederenregimes. Daarenboven 

resulteren die criteria ook niet in een voldoende graduele en gedifferentieerde benadering.

De lege ferenda dringt zich de vraag op naar meer concrete, rechtszekere en graduele criteria. 

Hieronder wordt een aantal richtlijnen meegegeven die de regelgevers kunnen leiden bij het 

herformuleren van het toepassingsgebied van die goederenregimes.

580. De regelgevers moeten zelf de onderscheidingscriteria aanreiken. Dit zou het 

toepassingsgebied van de goederenregimes concretiseren en bijkomende rechtszekerheid 

creëren. 

De door de regelgever vooropgestelde criteria zullen nog steeds door de rechtspraak en 

rechtsleer moeten worden getoetst, verduidelijkt en verfijnd. De discussie in rechtspraak en 

rechtsleer over de invulling van het criterium “kennelijk niet nuttig voor de taakuitoefening of 

de continuïteit van de openbare dienst” van artikel 1412bis Ger.W. illustreert dit1494. Maar ten 

minste zal duidelijk(er) zijn welke de toe te passen criteria zijn en hoe ze zich onderling 

verhouden.

581. Het is ook weinig zinvol de toepasselijkheid van de onderscheiden goederenregimes af 

te bakenen aan de hand van een – zelfs nader geconcretiseerd – organiek en personeel 

criterium, zoals de “publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon”. Vastgesteld werd 

dat het uitgangspunt voor het uitwerken van bijzondere goederenregimes niet zozeer een 

bescherming van de betrokken rechtspersonen is, maar wel het nut dat bepaalde goederen 

vervullen voor het algemeen belang of de openbare dienst. 

Indien de continuïteit van het algemeen belang of de openbare dienst inderdaad de 

verantwoording is voor de bijzondere goederenregimes, valt niet in te zien welk nut een 

personeel criterium heeft. Aldus is het onduidelijk welke de verantwoording kan zijn voor de 

huidige regeling die, enerzijds, de goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen die 

aangewend worden voor een openbare dienst-taak uitsluit van beslag maar, anderzijds, beslag 

mogelijk maakt op identieke goederen van “particulieren” die aangewend worden voor 

dezelfde opdrachten. 

                                                
1494 Zie onder meer S. BRIJS, “De absolute uitvoeringsimmuniteit thans ook doorbroken bij reële executie”, 

R.W., 2000-01, 1196-1198; -, “Uitvoeringsimmuniteit voor bankrekeningen”, R.W., 2000-01, 1205; -,
“Over beslag op de reserves van een openbaar museum”, R.W., 2000-01, 1208.
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582. Indien de verantwoording voor bijzondere goederenregimes gezocht moet worden in 

de continuïteit van de openbare dienst of het algemeen belang, is het derhalve aangewezen om 

die (nader te concretiseren) openbare dienst of het algemeen belang als criterium te hanteren 

en niet de publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Een eerste stap in die richting 

werd gezet met artikel 1412bis Ger.W. De uitvoeringsimmuniteit werd gekoppeld aan de 

betrokkenheid van de goederen op het algemeen belang of de openbare dienst. De regeling 

gaat echter onvoldoende ver doordat de immuniteit nog altijd voorbehouden blijft aan de 

goederen van de publiekrechtelijke rechtspersonen.

583. Tot slot dringt zich binnen de categorie van de goederen die aangewend worden in het 

algemeen belang of voor een openbare dienst – in navolging van het onderscheid tussen het 

private en openbare domeinregime – een nadere gradatie op.

Al naargelang de betrokkenheid bij het algemeen belang of de openbare dienst moet derhalve 

een verschillende mate van bescherming worden uitgewerkt. Een verschillend regime kan 

uitgewerkt worden al naargelang een goed kennelijk niet nuttig, nuttig of zelfs noodzakelijk is 

voor het algemeen belang of een openbare dienst. De geboden bescherming zal daarbij best 

worden gedifferentieerd volgens de betrokken materie (verjaring, beslag, vestiging zakelijke 

en persoonlijke rechten, onteigening, …).
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HOOFDSTUK VII DE TAALWETGEVING IN BESTUURSZAKEN

A. TAALWETGEVING IN BESTUURSZAKEN EN IN ANDERE AANGELGENHEDEN

584. De Grondwet van 1831 besteedde reeds aandacht aan het gebruik van de talen. Kort na 

de onafhankelijkheid werd aldus in artikel 23 – het huidige artikel 30 – van de Grondwet het 

basisprincipe van het taalgebruik in België verankerd : “Het gebruik van de in België 

gesproken talen is vrij : het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor 

handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken”. De Grondwet verzekert 

derhalve de vrijheid van taalgebruik in België, althans voor de “in België gesproken 

talen”1495. Het verplicht gebruik van een bepaalde taal en het verbod om een taal te gebruiken 

kunnen slechts uitzonderlijk worden opgelegd1496. Artikel 30 maakt dit enkel mogelijk “door 

de wet” en dan nog alleen voor “handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken”.

Artikel 30 van de Grondwet moet echter samengelezen worden met artikel 129, §1, en artikel 

130, §1, 5°, van de Grondwet. Die artikelen hebben de aangelegenheden waarin taalwetgeving 

mag worden uitgevaardigd uitgebreid1497. Overeenkomstig die bepalingen “regelen de Raden 

van de Vlaamse en Franse Gemeenschap bij uitsluiting van de federale wetgever, ieder wat 

hem betreft, bij decreet, het gebruik van de talen voor: 1° de bestuurszaken; 2° het onderwijs 

in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instellingen; 3° de sociale 

betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsmede de door de wet en de 

verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen” en regelt de Raad  

van de Duitstalige Gemeenschap bij decreet “het gebruik van de talen voor het onderwijs in 

de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instellingen”.  

585. Op grond van de voormelde grondwettelijke bepalingen hebben de wet- en 

decreetgevers in tal van domeinen taalwetgeving uitgevaardigd. Er kwam onder meer 

regelgeving tot stand met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken1498, in de sociale 

                                                
1495 De in België gesproken talen zijn momenteel het Duits, Frans en het Nederlands (zie Cass. 5 april 1892, 

Pas., 1892, I, 162; R.v.St., Cheema, nr. 26.950, 1 oktober 1986; R.v.St., Vandezande, nr. 38.376, 20 
december 1991; R.v.St., Vandezande, nr. 62.963, 6 november 1996; C. CAMBIER, Droit administratif, 
Brussel, Larcier, 1968, 187, voetnoot nr. 2; J. CLEMENT, Taalvrijheid en bestuurstaal in België, doct. 
proefschrift, 2002, onuitgeg., 574-577; J. VELAERS, Het gebruik van de talen, Brugge, Die Keure, 2001, 
50-51. 

1496 Het Arbitragehof heeft bevestigd dat de term “regelen” gehanteerd in de artikelen 30 en 129 van de 
Grondwet, zowel het opleggen van het gebruik van een bepaalde talen, als het verbod van het gebruik van 
een bepaalde taal en zelfs het verbod het gebruik van een bepaalde taal te verbieden, omvat (Arbitragehof, 
nr. 17 van 26 maart 1986, overw. 3.B.4.b.).

1497 In die zin Arbitragehof, nr. 10 van 30 januari 1986 en nr. 17 van 26 maart 1986.
1498 Onder meer gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.S., 2 

augustus 1966); decreet van de Vlaamse Raad van 6 december 1972 tot regeling van het taalgebruik in de 
gemeenteraden, de federatieraden, de agglomeratieraden, de provincieraden, de colleges van 
burgemeesters en schepenen, de federatiecolleges, de agglomeratiecolleges, de bestendige deputaties, de 
aan de gemeenten en provincies ondergeschikte besturen en de intercommunale verenigingen (B.S., 9 
januari 1973); decreet van de Franse Cultuurraad van 12 juli 1978 over de verdediging van de Franse taal 
(B.S., 9 september 1978); decreet van de Vlaamse Raad van 30 juni 1981 houdende aanvulling van de 
artikelen 12 en 33 van de bij K.B. van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 
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betrekkingen1499, in gerechtszaken1500 (met bijzondere regelingen voor onder meer de Raad 

van State1501 en het Arbitragehof1502), in het onderwijs1503, in het leger1504, in 

wetgevingszaken1505 en in het kader van consumentenbescherming1506.

586. Binnen het kader van dit onderzoek wordt niet op het toepassingsgebied van al die 

reglementeringen ingegaan. Vooral het toepassingsgebied van de gecoördineerde wetten op 

het taalgebruik in bestuurszaken van 18 juli 1966 (hierna afgekort als “S.W.T.” -

Samengeschakelde Wetten op het Taalgebruik in bestuurszaken), wordt hieronder nader 

onderzocht. Die gecoördineerde wetten maken niet enkel de kern uit van de 

bestuurstaalwetgeving. Hun toepassingsgebied grijpt ook terug naar het onderscheid tussen 

overheids- en privaat persoon. 

587. De taalwetgeving in bestuurszaken is echter niet beperkt tot de S.W.T.

Het begrip “taalgebruik in bestuurszaken” werd in de Grondwet pas ingevoerd in 19701507, 

toen de Cultuurraden uitdrukkelijke bevoegdheden inzake het taalgebruik in bestuurszaken 

toegekend kregen. In bepaalde adviezen heeft de Raad van State dit nieuwe begrip  

“taalgebruik in bestuurszaken” willen beperken tot de aangelegenheden die in 1970 in de 

S.W.T. geregeld waren1508. In de gevallen waarin de Cultuur- en nadien Gemeenschapsraden 

voorstellen wensten aan te nemen in bestuursaangelegenheden die niet in die S.W.T. 

voorkwamen, oordeelde de Raad dat die niet in hun bevoegdheid ter zake het taalgebruik in 

bestuurszaken konden worden ingepast1509. In zijn arrest nr. 17 van 26 maart 1986 heeft het 

Arbitragehof gekozen voor een ruimere benadering. Geoordeeld werd : “Het begrip 

“bestuurszaken” als bedoeld in artikel 59bis, §3, 1°, van de Grondwet, is verschillend van het 

                                                                                                                                                        
bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het 
Nederlands taalgebied en de particulieren (B.S., 10 november 1981).

1499 Onder meer artikel 52 en 59 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, het Vlaamse decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de 
sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de 
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (B.S., 6 september 1973) en 
het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het 
taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook 
van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen (B.S., 30 juni 
1982).

1500 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, B.S., 22 juni 1935.
1501 Artikel 47-68 gecoördineerde wetten op de Raad van State, B.S., 21 maart 1973.
1502 Artikel 62-66 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, B.S., 7 januari 1989.
1503 Wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (B.S., 22 augustus 1963); artikel 6, §3 en 

3bis en artikel 7, §3 en 5bis van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 
(B.S., 22 augustus 1963).

1504 Wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, B.S., 22 augustus 1938.
1505 Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken 

en inwerkingtreden van wetten en verordeningen (B.S., 21 juni 1961); artikel 43, lid 1, 53, 54, 55 en 84 
BWHI.

1506 Artikel 13 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument, B.S., 29 augustus 1991.

1507 De S.W.T. dateren van voordien en werden toen gesteund op de bevoegdheid om het taalgebruik te 
regelen voor de handelingen van het openbaar gezag (artikel 30 G.W.).

1508 Parl. St. Cult.R.Ned. 1974-75, nr. 112/2, 14-16; Parl. St. Vl.R. 1982-83, nr. 162/2, 2. 
1509 Zie voor voorbeelden, J. VELAERS, Het gebruik van de talen, Brugge, Die Keure, 2001, 77-78.
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begrip “handelingen van openbaar gezag” bedoeld in artikel 23. Het eerstgenoemde begrip 

is enerzijds ruimer, en anderzijds enger dan het laatstgenoemde. Immers, enerzijds slaat de 

term “openbaar gezag” op nog andere overheden dan de administratieve overheden, en 

anderzijds duidt de term “bestuurszaken”, naar het voorbeeld van de term “gerechtszaken”, 

ook op de betrekkingen tussen de particulier en het bestuur. Het begrip “bestuurszaken” in 

artikel 59bis van de Grondwet dekt dan ook niet alleen wat door de op 18 juli 1966 

gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wordt geregeld”1510. 

Door die ruime invulling van het begrip bestuurszaken kunnen de Gemeenschapsraden onder 

meer ook particulieren verplichten een welbepaalde taal te gebruiken in hun betrekkingen met 

het bestuur, hoewel een gelijkaardige verplichting niet voorkwam in de S.W.T., versie 1970. 

Van die bevoegdheid heeft de Vlaamse decreetgever gebruik gemaakt om bepaalde 

particulieren te verplichten zich in het Nederlands te richten tot de plaatselijke en gewestelijke 

diensten waarvan het ambtsgebied zich enkel uitstrekt tot gemeenten zonder bijzondere 

taalregeling van het Nederlandse taalgebied1511.

Daarnaast is er rekening mee te houden dat de S.W.T. dateren van voor de federalisering van 

België. De deelstatelijke overheidsdiensten bestonden niet bij de coördinatie van de 

bestuurstaalwetten in 1966 en zijn om die reden ook niet in het toepassingsgebied 

opgenomen. De wetgever heeft het – in weerwil van de kritiek van de Raad van State1512 –

nuttig geacht die deelstatelijke overheden niet in de S.W.T. in te schrijven1513. Voor de 

“gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten” van de Gemeenschaps- en 

Gewestregeringen werden bijzondere regelgevingen uitgevaardigd1514. Toch vertonen die 
                                                
1510 Arbitragehof, nr. 17 van 26 maart 1986, overw. 3.B.4.c. Zie in dezelfde zin Arbitragehof nr. 70 van 14 

december 1988, overw. B.5.b. en – reeds voor het arrest – een advies van de Raad van State, Parl. St.
Vl.R., 1980-81, nr. 127/2, bijlage, 6.

1511 Decreet van de Vlaamse Raad van 30 juni 1981 houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij 
K.B. van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het 
gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlands taalgebied en de 
particulieren, B.S., 10 november 1981. Zie over dit decreet C. DE BUSSCHERE, “De taalwet van 30 juni 
1981”, T.Not., 1982, 11; R. DE VALKENEER, “Le décret du 30 juin 1981 et le notariat”, Rev.not.B., 
1981, 574; R. RENARD, Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen, Gent, 
Story-Scientia, 1983, 288-289.

1512 Parl. St. Kamer 1988-89, nr. 790/1, 55 : “Het is vanuit wetgevingstechnisch standpunt af te raden 
voorschriften die eenzelfde materie betreffen over verschillende autonome wetten te spreiden. Het zou 
derhalve aanbeveling verdienen de bepalingen van het hier besproken hoofdstuk IV [bepalingen voor 
Brussel] op te nemen in de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, in welke wetten die bepalingen, samen met de specifieke regelingen 
geldend voor de diensten en de instellingen van openbaar nut van de Gemeenschappen en van het 
Vlaamse en het Waalse Gewest, een afzonderlijk hoofdstuk zouden kunnen vormen”.

1513 Om die gedifferentieerde regeling te verantwoorden werd er op gewezen “dat verschillende organen (het 
federale en de deelstatelijke parlementen) normerend moeten optreden en dat de structuur en de 
specifieke terminologie [van de S.W.T.] het bovendien vrij moeilijk maken om er de taalregeling van de 
diensten van de Executieven in te passen” (Parl. St. Kamer 1979-80, nr. 619/1, 17).

1514 Voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap, het Vlaamse en het Waalse Gewest : artikel 35 t.e.m. 44 van 
de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (B.S., 15 augustus 1980); voor de 
Duitstalige Gemeenschap : artikel 68 t.e.m. 71 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de 
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (B.S., 18 januari 1984); voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de Gemeenschappelijke, de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie : artikel 32 t.e.m. 36 
van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen (B.S., 17 juni 1989) en artikel 
7, §§3 t.e.m. 9 van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige 
instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten (B.S., 22 januari 1985).
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“bijzondere regelingen” een nauwe band met de S.W.T. In zeer belangrijke mate verklaren ze 

de relevante bepalingen van de S.W.T. van toepassing op de deelstatelijke “gecentraliseerde 

en gedecentraliseerde diensten”.

B. KEUZE VAN DE REGELGEVER 

588. Bij het vaststellen van het toepassingsgebied van de S.W.T. beoogde de wetgever een 

erg ruime groep “overheidspersonen” te onderwerpen : “Zoals de wet van 28 juni 1932 moet 

de nieuwe wet toepasselijk zijn op al de openbare diensten in de ruimste zin van het woord en 

op alle administratieve handelingen die ervan uitgaan”1515.

Artikel 1 S.W.T. verklaart de bestuurstaalwetgeving toepasselijk op de “diensten” van 

volgende personen en op volgende handelingen :

“1° de gecentraliseerde en gedecentraliseerde openbare diensten van de Staat, van de 

provinciën, van de agglomeraties, van de federaties van gemeenten en van de gemeenten, 

voor zover zij inzake taalgebruik niet beheerst worden door een andere wet;

2° de natuurlijke en rechtspersonen die concessiehouder zijn van een openbare dienst of die 

belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of 

de openbare machten hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen;

3° de administratieve werkzaamheden, het administratief personeel en de organisatie van de 

diensten van de Raad van State en het Rekenhof evenals op de Diensten Enquêtes en op het 

administratief personeel van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en op het 

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten;

4° op de administratieve handelingen van de rechterlijke macht, van dezer medewerkers en 

van de schooloverheden;

5° op de verrichtingen bij de parlements-, provincieraads- en 

gemeenteraadsverkiezingen”1516.

Die lange opsomming is het gevolg “van het feit dat uit de ervaring is gebleken dat al te 

gemakkelijk schuil wordt gegaan achter zogezegde leemten in de tekst, terwijl de gegevens die 

bij de parlementaire voorbereiding werden verstrekt over het hoofd werden gezien. Het is ook 

daarom dat werd afgezien van de terminologie van de wet van 1932: ‘besturen van de Staat, 

van de provinciën en van de gemeenten, overheidsbedrijven, vergunde diensten, openbare 

inrichtingen, ondergeschikte openbare besturen en overheden” en dat de toepassingssfeer 

van de wet werd bepaald aan de hand van de verschillende wijzen waarop de openbare 

diensten worden beheerd”1517.

                                                
1515 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 4.
1516 Artikel 1, §1, 6°, verklaart de S.W.T. ook toepasselijk op “de handelingen en bescheiden uitgaande van 

de private nijverheids-, handels- of financiebedrijven” maar dan enkel “binnen de bij artikel 52 bepaalde 
perken”. Die bepaling heeft geen betrekking op het taalgebruik in bestuurszaken maar regelt de talen in de 
sociale betrekkingen tussen werkgevers en hun personeel alsmede voor de door de wet en de 
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (artikel 129, §1, 3°, G.W.). 
Om die reden wordt er hier niet verder op ingegaan.

1517 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 5.
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Artikel 50 S.W.T. voegt aan de voorgaande opsomming nog toe dat “de aanstelling, uit 

welken hoofde ook, van private medewerkers, opdrachthouders of deskundigen de diensten 

niet van de toepassing van de gecoördineerde wetten ontslaat”.

Tot slot verklaren verschillende specifieke wetten (gedeelten van) de S.W.T. toepasselijk op 

de deelstatelijke overheden. De (deels) onderworpen personen worden in die specifieke 

wetgevingen omschreven als de “gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten” van de 

deelstaatregeringen. De omschrijving van artikel 1, §1, 1°, S.W.T. wordt derhalve 

overgenomen1518.

589. De S.W.T. zijn niet onverkort en op uniforme wijze toepasselijk op de aangehaalde 

personen en diensten. 

De deelstatelijke diensten zijn niet zonder meer in de S.W.T. ingeschakeld. Slechts delen van 

die wetgeving zijn, vaak gemoduleerd, op hen van toepassing1519. 

Bepaalde personen die wel ingeschakeld zijn in de S.W.T. zijn er dan weer slechts 

gedeeltelijk aan onderworpen. De Raad van State, het Rekenhof, de rechterlijke macht en zijn 

medewerkers alsook de schooloverheden zijn slechts aan de S.W.T. onderworpen voor hun 

“administratieve werkzaamheden en handelingen”1520.

De S.W.T. omvatten ook een verschillend taalregime in functie van de territoriale 

bevoegdheid van de onderworpen personen of diensten. Al naargelang van hun ambtsgebied 

het grondgebied van één gemeente (plaatselijke dienst), meerdere gemeenten maar niet het 

hele land (gewestelijke dienst) of het gehele land omvat (centrale dienst), is een andere 

taalregeling toepasselijk. Bovendien is van belang of het ambtsgebied enkel gemeenten 

(zonder speciale taalregeling) uit één welbepaald taalgebied omvat, dan wel of tegelijkertijd 

gemeenten uit verschillende taalgebieden of met een verschillend taalstatuut worden bediend.

De “natuurlijke en rechtspersonen die concessiehouder zijn van een openbare dienst of die

belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of 

de openbare machten hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen” zijn in 

beginsel niet onderworpen aan de bepalingen van de S.W.T. die betrekking hebben op de 

“organisatie van de diensten, op de rechtspositie van het personeel en op de door dit laatste 

                                                
1518 Opgemerkt kan worden dat de S.W.T. spreekt van de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van 

de Staat, de gemeenten, enz., terwijl de regelgeving voor de deelgebieden verwijst naar de 
gecentraliseerde en gededecentraliseerde diensten van de deelstaatregeringen. Dit terminologisch 
onderscheid impliceert echter geen inhoudelijke differentiatie. Ook de gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde diensten van de deelstaatregeringen omvatten naast de ministeries en de DAB’s, onder 
meer de pararegionale en paracommunautaire instellingen (zie R.v.St., Angeli, nr. 55.189, 15 september 
1995; P. VANDERNOOT, “La législation linguistique applicable à Bruxelles” in E. WITTE e.a. (ed.), 
Het statuut van Brussel, Brussel, Larcier, 1999, 379). 

1519 Zie randnummer 587.
1520 Zie randnummer 598.
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verkregen rechten”1521. Slechts indien zij “onder het gezag van een openbare macht” staan, 

moeten zij die bepalingen naleven1522. Die uitsluiting werd noodzakelijk geacht omdat 

“artikel 23 van de Grondwet, waarbij de vrijheid van taal wordt gewaarborgd, geen 

inmenging van de wet duldt inzake taalgebruik in particuliere instellingen als 

vakverenigingen, ziekenfondsen, enz. Inmenging van de wet is enkel toegestaan voor zover er 

devolutie van het openbaar gezag is “1523. 

590. Tot slot werden voor tal van specifieke overheidsinstellingen ook specifieke 

taalregelingen uitgewerkt. 

De S.W.T. omvat zelf een eerste uitzondering. Artikel 48 S.W.T. machtigt de Koning om 

bijzondere maatregelen uit te vaardigen om de toepassing van de S.W.T. te regelen voor de 

bedrijven van internationaal luchtverkeer, BIAC en Belgocontrol, rekening houdend met de 

exploitatievoorwaarden die hen eigen zijn1524. 

Daarnaast verduidelijken de S.W.T. dat hun bepalingen slechts toepasselijk zijn voorzover er 

geen andere wet (of, binnen de bevoegdheidssfeer van de Gemeenschappen, een decreet) het 

taalgebruik regelt. Die bepaling beoogde in hoofdzaak te verduidelijken dat het taalgebruik in 

het leger uitgesloten is van de S.W.T.1525. Maar ook bepaalde andere overheidspersonen, zoals 

de Orde van de Dierenartsen, de Orde van de Geneesheren en de Orde van de Apothekers 

blijven aan een geëigende regeling onderworpen1526. 

Een recenter voorbeeld van een geëigende taalregeling bieden de autonome 

overheidsbedrijven in de zin van de wet van 21 maart 1991. Indien hun taken van openbare 

dienst het ganse grondgebied van België bestrijken, moeten hun raad van bestuur en 

directiecomité evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden tellen, de voorzitter van de 

raad van bestuur, respectievelijk de gedelegeerd-bestuurder eventueel uitgezonderd. Die 

verplichting, vervat in artikel 16 van de wet, geldt als een “lex specialis” inzake taalgebruik. 

                                                
1521 Het betreft dan met name de voorschriften inzake de taalkennisvereisten van het personeel en de 

verdeling van het personeel over taalkaders en diensten (artikel 15, 21, 27, 29, 31, 38, 46, §§ 3-6 en 47, 
§5, S.W.T.), alsook de overgangsbepalingen voor het bestaande personeel (artikel 53 en 66 t.e.m. 68 
S.W.T.).

1522 Artikel 1, §2, lid 2, S.W.T.
1523 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 12; Parl. St. Senaat 1962-63, nr. 304, 9.
1524 Zie ter zake R. RENARD, Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen, Gent, 

Story-Scientia, 1983, 155-156; F. VANDENDRIESSCHE, “De Belgische openbare luchtvaartstructuren 
en de hervorming van de Regie der Luchtwegen en BATC”, C.D.P.K. 1999, 60; L. VENY en F. 
VANDENDRIESSCHE, “Het taalgebruik op de luchthaven van Zaventem: een nieuw stukje van de 
puzzel”, A.J.T. 1998-99, 370-372. 

1525 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 6. Het taalgebruik in het leger werd immers reeds geregeld in de 
specifieke wet van 30 juli 1938.

1526 R.v.St., Mathieu, nr. 86.267, 27 maart 2000.
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De “lex generalis”, in casu de voorschriften van de S.W.T. betreffende taalkaders en 

taalrollen, moet hiervoor wijken1527.

C. RECHTSPRAAK, ADVIESPRAKTIJK EN RECHTSLEER

C.1. De gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Staat, van de deelstaten, van 

de provinciën, van de agglomeraties, van de federaties van gemeenten en van de gemeenten 

(artikel 1, §1, 1° S.W.T.)

591. Artikel 1, §1, 1°, S.W.T. onderwerpt de “gecentraliseerde diensten” van de Staat, van 

de provinciën, van de gemeenten en – in theorie – van de agglomeraties1528 en de federaties 

van gemeenten. Daarnaast zijn ook de gecentraliseerde diensten van de Gemeenschappen en 

Gewesten zijn op grond van specifieke wetgeving aan (onderdelen van) de S.W.T. 

onderworpen.

Die categorie van “gecentraliseerde diensten” omvat alle diensten die in een hiërarchisch 

verband staan met het hoogste orgaan van de vermelde overheidspersonen1529. Het betreft 

derhalve diensten waarop de Staat, de deelstaten, de provincies en de gemeenten een 

hiërarchisch gezag kunnen uitoefenen. 

De belangrijkste voorbeelden zijn de voormalige federale ministeries – nu de federale 

overheidsdiensten – en de ministeries van de deelstaten, de ministeriële kabinetten, de 

adviescomités zonder rechtspersoonlijkheid en de provincie- en gemeentebesturen1530. Maar 

ook de overheidsregieën (bv. regie der gebouwen1531, Brusselse Dienst voor Brandweer en 

Dringende Medische Hulp1532) en de diensten met afzonderlijk beheer (bv. de gewestelijke 

                                                
1527 Over de benoeming van de leden van het directiecomité van de Regie der Luchtwegen oordeelde de Raad 

van State “que les règles à suivre quant au nombre de membres du conseil d’administration à nommer 
selon les expressions linguistiques sont déterminées à l’article 16 de la loi du 21 mars 1991; que le 
législateur peut modifier les règles générales qu’il à précédemment fixées; qu’ainsi, pour les nominations 
aux fonctions de membres du conseil d’administration, seules sont applicables les règles qui sont 
mentionnées à l’article 16 de la loi précitée du 21 mars 1991 et non celles qui se trouvent dans les lois 
coordonnées du 18 juillet 1966” (R.v.St., Lalout, nr. 42.102, 2 maart 1993).

1528 Enkel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bestaat momenteel nog een agglomeratie. Die Brusselse 
agglomeratie is echter aan een bijzondere taalregeling onderworpen op grond van artikel 32, §2 van de 
wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen (B.S., 17 juli 1989).

1529 A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 94.
1530 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 5.
1531 Artikel 1, A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van op sommige instellingen van 

openbaar nut.
1532 R.v.St., Angeli, nr. 55.189, 15 september 1995.



379

luchthavens van Oostende en Deurne1533 of SELOR1534) worden als gecentraliseerde diensten 

aangemerkt1535.

592. Daarnaast worden ook de “gedecentraliseerde diensten” van de Staat, de deelstaten en 

de lokale overheden aan (delen van) de S.W.T. onderworpen.

De parlementaire voorbereiding reikt geen definitie aan van wat onder die 

“gedecentraliseerde diensten” moet worden begrepen. Ook worden geen criteria verstrekt om 

de hoedanigheid als gedecentraliseerde dienst vast te stellen. Wel werden een aantal 

voorbeelden aangereikt van gedecentraliseerde diensten, zoals de staatsbedrijven, openbare 

instellingen, parastatale diensten in de zin van de wet van 16 maart 1954, gemeentebedrijven, 

OCMW’s, intercommunales en kerkfabrieken1536. Daarenboven werd bij het kamerverslag een 

lijst gevoegd met diensten die volgens de regering als gedecentraliseerde dienst aan de S.W.T. 

zijn onderworpen1537. Het betreft een louter indicatieve lijst, die bovendien slechts een 

momentopname biedt. De lijst werd niet geactualiseerd.

De rechtsleer heeft de “decentralisatie” nader omschreven als “de vorm van beheer van 

openbare diensten waarbij aan bepaalde diensten een eigen beslissingsrecht wordt verleend 

ten opzichte van de openbare macht die de dienst tot stand heeft gebracht”1538. Aan die 

definitie kunnen drie kenmerken van de gedecentraliseerde dienst worden ontleend. In eerste 

instantie heeft decentralisatie betrekking op het beheer van openbare diensten. Enkel diensten 

of personen die met een openbare dienst zijn belast, komen daarom in aanmerking. Tweede 

voorwaarde is dat het diensten betreft “die door de openbare macht tot stand zijn gebracht”. 

Enkel de diensten en personen die door de Staat, de deelstaten en de lokale overheden werden 

(her)opgericht, zijn in die visie als gedecentraliseerde onderworpen aan de S.W.T. Het loutere 

feit dat een persoon door een overheid met een openbare dienst-taak is belast, volstaat niet. 

Tot slot moeten de gedecentraliseerde diensten beschikken over een eigen 

beslissingsbevoegdheid ten opzicht van de overheid die hen tot stand heeft gebracht. Er moet 

op één of andere wijze een doorbreking zijn van het hiërarchisch gezag. Zoniet is sprake van 

een gecentraliseerde dienst. Die doorbreking van gezag wordt meestal gerealiseerd via het 

toekennen van een eigen rechtspersoonlijkheid en – hiermee samenhangend – een eigen 

vermogen en eigen bestuursorganen. Die zelfstandigheid is niet onbeperkt, door het toezicht 

dat de oprichtende overheid blijft uitoefenen. Dit toezicht mag echter niet zo ver gaan dat de 

                                                
1533 Artikel 95 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 

1992 (B.S., 11 juli 1992) en het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het 
financiële en materiële beheer van de DAB luchthaven Antwerpen en luchthaven Oostende (B.S., 20 
oktober 1994).

1534 V.C.T., nr. 32.147, 25 mei 2000.
1535 A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België, Deventer,  Tjeenk Willink, 

1999, 24-27; A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 
94-97.

1536 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 5-6.
1537 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 67-68.
1538 Onder meer K. LEUS, “Een klassieke bestuursrechtelijke benadering van het verschijnsel 

‘verzelfstandiging’ van openbare diensten” in Liber amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997, 597; 
A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2002, 97.
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voogdijoverheid zich voor alle beslissingen in de plaats kan stellen. Zoniet blijft het 

hiërarchisch gezag behouden en is veeleer sprake van een gecentraliseerde dienst.

De rechtspraak en de adviespraktijk van de VCT hebben– zij het zonder nadere motivering –

aldus onder meer als gedecentraliseerde diensten in de zin van artikel 1, §1, 1°, S.W.T. 

aangemerkt : de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid1539, de Nationale Maatschappij 

voor de Huisvesting1540, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn1541, de Rijksdienst der 

Pensioenen1542, de Nationale Bank van België1543, de N.M.B.S.1544, Belgacom1545, De Post1546, 

de Nationale Instelling voor het beheer van Radioactief Afval en Splijtstoffen1547, het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering1548, de Rijksdienst voor jaarlijkse 

vakantie1549, de bedrijfsraad voor de voeding1550, de Belgische Rundfunk- und 

Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft1551, het Nationaal Instituut voor 

Extractiebedrijven1552, de Universitaire Instelling Antwerpen1553, de Brusselse 

intercommunale watermaatschappij1554 en het Centrum voor Informatica voor het Brussels 

Gewest1555. 

Ook de openbare kredietinstellingen zijn lange tijd als gedecentraliseerde diensten aan de 

S.W.T. onderworpen1556. Die hoedanigheid als gedecentraliseerde dienst ging verloren bij de 

omvorming van de openbare kredietinstellingen naar private vennootschappen1557. In een 

advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van 22 oktober 19981558 luidt het dat “het 

Gemeentekrediet van België werd omgevormd tot een privaatrechtelijke n.v. waarop de 

S.W.T. niet langer van toepassing zijn”. Slechts in het geval hen na privatisering nog 

                                                
1539 R.v.St., Baus, nr. 17.156, 11 september 1975; R.v.St., Gilot, nr. 18.039, 13 januari 1977.
1540 R.v.St., Thonon, nr. 18.264, 12 mei 1977.
1541 V.C.T., nr. 30.276, 1 juli 1999.
1542 R.v.St., Rijksdienst voor arbeiderspensioenen, nr. 12.067, 22 november 1966.
1543 V.C.T., nr. 1.680, 11 oktober 1966.
1544 V.C.T., nr. 31.048, 1 juli 1998; R.v.St., Bogaert e.a., nr. 84.994, 1 februari 2000.
1545 R.v.St., Mahy, nr. 83.675, 26 november 1999; V.C.T., nr. 
1546 V.C.T., nr. 25.142, 31 maart 1994; V.C.T., nr. 31.088, 25 november 1999; R.v.St., Maury, nr. 85.333, 16 

februari 2000.
1547 V.C.T., nr. 15.003, 10 juni 1983; V.C.T., nr. 17.114, 13 november 1983.
1548 R.v.St., Muylaert en Veldman, nr. 25.529, 27 juni 1985; R.v.St., Lambrechts, nr. 35.060, 7 juni 1990.
1549 R.v.St., Elst, nr. 32.854, 27 juni 1989.
1550 R.v.St., Pinkert, nr. 27.315, 7 januari 1987.
1551 R.v.St., Schweren en Ploumen, nr. 75.809, 17 september 1998.
1552 R.v.St., V.C.T., 32.889, 13 september 1989 en nr. 34.800, 24 april 1990.
1553 R.v.St., asbl CRASC, nr. 79.517, 25 maart 1999.
1554 R.v.St., v.z.w. Association du personnel wallon et francophone des services publics, nr. 19.026, 19 

oktober 1978.
1555 V.C.T., nr. 29.348, 29 april 1998.
1556 Zie bv. R.v.St., Nationale Kas voor het Beroepskrediet, nr. 18.582, 24 november 1977 (Nationale Kas 

voor Beroepskrediet) en V.C.T., nr. 1.791, 11 mei 1967 (Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid).

1557 Zie over die gefaseerde privatisering J. DEKETELBUTTER, “De wetten op de organisatie en de 
privatisering van de openbare kredietinstellingen”, Doc. Min. Fin., 1995, nr. 5, 3-37; W. DEVROE, 
Privatisering en verzelfstandiging. Een verkenning vanuit nationaal en Europees economisch recht, 
doctoraal proefschrift KUL, 2000, boek I, 69-89; C. LEJEUNE, “La réforme des institutions publiques de 
crédit - le cheminement d'une privatisation”, D.A.O.R., 1996, afl. 38, 9-59.

1558 V.C.T., nr. 30.146, 22 oktober 1998.
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bijzondere taken door de overheid zijn voorbehouden, kunnen de voormalige openbare 

kredietinstellingen – althans bij het uitoefenen van die taken – aan de S.W.T. onderworpen 

blijven. De toepasselijkheid van de S.W.T. volgt dan niet langer uit de hoedanigheid als 

gedecentraliseerde dienst (artikel 1, §1, 1° S.W.T.). Ze zijn dan onderworpen als “persoon 

belast met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de 

openbare machten hem heeft toevertrouwd in het belang van het algemeen” (artikel 1, §1, 2°, 

S.W.T.)1559. 

C.2. De natuurlijke en rechtspersonen die concessiehouder zijn van een openbare dienst of die 

belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of 

de openbare machten hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen en die al dan 

niet onder het gezag van de openbare macht staan (artikel 1, §1, 2°, S.W.T.)

593. Naast de gedecentraliseerde diensten zijn ook andere vormen van beheer van de 

openbare dienst aan de S.W.T. onderworpen. 

Artikel 1, §1, 2°, S.W.T. vermeldt de concessiehouders van een openbare dienst. Maar ook 

andere technieken waarmee de overheid personen kan belasten met de uitvoering van een taak 

van algemeen belang worden geviseerd. Hiertoe worden al de personen die “belast zijn met 

een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de openbare 

machten hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen” aan de S.W.T. 

onderworpen. Niet enkel de concessiehouders van een openbare dienst maar ook personen die 

via een erkenning, een machtiging of op enige andere wijze door de wet of overheid met een 

taak “die de grenzen van het privaat bedrijf te buiten gaat” werden belast, zijn derhalve 

onderworpen aan de S.W.T.1560. 

594. De wet verduidelijkt echter niet wat onder “openbare dienst”, “taak die de grenzen 

van het privaat bedrijf te buiten gaat” en het “toevertrouwen in het algemeen belang” is te 

begrijpen. 

In zijn advies benadrukte de Raad van State de onduidelijkheid die hieruit kan voortvloeien : 

“Het begrip ‘taak die de grenzen van het privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de 

openbare machten’ aan de natuurlijke of rechtspersonen ‘hebben toevertrouwd ten nutte van 

het algemeen belang’ is vaag en onzeker en maakt de afbakening van de toepassingsfeer van 

                                                
1559 Zie in die zin V.C.T., nr. 27.131, 7 september 1995 : “Ingevolge de wet van 17 juni 1991 tot organisatie 

van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de 
kredietinstellingen werden de ASLK-Bank en de ASLK-verzekeringen omgevormd tot naamloze 
vennootschappen van privaat recht. Ingevolge het behoud van de hun voor 1 oktober 1993 door of 
krachtens de wet toevertrouwde bijzondere opdrachten, blijven deze instellingen echter vennootschappen 
“die belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de 
openbare machten hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen”, in de zin van de S.W.T.” 
Zie ook onder meer zin V.C.T., nr. 29.278, 20 november 1997; V.C.T., nr. 28.244, 8 januari 1998; 
V.C.T., nr. 31.283, 16 december 1999.

1560 Amendementen (Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/12, 2 en nr. 331/30, 2) die beoogden om naast de 
openbare dienst-concessie ook de erkenning en machtiging uitdrukkelijk in de S.W.T. in te schrijven, 
werden niet goedgekeurd.
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de wet onzeker. Bedoelt de Regering de wet toepasselijk te maken op natuurlijke personen of 

rechtspersonen die, met behoud van hun particulier karakter een overheidsdienst beheren 

omdat zij daartoe gemachtigd of erkend zijn, dan moet §2 van artikel 1 in die zin worden 

geredigeerd”. Op die suggestie werd niet ingegaan. 

595. In de rechtspraak en de adviespraktijk van de VCT werden onder meer als personen in 

de zin van artikel 1, §1, 2°, aangemerkt : de landsbonden van de mutualiteiten1561, de 

provinciale verenigingen van kwekers en houders van rundvee1562, de Vlaams-Brusselse 

cultuurtempel Ancienne Belgique1563, een concessiehouder van vaarttochten op de Brugse 

stadsreien1564, exploitanten van televisiekabelnetwerken1565, de Vlaamse Gemeenschapscentra 

in Brussel1566, de concessionaris van het Casino van Knokke1567, de gemeentelijke v.z.w. 

“Association culturelle et artistique d’Uccle”1568, de v.z.w. Fonds sportif de Bruxelles1569, de 

v.z.w. Vereniging voor Handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde1570, een 

concessiehouder van gemeentelijke parkeerplaatsen1571, de sociale huisvestingsmaat-

schappijen1572, de v.z.w. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid1573, de erkende 

rijscholen1574, de erkende vennootschappen voor de autokeuring1575, de 

Dierenziektenbestrijding Limburg1576, de beheersvennootschap voor auteursrechten 

Auvibel1577, de vennootschap Reprobel die belast is met de inning en verdeling van de 

vergoeding voor het copiëren1578, de v.z.w. Vereniging van de Stad en de gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest1579, . 

596. Doorgaans wordt in de rechtspraak en de adviespraktijk niet verduidelijkt waarom die 

personen  geacht worden concessiehouder te zijn of waarom ze belast zijn met een taak die 

                                                
1561 V.C.T., nr. 992, 11 mei 1965; R.v.St., Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, nr. 11.938, 13 september 

1966; V.C.T., nr. 25.158, 26 mei 1994; Arbrb. Antwerpen, 22 april 1993, Limb. Rechtsl., 1993, 112 ; 
V.C.T., nr. 30.034, 18 maart 1999.

1562 R.v.St., asbl association des éleveurs et détenteurs de bétail bovin de la province de Liège, nr. 25.557, 4 
juli 1985.

1563 V.C.T., nr. 29.093, 17 april 1997; V.C.T., nr. 29.281, 18 maart 1999
1564 V.C.T., nr. 4.504, 8 februari 1977.
1565 V.C.T., nr. 4.081, 9 september 1975; V.C.T., nr. 4.330, 22 februari 1977. 
1566 V.C.T., nr. 32.059, 30 maart 2000; VC.T., nr. 32.031, 29 juni 2000; V.C.T., nr. 32.116, 23 november 

2000.
1567 V.C.T., nr. 2.203, 7 juli 1970.
1568 V.C.T., nr. 1.119, 16 juni 1966; V.C.T. nr. 28.115, 29 januari 1998; V.C.T., nr. 29.205, 29 januari 1998.
1569 V.C.T., nr. 31.127, 17 februari 2000; V.C.T., nr. 32.497, 14 december 2000.
1570 V.C.T., nr. 32.064, 4 mei 2000.
1571 V.C.T., nr. 813, 16 februari 1965.
1572 V.C.T., nr. 19.140, 2 juni 1989.
1573 VC.T., nr. 22.263, 9 oktober 1991.
1574 V.C.T., nr. 1.973, 6 juni 1967; V.C.T., nr. 2.237, 22 januari 1970.
1575 V.C.T., nr. 1.490, 31 maart 1966; V.C.T., nr. 1.847, 14 februari 1967, V.C.T., nr. 1.934, 18 april 1967; 

V.C.T., nr. 3.005, 10 december 1969; V.C.T., nr. 3.794, 7 februari 1974; V.C.T., nr. 30.160, 17 december 
1998; V.C.T., nr. 30.118, 4 mei 2000.

1576 V.C.T., nr. 29.043/B, 26 maart 1998.
1577 V.C.T., nr. 30.043, 11 juni 1998.
1578 V.C.T., nr. 30.238, 8 oktober 1998.
1579 V.C.T., nr. 30.072, 8 oktober 1998.
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het privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de overheid hen heeft toevertrouwd. Slechts 

enkele adviezen en arresten gaan inhoudelijk in op die criteria.

In een advies van de V.C.T. van 8 februari 19731580 werd een v.z.w. gekwalificeerd als 

persoon in de zin van artikel 1, §1, 2°, S.W.T. aangezien het “een ware emanatie van de 

gemeente is”. Dit werd afgeleid uit het feit dat 1) de gemeente van rechtswege lid is van de 

vereniging en ook de gemeenteraadsleden op eenvoudig verzoek lid kunnen worden, 2) de 

gemeente statutair over een stemmenaantal beschikt dat de helft van het totale aantal stemmen 

bedraagt en 3) het overschot op de begroting van de v.z.w. overgedragen wordt aan de 

gemeente en haar bezittingen bij ontbinding aan de gemeente toekomen.

Een andere v.z.w. werd door de V.C.T. eveneens geacht te zijn belast met een taak die het 

privaat bedrijf te buiten gaat1581, nadat gebleken was dat 1) zij een aanzienlijke subsidie 

ontvangt van de lokale overheden en de vertegenwoordigers van de gemeenten in de v.z.w. de 

begroting opmaken en de rekeningen goedkeuren, 2) een lid van de bestendige deputatie van 

rechtswege voorzitter is van de vereniging en 3) het personeel en de lokalen van de v.z.w. 

door de provincie ter beschikking worden gesteld. Volgens verschillende andere adviezen1582

volstaat het louter ontvangen van een subsidie dan weer niet om te besluiten dat een persoon 

door de overheid belast is met een taak die het privaat bedrijf te buiten gaat.

In een arrest van 18 januari 20001583 is ook de Raad van State nader ingegaan op de vraag in 

welke gevallen een persoon geacht kan worden door de openbare machten met een taak te zijn 

belast die het privaat bedrijf te buiten gaat. Met betrekking tot de Studiecentrum voor 

Kernenergie werd geoordeeld dat “de statutaire doelstellingen duidelijk wijzen op een 

opdracht van algemeen belang, aan het S.C.K. toevertrouwd door de overheid1584; dat het 

overigens algemeen bekend is dat alles wat met kernenergie te maken heeft van groot 

economisch en strategisch belang is terwijl de gevaren welke de kernenergie voor de 

bevolking kan meebrengen ontegensprekelijk een zaak van de overheid zijn. Dat hierbij ook 

moet worden vastgesteld dat de werkingskosten van het S.C.K. bijna integraal (ca. 95%) 

werden gedekt door overheidssubsidies […]. Dat artikel 19 van de statuten van het S.C.K. 

bepaalt dat benevens de in de statuten voorgeschreven bepalingen, zijn betrekkingen met de 

openbare besturen geregeld worden door middel van een met de Minister van Economisch 

Zaken en Energie te sluiten overeenkomst […] dat de overeenkomst […] overweegt ‘dat de 

uitbreiding der toepassingen van de kernenergie zeer belangrijk is voor ’s lands economie’, in

haar artikel 1 bepaalt dat de toelagen van de Staat – die zoals reeds vermeld het overgrote 

deel van de werkingskosten uitmaken – niet mogen worden aangewend voor doeleinden die de 

goedkeuring van de Minister van Economische Zaken en Energie niet wegdragen”.

                                                
1580 V.C.T., nr. 3.513, 8 februari 1973.
1581 V.C.T., nr. 3.273, 20 oktober 1971.
1582 V.C.T., nr. 1.798, 25 april 1967; V.C.T., nr. 28.071, 23 oktober 1997; V.C.T., nr. 31.081, 1 juli 1999.
1583 R.v.St., V.C.T., nr. 84.739, 18 januari 2000.
1584 In die statuten worden de opdrachten van het S.C.K. onder meer als volgt omschreven “op verzoek van de 

overheid elk speurwerk of coördinatie hiervan op zich nemen” en “het uitvoeren, eventueel, op verzoek 
van de regering, van toezichts- en nazichtsverrichtingen van technische aard”.
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Uit die adviespraktijk en rechtspraak kunnen (samengevat) de volgende indicaties worden 

geput voor het criterium “taak die het privaat bedrijf te buiten gaat en door de wet of de 

openbare machten is toevertrouwd” :

- de Raad van State heeft het begrip “taak die het privaat bedrijf te buiten gaat” 

gelijkgeschakeld met het begrip “taak van algemeen belang”;

- of een taak van algemeen belang is of niet is veeleer een politiek-maatschappelijke dan 

een juridische vraag; of een taak van algemeen belang is, hangt in eerste instantie af van 

de vraag of de overheid die taak als van algemeen belang heeft beschouwd (‘dat het een 

zaak van de overheid is’);

- om vast te stellen of een persoon door de openbare macht met die taak van algemeen 

belang is belast, volstaat één criterium niet; daarentegen moet rekening worden gehouden 

met een geheel van indicaties die tegen elkaar afgewogen moeten worden, zoals

 de oorsprong van de geldelijke en materiële middelen voor de uitvoering van de 

opdracht; het louter ontvangen van een subsidie volstaat echter niet om artikel 1, §1, 

2° S.W.T. vervuld te achten;

 de statutaire doelsomschrijving en de betrokkenheid van de overheid hierin;

 de participatie van de overheid in het kapitaal en het bestuur van de persoon.

597. De S.W.T. zijn op gedifferentieerde wijze toepasselijk op de in artikel 1, §1, 2°, 

bedoelde “concessiehouders van de openbare dienst” en “personen die door de openbare 

macht met een taak belast zijn die het privaat bedrijf te buiten gaat”.

Die personen moeten de voorschriften van de S.W.T. enkel naleven bij het uitvoeren van hun 

openbare dienst-activiteiten of algemeen belang-taak. Ontplooien zij nog andere activiteiten, 

dan zijn de S.W.T. niet toepasselijk1585. Zo zijn de ziekenfondsen maar onderworpen voor 

zover er machtsoverdracht is vanwege de overheid en in de mate van die machtsoverdracht, 

zoals wanneer zij optreden in het kader van de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering1586. De V.C.T. heeft er verder op gewezen dat de 

verzekeringsmaatschappijen slechts onderworpen zijn zo ze optreden in het kader van de 

verplichte motorrijtuigen- en arbeidsongevallenverzekering1587, de keuringsinstellingen 

binnen het raam van de verplichte autokeuring1588 en de vennootschap Reprobel bij het innen 

en verdelen van de vergoedingen voor het kopiëren1589.

                                                
1585 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 12 en nr. 331/35, 23; Parl. St. Senaat 1962-63, nr. 304, 9.
1586 V.C.T., nr. 1.171, 11 mei 1965 en nr. 25.158, 26 mei 1994.
1587 V.C.T., nr. 12.304, 9 juni 1983.
1588 V.C.T., nr. 1.934, 18 april 1967; V.C.T., nr. 3.794, 7 februari 1974; V.C.T., nr. 30.160, 17 december 

1998; V.C.T., nr. 30.118, 4 mei 2000.
1589 V.C.T., nr. 30.188, 24 september 1998.
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Bijkomend zullen de personen genoemd in artikel 1, §1, 2°, S.W.T. niet steeds onderworpen 

zijn aan de bepalingen inzake de organisatie van de diensten en de rechtspositie en rechten 

van het personeel. Artikel 1, §2, S.W.T. verduidelijkt dat die voorschriften op hen enkel 

toepasselijk zijn indien ze “onder het gezag van een openbare macht staan”. Ook voor dit 

criterium reikt de wet of de parlementaire voorbereiding geen nadere omschrijving of definitie 

aan. Verschillende amendementen1590 die beoogden het gezagscriterium te concretiseren, werden 

verworpen. Vraag is dan ook hoe dit “gezags-criterium” moet worden ingevuld. Met name kan 

de vraag worden gesteld of artikel 1, §2, S.W.T. een “hiërarchisch gezag” vereist, dan wel of 

ook andere vormen van zeggenschap (bv. bestuurlijk toezicht, meerderheidsaandeel, ...) 

kunnen volstaan. 

Twee arresten van de Raad van State van 6 juli 19921591 hebben enige duidelijkheid gebracht. 

Zowel het Gemeentekrediet als de Nationale Investeringsmaatschappij werden door de Raad

aangemerkt als personen die onder het gezag staan van de openbare macht. 

Aangaande de N.I.M. werd geconcludeerd dat de vennootschap “a été créée par la loi du 2 

avril 1962; que les trois quarts de son capital ne peuvent être détenus que par l’Etat ou des 

institutions publiques de crédit; que le président et les vice-présidents de son conseil 

d’administration, ainsi que le président du comité de direction sont nommés et révoqués par 

arrêté royal; que les autres membres du conseil d’administration et la majorité des autres 

membres du comité de direction sont nommés par l’assemblée générale sur les présentations 

faites par différents ministres ou comités ministériels; que des commissaires désignés par le 

gouvernement siègent dans les organes de gestion; qu’ils ont ‘n droit illimité de surveillance 

et de contrôle sur les opérations de la société’ et peuvent suspendre toute décision qu’ils 

jugeraient contraires aux lois, aux statuts ou à l’intérêt public, et de déférer la décision 

contestée au ministre qui a le pouvoir de l’annuler. […] il est indifférent que les agents soient 

places, vis-à-vis de leur employeur dans une situation statutaire ou contractuelle”. 

Voor het Gemeentekrediet werd overwogen dat de vennootschap “a été créé le 24 novembre 

1860, à l’initiative du gouvernement, sous la forme d’une société anonyme […] qu’il a pour 

objet de favoriser, par des opérations de crédit, les investissements des provinces et des 

communes ainsi que l’exécution de leur budget; que ses actionnaires sont presque 

exclusivement constitués des provinces et des communes; qu’il est soumis à une tutelle de la 

part de l’Etat, à l’intervention de commissaires du gouvernement qui disposent d’un pouvoir 

de contrôle illimité et ont le pouvoir de s’opposer à l’exécution de toute décision qu’ils 

estiment contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts des provinces et des communes, et de 

déferrer la décision contestée au ministre, qui a le pouvoir de l’annuler […] Que ni la forme 

de s.a. empruntée au droit privé, ni la circonstance que le personnel qu’il emploie soi engagé 

dans les liens de contrats de travail régis par le droit privé na sont de nature à faire obstacle 

à l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative”. 

                                                
1590 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/24 en nr. 331/30, 5.
1591 R.v.St., V.C.T., nrs. 39.990 en 39.991, 6 juli 1992.
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In het reeds aangehaalde arrest van 18 januari 2000 heeft1592 de Raad van State verder 

overwogen dat het Studiecentrum voor Kernenergie onderworpen was aan het gezag van de 

federale overheid, nadat was vastgesteld “dat van de 31 leden waaruit de raad van beheer van 

het Centrum bestaat, volgens de statuten zoals zij golden toen het huidig beroep werd 

ingesteld, er 10 door de regering worden voorgedragen en 8 door de wetenschappelijke 

kringen van het onderwijs en van het onderzoek – waaronder een meerderheid als zuivere 

overheidsinstellingen beschouwd kunnen worden-; dat die leden blijkens artikel 7 door de 

Minister van Economische zaken worden benoemd, aangezien volgens die bepaling door de 

zorgen van de Minister wordt voorzien in de vacatures; dat overigens, blijkens artikel 2 van 

de vorenvermelde, in uitvoering van de statuten gesloten overeenkomst van 1 februari 1963, 

de regeringsafgevaardigden de vergaderingen van de raad van beheer en van het bureau 

bijwonen, de raad van beheer moet worden bijeengeroepen telkens een 

regeringsafgevaardigde hierom verzoekt en dat krachtens artikel 3 elke 

regeringsafgevaardigde beroep kan instellen tegen de beslissingen waarvan hij oordeelt dat 

ze in strijd zijn met de wet, de statuten of het algemeen belang, over welk beroep beslist wordt 

door de Ministers van Economische Zaken en Energie; dat nog volgens die overeenkomst de 

Ministers van Economische zaken en van Financiën controle uitoefenen op de begroting en de 

rekeningen van het S.C.K.; dat de overeenkomst die diverse vormen van regeringscontrole 

niet uitdrukkelijk beperkt tot de aanwending van overheidsgelden en, zelfs al moet men ze als 

daartoe beperkt beschouwen, de omstandigheid dat het grootste deel van de 

werkingsmiddelen van het S.C.K. bestaat uit overheidssubisides meebrengt dat het toezicht 

van de overheid op de werking ervan bijna totaal is”.

Volgens de Raad is een hiëarchisch gezag derhalve niet vereist om aan het gezagsvereiste van 

artikel 1, § 2 lid SWT te voldoen. Een verregaand toezicht van de overheid kan volstaan. Met 

name indien een meerderheid van de bestuursleden door of op voordracht van de overheid 

wordt aangewezen en die overheid over een schorsings- en vernietingsberoep beschikt t.a.v. 

van de beslissingen is aan het gezagsvereiste voldaan. Noch de private rechtsvorm, noch de 

contractuele aard van de tewerkstelling kan een volledige toepassing van de SWT, inclusief 

de bepalingen inzake personeel en organisatie van de diensten, in de weg staan.

Anders is het indien het toezicht of de zeggenschap van de overheid zich beperkt tot de

uitvoering van de door de overheid toegekende taak of concessie. De V.C.T. besloot aldus dat 

de n.v. Distrigaz niet onder het gezag van de openbare machten staat, hoewel bepaalde 

beslissingen van die vennootschap goedgekeurd moesten worden door beheerders die door de 

Minister bevoegd voor Energie aangewezen werden. Geoordeeld werd dat “de tussenkomst 

van de openbare macht, in casu de Minister die de energie onder zijn bevoegdheid heeft, 

beperkt is tot de materie van de concessie; dat de n.v. Distrigaz dus niet in se onder het gezag 

staat van de openbare macht; dat slechts voor zeer precieze activiteiten die voortvloeien uit 

de aard van de concessie, de minister een zeker beslissingsrecht heeft in de n.v.; dat de n.v. 

                                                
1592 R.v.St., V.C.T., nr. 84.739, 18 januari 2000.
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Distrigaz trouwens andere activiteiten mag uitoefenen waarvoor zij niet onder de toepassing 

van de S.W.T. valt”1593. 

C.3. De administratieve werkzaamheden en handelingen van de Raad van State, het 

Rekenhof, de rechterlijke macht en zijn medewerkers, de schooloverheden, alsook de 

verrichtingen bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

598. Ook in talrijke andere domeinen dan bestuursaangelegenheden werd een 

taalwetgeving uitgevaardigd. Verwezen werd reeds naar de taalwetgeving in gerechtszaken, in 

onderwijs en naar bijzondere regimes voor de Raad van State1594. 

Het toepasselijk verklaren van de S.W.T. op de “administratieve handelingen en 

werkzaamheden” van de personen die onderworpen zijn aan die bijzondere regelgevingen 

verduidelijkt dat die bijzondere regimes niet alle handelingen en werkzaamheden regelen. 

Aldus beheersen de taalwet gerechtszaken en de taalwetgeving in onderwijs respectievelijk 

enkel de gerechtelijke en onderwijshandelingen. Indien de genoemde personen ook 

bestuurlijke handelingen stellen, zijn zij aan de S.W.T. onderworpen.

599. De vermelding van de verkiezingshandelingen houdt slechts een bevestiging in van de 

toepasselijkheid van de S.W.T. De kiesverrichtingen vallen immers onder het begrip 

bestuurszaken1595. De personen die met de organisatie ervan zijn belast (Staat, gemeenten, 

deelgebieden, …), zijn bovendien al op grond van artikel 1, §1, 1°, S.W.T. aan de 

bestuurstaalwetgeving onderworpen. 

Wel is rekening te houden met de federalisering van de bestuurstaalwetgeving en de 

bijzondere wet- en decreetgeving die inzake taalgebruik in verkiezingen werd 

uitgevaardigd1596. De S.W.T. zijn dan ook niet (meer) op alle kiesverrichtingen van 

toepassing1597.

C.4. Het gebruik van private medewerkers, opdrachthouders of deskundigen

600. Ingevolge artikel 50 S.W.T. werkt de taalwetgeving door in het geval een persoon die 

niet onderworpen is aan de bestuurstaalwet, een opdracht uitvoert voor een persoon die wel 

aan de S.W.T. is onderworpen.

Het artikel verklaart de voorschriften inzake taalgebruik weliswaar niet rechtstreeks 

toepasselijk op die private medewerkers. Enkel aan de “diensten” wordt de verplichting 

                                                
1593 V.C.T., nr. 3.258, 24 februari 1972.
1594 Zie randnummer 585.
1595 J. VELAERS, Het gebruik van de talen, Brugge, Die Keure, 2001, 80.
1596 Bijvoorbeeld het decreet van de Vlaamse Raad van 16 juni 1982 houdende wijziging van artikel 49 van 

de bij K.B. van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken (B.S., 14 
september 1982) en het decreet van de Vlaamse Raad van 18 mei 1994 houdende regeling van het 
taalgebruik bij de verkiezingen (B.S., 31 mei 1994).

1597 Zie ter zake J. VELAERS, Het gebruik van de talen, Brugge, Die Keure, 2001, 79-80.
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opgelegd om de taalwetgeving na te leven, ook indien zij optreden via private medewerkers. 

Bij de parlementaire bespreking werd benadrukt dat dit artikel “uitgaat van de gedachte dat

de private medewerkers waarop de openbare diensten bij gelegenheid een beroep moeten 

doen, niet onderworpen zijn aan de wet. Doch die omstandigheid mag voor de diensten geen 

voorwendsel zijn om zich aan de wettelijke bepalingen te onttrekken. Het artikel zal de 

openbare overheden er bijgevolg toe aanzetten met omzichtigheid te werk te gaan bij het 

uitkiezen van hun private medewerkers willen zij niet verplicht worden de voor hun dossier 

bestemde bescheiden te vertalen”1598. Verschillende amendementen die beoogden de 

voorschriften van de S.W.T. rechtstreeks op die private medewerkers toepasselijk te 

verklaren1599, werden verworpen.

Onrechtstreeks leidt artikel 50 S.W.T. er echter toch toe dat de private medewerkers, 

opdrachthouders en deskundigen bij het uitvoeren van hun opdracht dezelfde 

taalverplichtingen hebben als de diensten waarvoor ze werken. Volgens de vaste 

adviespraktijk van de V.C.T. houdt artikel 50 S.W.T. immers in dat de overheden van hun 

medewerkers moeten eisen de door de S.W.T. voorgeschreven talen te hanteren. 

Studiebureaus1600, autosleepdiensten1601, geneesheren1602, vleeskeurders1603, stedenbouwkun-

digen1604, wasserijen1605, verzekeraars1606, lotto-verkoopcentra1607 en zelfstandige verkopers 

van NMBS-treinbiljetten1608 moeten in het geval zij op zelfstandige wijze handelen in 

opdracht van een aan de S.W.T. onderworpen persoon de voorschriften van de S.W.T. 

naleven.

601. Aangenomen moet worden dat de voorschriften inzake de organisatie van de diensten 

en de taalkennisvereisten voor het personeel niet via artikel 50 S.W.T. toepasselijk worden op 

private medewerkers, opdrachthouders en deskundigen van aan de S.W.T. onderworpen 

personen.

Niet alleen zou dit absurde organisatorische vereisten opleggen voor het uitvoeren van 

opdrachten voor de overheid. De niet-toepasselijkheid van die voorschriften valt ook af te 

leiden uit artikel 1, §2, lid 2, S.W.T. Die bepaling onderwerpt concessiehouders van een 

openbare dienst en personen belast met een taak van algemeen belang slechts aan de 

voorschriften inzake organisatie van de diensten en het personeel, indien zij onder het gezag 

staan van een openbare macht. A fortiori moet hetzelfde aangenomen worden voor personen 

                                                
1598 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 39. 
1599 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/18, 2 en nr. 331/30, 3.
1600 V.C.T., nr. 838, 24 juni 1965.
1601 V.C.T., nr. 1.993, 30 november 1967; V.C.T., nr. 29.127, 19 maart 1998; V.C.T., nr. 31.053, 25 

september 1999.
1602 V.C.T., nr. 1.819, 13 december 1966; V.C.T., nr. 2.107, 15 februari 1968.
1603 V.C.T., nr. 3.581, 13 december 1973.
1604 V.C.T., nr. 1.714, 18 oktober 1966.
1605 V.C.T., nr. 4.475, 15 december 1977.
1606 V.C.T., nr. 3.955, 20 mei 1976.
1607 V.C.T., nr. 29.290, 22 januari 1998; V.C.T., nr. 30.001, 18 maart 1999.
1608 V.C.T., nr. 30.008, 27 januari 2000.
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die slechts met een beperkte (uitvoerings)opdracht worden belast door een aan de S.W.T. 

onderworpen overheid.

Daarnaast volgt uit de onderworpenheid aan de voorschriften inzake taalgebruik wel dat de 

private medewerker zich voor de uitvoering van de opdracht dusdanig moet organiseren dat 

het publiek en de overheid zonder enige moeite gebruik kunnen maken van de door de S.W.T. 

voorgeschreven talen.

D. TOEPASSING OP DE VOORBEELD-CATEGORIEËN

D.1. De door de overheid erkende rechtspersonen

602. De door de overheid erkende rechtspersonen zijn in beginsel geen gecentraliseerde of 

gedecentraliseerde diensten van de Staat in de zin van de S.W.T. : zij staan niet onder het 

hiërarchische gezag van enige overheid en zijn er doorgaans ook niet organiek mee 

verbonden. 

603. Blijft de vraag of erkende rechtspersonen dan niet als “concessiehouders van een 

openbare dienst of als personen die door de wet of de openbare machten belast zijn met een 

taak die het privaat bedrijf te buiten gaat” aan de S.W.T. onderworpen zijn.

Dit zal vermoedelijk het geval zijn indien de erkenning niet beperkt blijft tot een  

reglementering van private activiteiten maar een taak van openbare dienst toewijst. Aldus 

hebben de rechtspraak en rechtsleer bijvoorbeeld de verplichte technische keuring als een taak 

van algemeen belang aangemerkt die de federale overheid aan de keuringsvennootschappen, 

via hun erkenning, heeft toevertrouwd1609. De V.C.T. heeft de erkende vennootschappen in 

het verleden daarom (naar mijn mening) terecht gekwalificeerd als personen die op grond van 

artikel 1, §1, 2°, aan de S.W.T. zijn onderworpen1610. 

604. Personen die via hun erkenning met een taak van openbare dienst zijn belast, zullen  

enkel bij het uitoefenen hun erkende keuringsactiviteiten aan de bestuurstaalwetgeving 

onderworpen zijn. Voor hun andere activiteiten is geen rekening te houden met de 

bestuurstaalwet1611.

605. Tot slot zullen de erkende rechtspersonen slechts zijn onderworpen aan de 

voorschriften van de S.W.T. betreffende de organisatie van de diensten en het personeel 

indien ze ook onderworpen zijn aan het “gezag van de openbare machten”1612.

                                                
1609 Zie randnummer 281.
1610 V.C.T., nr. 1.490, 31 maart 1966; V.C.T., nr. 1.847, 14 februari 1967, V.C.T., nr. 1.934, 18 april 1967; 

V.C.T., nr. 3.005, 10 december 1969; V.C.T., nr. 3.794, 7 februari 1974; V.C.T., nr. 30.160, 17 december 
1998; V.C.T., nr. 30.118, 4 mei 2000.

1611 V.C.T., nr. 1.934, 18 april 1967; V.C.T., nr. 3.794, 7 februari 1974; V.C.T., nr. 30.118, 4 mei 2000. Zie 
ook Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 12.

1612 Artikel 1, §2, lid 2, S.W.T.
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Ter zake is telkenmale na te gaan of er sprake is van een hiërarchisch gezag of een verregaand 

toezicht door de erkennende overheid, dit in de vorm van een rechtstreekse zeggenschap in de 

aanstelling van de bestuurders of een tussenkomst in de werking en inrichting van de erkende 

personen. 

D.2. De overheids-v.z.w.’s

606. De overheids-v.z.w.’s kunnen verschillende kenmerken vertonen die de rechtsleer 

verbonden heeft aan de gedecentraliseerde dienst.

Doorgaans worden die overheids-v.z.w. immers door één of meerdere overheden opgericht en 

blijven zij ook na oprichting nauw met die overheden verbonden. Bovendien is vaak een 

verregaand toezicht op de werking van de vereniging vooropgesteld en worden, al dan niet bij 

overeenkomst, overheidstaken verzelfstandigd. 

Gelet op het ontbreken van enige concretisering van het begrip is echter niet met zekerheid te 

stellen dat dergelijke kenmerken volstaan om een overheids-v.z.w. als gedecentraliseerde 

dienst aan de taalwetgeving in bestuurszaken te onderwerpen. 

607. De overheids-v.z.w.’s zullen doorgaans wel kwalificeren als “concessiehouder” of 

“persoon die door de openbare machten met een taak van algemeen belang is belast” en in 

die hoedanigheid aan de S.W.T. onderworpen zijn. De verregaande deelname van de overheid 

in de v.z.w. gaat immers vaak gepaard met de toekenning, via concessie, decreet, besluit of op 

enige andere wijze, van een taak van openbare dienst.

608. De overheids-v.z.w.’s moeten de voorschriften van de S.W.T. betreffende de 

organisatie van de diensten en het personeel enkel naleven indien ze onderworpen zijn aan het 

“gezag van de openbare machten”1613. Ter zake is telkenmale na te gaan of de overheid een 

hiërarchisch gezag of van een verregaand toezicht uitoefent op de werking en organisatie van 

de vereniging.

D.3. De autonome overheidsbedrijven

609. De autonome overheidsbedrijven werden opgericht en worden gecontroleerd door de 

federale overheid, staan onder haar schorsings- en vernietigingstoezicht en zijn belast met 

taken van openbare dienst. De autonome overheidsbedrijven vertonen dus de kenmerken die 

rechtsleer en rechtspraak aan de gedecentraliseerde overheidsdienst hebben verbonden1614.

                                                
1613 Artikel 1, §2, lid 2, S.W.T.
1614 Onder meer R.v.St., Reyser, nr. 75.575, 10 augustus 1998; R.v.St., Aseglio, nr. 82.989, 20 oktober 1999; 

R.v.St., Maury, nr. 85.333, 16 februari 2000; R.v.St., Gustin, nr. 94.756, 18 april 2001.
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Het is dan ook ten overvloede dat artikel 36, §1, van de wet van 21 maart 1991 bevestigt dat 

de autonome overheidsbedrijven (al dan niet in de vorm van een n.v. van publiek recht) 

onderworpen zijn aan de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het taalgebruik in 

bestuurszaken.

610. Artikel 36, §1, onderwerpt de autonome overheidsbedrijven aan alle voorschriften van 

de S.W.T., inclusief de bepalingen betreffende de organisatie van de diensten en het 

personeel. Bij de autonome overheidsbedrijven moeten daarom onder meer taalkaders worden 

vastgesteld. De Raad van State heeft herhaaldelijk gewezen op die verplichting1615.

Voor de taalkundige samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité wordt echter 

afgeweken van de algemene regeling die de S.W.T. voor de organisatie van de diensten 

instelt. Artikel 16 AOB-wet schrijft immers de pariteit als algemene regel voor en dit voor 

beide organen. Bij het bepalen van hun taalkundige samenstelling is enkel met de 

voorschriften van dit artikel rekening te houden1616.

611. Noch artikel 1, §1, 1°, S.W.T., noch artikel 36, §1, van de wet van 21 maart 1991 

maakt voor de toepasselijkheid van de taalwetgeving op de autonome overheidsbedrijven een 

onderscheid al naargelang een autonoom overheidsbedrijf optreedt in uitvoering van een 

openbare diensttaak of daarbuiten. Ook als louter commerciële activiteiten worden 

ontwikkeld, zijn de autonome overheidsbedrijven dus onderworpen aan de S.W.T. 

612. Op grond van artikel 48, lid 2, S.W.T. kan de Koning - naar het voorbeeld van het 

bijzondere taalstatuut dat voor het voormalige SABENA werd uitgewerkt1617 - voor 

Belgocontrol en BIAC een bijzonder taalstatuut uitwerken “rekening houdend met de 

exploitatievoorwaarden die hen eigen zijn”. Van die mogelijkheid werd nog geen gebruik 

gemaakt.

D.4. De Vlaamse overheidsvennootschappen

613. Voor de Vlaamse overheidsvennootschappen kunnen moeilijk algemene besluiten 

geformuleerd worden over de toepasselijkheid van de bestuurstaalwetgeving. Deze groep van 

personen is hiervoor te ruim en te divers.

                                                
1615 R.v.St., Eyckermans, nr. 77.890, 30 december 1998; R.v.St., Van Den Broek, nr. 83.645, 25 november 

1999; R.v.St., Van Gysegem, nr. 93.028, 5 februari 2001; R.v.St., Apers, nr. 93.029, 5 februari 2001; 
R.v.St., Vervaet, nr. 93.032, 5 februari 2001; R.v.St., De Backer, nr. 93.034, 5 februari 2001.

1616 Over de benoeming van de leden van het directiecomité van de Regie der Luchtwegen oordeelde de Raad 
van State aldus “que les règles à suivre quant au nombre de membres du conseil d’administration à 
nommer selon les expressions linguistiques sont déterminées à l’article 16 de la loi du 21 mars 1991; que 
le législateur peut modifier les règles générales qu’il à précédemment fixées; qu’ainsi, pour les 
nominations aux fonctions de membres du conseil d’administration, seules sont applicables les règles qui 
sont mentionnées à l’article 16 de la loi précitée du 21 mars 1991 et non celles qui se trouvent dans les 
lois coordonnées du 18 juillet 1966” (R.v.St., Lalout, nr. 42.102, 2 maart 1993). 

1617 Zie het verslag aan de Koning bij artikel 35 van het rationaliserings-K.B. 
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In  talrijke gevallen zal echter tot de toepasselijkheid kunnen worden besloten van de 

bestuurstaalwetgeving. Determinerend voor die toepasselijkheid is immers niet de aard van de 

rechtsvorm (die voor de Vlaamse overheidsvennootschappen vaak privaatrechtelijk is) of de 

bevoegdheid om eenzijdig bindende beslissingen te nemen (bevoegdheid die bij verschillende 

Vlaamse overheidsvennootschappen ontbreekt). Wel is van belang of die ondernemingen door 

de Vlaamse overheid op één of andere manier belast zijn met of betrokken bij taken van 

algemeen belang, hetgeen doorgaans het geval is. 

D.5. De filialen van verzelfstandigde overheidspersonen

614. Filialen die niet kaderen in een (verdere) verzelfstandiging van overheidstaken, zijn 

niet onderworpen aan de S.W.T. 

Ondanks hun organieke band met een overheid zijn ze immers niet met enige openbare dienst-

taak belast, hebben ze een privaatrechtelijke rechtsvorm en missen ze de bevoegdheid om 

gezagshandelingen te stellen. Ook een bestuurlijk toezicht ontbreekt. Ze zijn dan noch als 

gedecentraliseerde dienst, noch als persoon die door de openbare machten met een taak van 

algemeen belang is belast, aan de bestuurstaalwetgeving onderworpen. Enkel indien ze 

opdrachten uitvoeren voor een aan de S.W.T. onderworpen dienst (bv. hun overheid-moeder), 

zal een dergelijk filiaal als “private medewerker” de voorschriften van de S.W.T. moeten in 

acht nemen (artikel 50 S.W.T.). 

615. Filialen die wel met taken van openbare dienst of algemeen belang worden belast, 

zullen allicht wel onderworpen zijn aan de S.W.T., met name op grond van hun hoedanigheid 

als “persoon die door de openbare machten met een taak van algemeen belang is belast”.

Ook deze filialen zijn slechts onderworpen zijn aan de voorschriften van de S.W.T. 

betreffende de organisatie van de diensten en het personeel indien ze onder het “gezag van de 

openbare machten” staan1618. Hiertoe is geval pergeval na te gaan of een hiërarchisch gezag 

of een verregaand toezicht door de overheid uitgeoefend wordt op de organisatie en werking 

van het filiaal.

E. BEOORDELING

E.1. Een voldoende rechtszeker criterium ?  

616. De criteria en technieken die de wetgever heeft gehanteerd voor het afbakenen van het 

personele toepassingsgebied van de bestuurstaalwetgeving, komen gedeeltelijk tegemoet aan 

de rechtszekerheidsvereisten die in het eerste deel van het onderzoek werden vooropgesteld.

617. Artikel 1, §1, 2°, S.W.T. reikt inderdaad een aantal criteria aan die toelaten te bepalen 

of een persoon “als overheid” aan de S.W.T. onderworpen is. 

                                                
1618 Artikel 1, §2, lid 2, S.W.T.
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Het belast zijn door de overheid met een concessie van openbare dienst of met een taak van 

algemeen belang en het al niet dan staan onder het gezag van de overheid, zijn weliswaar vage 

criteria die nadere concretisering in rechtspraak en rechtsleer vereisen. Door in artikel 1, §1, 

2°, S.W.T. de toe te passen criteria aan te reiken, vermindert die interpretatieopdracht echter 

alvast met één “niveau”. De vraag welke criteria gebruikt moeten worden om de onderworpen 

overheidspersonen te bepalen, is niet meer aan de orde. Enkel de vraag naar de invulling en 

toepassing van de criteria moet nog worden beantwoord.

Voor de meeste voorbeeldcategorieën kan dan ook met relatieve zekerheid worden vastgesteld 

of zij een persoon zijn in de zin van artikel 1,§1, 2°, S.W.T.

618. Ook de categorieën vermeld in artikel 1, §1, 3° - 5° stellen weinig 

rechtszekerheidsproblemen.

Het betreft ofwel nominatief vermelde personen of handelingen (bv. Raad van State, 

Rekenhof, verkiezingshandelingen) ofwel categorieën die voldoende identificeerbaar zijn (bv. 

schooloverheden). 

619. Anders is het echter met de “gedecentraliseerde” overheidsdiensten bedoeld in artikel 

1,§1, 1°, van de S.W.T. en in de specifieke bestuurstaalwetgeving die voor de deelstatelijke 

“gedecentraliseerde diensten” werd uitgevaardigd. Noch de wet, noch de parlementaire 

voorbereiding reiken criteria aan om te bepalen of een persoon een gedecentraliseerde dienst 

is. Wel werd een aantal voorbeelden naar voren geschoven en werd bij het kamerverslag een 

lijst gevoegd met diensten die als gedecentraliseerde dienst aan de S.W.T. zijn 

onderworpen1619. De voorbeelden zijn echter zeer onvolledig en de lijst is louter indicatief en 

werd niet geactualiseerd. Er moet daarom teruggegrepen worden naar (vage) rechtsleer en 

rechtspraak.

620. De onduidelijkheid van het criterium “gedecentraliseerde dienst” is des te meer 

problematisch, door de verhouding van die categorie met de personen van artikel 1, §1, 2°, 

S.W.T. De voorschriften voor de gedecentraliseerde diensten, enerzijds, en voor de personen 

in de zin van artikel 1, §1, 2°, S.W.T., anderzijds, verschillen op essentiële punten van elkaar. 

Zo zijn de personen in de zin van artikel 1, §1, 2°, S.W.T. enkel aan de bepalingen van de 

S.W.T. betreffende de organisatie van de diensten en het personeel onderworpen indien ze 

onder het gezag staan van de openbare machten1620. Die voorwaarde wordt niet gesteld voor 

de “gedecentraliseerde diensten” van artikel 1, §1, 1°, S.W.T. Indien geen gezagsrelatie 

voorhanden is, zal het daarom essentieel zijn te bepalen of een persoon niet als 

“gedecentraliseerde dienst” aan de voorschriften betreffende personeel en organisatie 

onderworpen is. 

                                                
1619 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 67-68.
1620 Zie randnummer 597.
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Er is ook op gewezen dat de in artikel 1, §1, 2°, S.W.T. bedoelde personen slechts aan de 

S.W.T. onderworpen zijn voor hun openbare diensttaken of taken van algemeen belang1621. 

Oefenen zij nog andere activiteiten uit, dan zijn de S.W.T. niet toepasselijk. Eenzelfde 

nuancering valt in de rechtspraak en de adviespraktijk niet terug te vinden voor de 

gedecentraliseerde diensten. Voor de autonome overheidsbedrijven bevestigt artikel 36, §1, 

AOB-wet daarentegen dat de taalwetgeving al hun activiteiten blijft beheersen. 

Voor personen die verbonden zijn met deelstatelijke overheden, rijst nog een bijkomend 

probleem. Voor de “gedecentraliseerde diensten” van de deelstatelijke overheden stelt 

specifieke wetgeving een taalregime in dat aanleunt bij de S.W.T. maar er op belangrijke 

punten ook van afwijkt1622. Die afwijkingen bestaan niet voor de personen die door de 

deelstatelijke overheden met een concessie van openbare dienst werden belast of die door die 

overheden met een taak van algemeen belang werden toebedeeld. Op die personen zijn – op 

grond van artikel 1, §1, 2°, S.W.T. – de S.W.T. zonder meer toepasselijk.

Gelet op voormelde verschillen is het dan ook cruciaal om uit te maken of een persoon als 

“gedecentraliseerde dienst” onderworpen is aan de bestuurstaalwetgeving, dan wel als 

persoon in de zin van artikel 1, §1, 2° S.W.T.1623  Dit veronderstelt op zijn beurt duidelijke 

criteria die in staat stellen de categorie van de “gedecentraliseerde diensten” te bepalen en te 

plaatsen tegenover de personen in de zin van artikel 1, §1, 2°, S.W.T. 

E.2. Een voldoende “maximaal” en gradueel criterium ?

621. De wetgever heeft bij het afbakenen van het personele toepassingsgebied van de 

bestuurstaalwetgeving zowel een maximale als graduele benadering nagestreefd. 

Maximaal, omdat beoogd werd de bestuurstaalwet toepasselijk te verklaren op al de openbare 

diensten in de ruimste zin van het woord en op alle bestuurshandelingen die ervan uitgaan1624. 

Bovendien wenste de regelgever ook bepaalde personen die niet belast zijn met openbare 

dienst-taken in de toepassingssfeer van de regelgeving te vatten, voornamelijk als zij in 

opdracht van een aan de taalwet onderworpen overheid optreden.

Gradueel, omdat de toepasselijkheid van de bestuurstaalwetgeving maar gewenst is indien als 

“bestuur” wordt opgetreden. Indien niet als overheid wordt gehandeld, kan zelfs de vraag 

worden gesteld of de toepasselijkheid van de bestuurstaalwetgeving niet strijdig is met de 

                                                
1621 Zie randnummer 597.
1622 Zie randnummer 587.
1623 In de praktijk wordt aan het onderscheid echter vaak ten onrechte voorbijgegaan. Zo werd de n.v. 

Zeekanaal en haveninrichtingen van Brussel door de Raad van State eerst aangemerkt als 
“publiekrechtelijke overheidsdienst” en “openbare instelling in de zin van de wet van 16 maart 1954”, om 
dan toch tot de toepasselijkheid van de S.W.T. te besluiten op grond van artikel 1, §1, 2°, S.W.T. (R.v.St., 
n.v. Zeekanaal, nr. 19.523, 20 maart 1979).

1624 Parl. St. Kamer 1961-62, nr. 331/27, 4.
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artikelen 30 en 129 van de Grondwet. Die artikelen machtigen immers enkel tot het 

uitvaardigen van taalwetgeving in bestuurszaken en voor de handelingen van openbaar gezag. 

622. De maximale benadering komt tot uiting in het erg ruime toepassingsgebied van de 

reglementering. 

Niet alleen de “klassieke” overheidspersonen zijn onderworpen. De regelgeving is ook 

toepasselijk op bepaalde personen die door private personen werden opgericht en worden 

gecontroleerd. Het volstaat dat die personen (via een concessie, erkenning, machtiging, …) 

door de overheid met een taak van algemeen belang werden belast om hun optreden als 

overheidsoptreden aan te merken en de bestuurstaalwetgeving toepasselijk te verklaren.

Daarbij beïnvloedt de bestuurstaalwetgeving ook het optreden van personen die niet als 

overheid optreden, in het bijzonder zo zij in contact treden of handelen met een aan de S.W.T. 

onderworpen persoon. Artikel 50 S.W.T. verplicht de overheden om de taalvoorschriften 

waaraan ze onderworpen zijn ook op te leggen aan hun aannemers, private medewerkers, 

opdrachthouders en deskundigen. Het Vlaamse decreet van 30 juni 1981 gaat nog verder. Het 

houdt een rechtstreekse verplichting in voor de particulieren uit een gemeente van het 

Nederlandse taalgebied zonder speciale taalregeling, om zich in het Nederlands te wenden tot 

de plaatselijke en gewestelijke diensten waarvan de werkkring zich beperkt tot gemeenten van 

het Nederlandse taalgebied zonder speciale taalregeling.

623. De bestuurstaalwetgeving heeft tegelijkertijd oog voor gradatie : 

- de gecentraliseerde en gedecentraliseerde deelstatelijke diensten zijn niet zonder meer 

in de S.W.T. ingeschakeld maar er zijn slechts delen van die wetgeving, vaak 

gemoduleerd, op van toepassing verklaard;

- de Raad van State, het Rekenhof, de rechterlijke macht en hun medewerkers alsook de 

schooloverheden zijn slechts aan de S.W.T. onderworpen voor hun “administratieve 

werkzaamheden en handelingen”;

- de S.W.T. omvatten een verschillend taalregime in functie van de territoriale 

bevoegdheid van de onderworpen personen of diensten;

- de personen bedoeld in artikel 1, §1, 2°, S.W.T. zijn enkel onderworpen aan de S.W.T. 

in het geval zij optreden in het kader van hun taken van openbare dienst of algemeen 

belang;

- de personen bedoeld in artikel 1, §1, 2°, S.W.T. zijn enkel onderworpen aan de 

voorschriften betreffende de organisatie van de diensten en het personeel indien zij 

“onder het gezag van een openbare macht” staan;
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- voor tal van specifieke overheidsinstellingen werden specifieke taalregelingen 

uitgewerkt.

Voor de bestuurstaalwetgeving kan de vraag of het personele toepassingsgebied voldoende 

gradueel ingevuld, is derhalve positief worden beantwoord. 

Veeleer moet voor bepaalde differentiaties de vraag worden gesteld of een onderscheiden 

behandeling (nog steeds) verantwoord is. In het licht van het gelijkheidsbeginsel is alvast 

moeilijk te verantwoorden dat de tweedeling die voor de personen in de zin van artikel 1, §1, 

2°, S.W.T. wordt gemaakt al naargelang zij taken van openbare dienst of andere activiteiten 

uitoefenen niet wordt doorgetrokken naar de “gecentraliseerde en gedecentraliseerde” 

overheidsdiensten. 

E.3. Besluit

624. Er kan worden geconcludeerd dat het overheidsbegrip dat de bestuurstaalwetgeving 

hanteert voor het afbakenen van het personele toepassingsgebied in bepaalde maar niet 

voldoende mate voldoet aan de vereisten betreffende rechtszekerheid en concretisering. 

Vooral de categorie van de “gedecentraliseerde” diensten laat rechtsonzekerheid bestaan. 

Onduidelijk is welke criteria gehanteerd moeten worden om die categorie af te bakenen. 

Daarenboven is de verhouding van die categorie met de personen bedoeld in artikel 1, §1, 2°, 

S.W.T. problematisch. 

De bestuurstaalwet heeft dan weer wel voldoende oog voor een gradueel toepassingsgebied 

ratione personae. Die verregaande gedifferentieerde benadering is echter niet (langer) in alle 

gevallen verantwoord. Gewezen werd op de ongemotiveerde verschillen in de 

toepasselijkheid van de S.W.T. op de gedecentraliseerde diensten, enerzijds, en op de 

personen in de zin van artikel 1, §1, 2°, S.W.T., anderzijds.
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HOOFDSTUK VIII SAMENVATTEND BESLUIT

625. In het tweede deel van het onderzoek werd afgeleid dat het onderscheid tussen

publieke en private personen, tussen overheid en privé, verdere nuancering behoeft. Bepleit 

werd dat het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen op graduele, 

meerduidige en evolutieve wijze moet worden ingevuld. 

Aan die benadering werden twee positiefrechtelijke gevolgen verbonden. Vooreerst moet het 

gebruik van ongenuanceerde begrippen als “publiekrechtelijk rechtspersoon”, “openbare 

instelling” of “administratieve overheid” worden vermeden bij het afbakenen van het 

toepassingsgebied van regelgeving. Ten minste moeten die begrippen, regelgeving per 

regelgeving, worden geconcretiseerd aan de hand van criteria die de regelgever aanreikt. 

Daarnaast werd besloten dat voor personen die zowel publiek- als privaatrechtelijke 

kenmerken vertonen, naast een publiek en private regeling ook één of meerdere tussenregimes 

moeten worden uitgewerkt.

626. In het derde deel van het onderzoek is vervolgens voor verschillende regimes 

nagegaan of de manier waarop hun personele toepassingsgebied is afgebakend rekening houdt 

met die graduele, meerduidige en evoluerende benadering en vooral met de positiefrechtelijke 

gevolgen die eraan werden verbonden.

627. Voor de schorsings- en annulatiebevoegdheid van de Raad van State werd tot de 

slotsom gekomen dat de “administratieve overheid” geen voldoende geconcretiseerd, 

rechtszeker en gradueel criterium is. Gewezen werd op het ontbreken van door de wetgever 

vastgelegde criteria om het begrip te concretiseren en op de uitholling van de ruimte die 

bestond voor een graduele benadering door de Gimvindus-rechtspraak.

Een wijziging van de bevoegdheidsomschrijving werd gesuggereerd, uitgaande van volgende 

richtlijnen :

- een functionele benadering van de bevoegdheid van de Raad van State is meer 

aangewezen dat de huidige organieke benadering. Niet langer “de administratieve 

overheid” maar wel de bestuurshandeling moet een centrale plaats innemen bij het 

bepalen van de bevoegdheid van de Raad. Die benadering heeft tot voordeel dat 

rekening kan worden gehouden met het graduele karakter van de verschillende criteria 

die voor eenzelfde persoon soms wel en soms niet vervuld zijn. Daarbij komt dat de 

Raad van State zich als annulatierechter uiteindelijk moet uitspreken over de 

wettigheid van beslissingen. Het is dan ook logisch de bevoegdheid van de Raad van 

State te koppelen aan die beslissingen en niet te verbinden aan de hoedanigheid van 

het orgaan dat die beslissingen neemt;
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- de wetgever moet zelf de criteria aanreiken voor het afbakenen van het begrip 

“bestuurshandeling”. Aldus wordt de bevoegdheid van de Raad van State meer 

geconcretiseerd en wordt bijkomende rechtszekerheid gecreëerd; 

- de aangehouden criteria moeten op niet-cumulatieve en niet-alternatieve wijze worden 

toegepast. Niet-cumulatief, in de zin dat niet aan alle criteria voldaan moet zijn om een 

beslissing als bestuurshandeling aan te merken. Niet-alternatief, in de zin dat het 

vervullen van één van de criteria niet kan volstaan om de beslissing zonder meer als 

bestuurshandeling aan te merken. De criteria moeten tegen elkaar worden afgewogen, 

waaruit dan moet worden afgeleid of een beslissing een voldoende overheidsgehalte 

vertoont om de bevoegdheid van de Raad van State te verantwoorden. Enkel op die 

wijze kan rekening gehouden worden met het graduele en gemengd publiek-privaat 

karakter van de betrokken beslissingen.

628. Met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten werd besloten dat het 

gehanteerde overheidsbegrip in belangrijke mate voldoet aan de vereisten inzake 

rechtszekerheid en graduele benadering. Dit overheidsbegrip is ingevuld aan de hand van een 

opsomming, concrete criteria en een (indicatieve) lijst. Er is ook sprake van een verregaande 

graduele toepassing van de aanbestedingsvoorschriften op de verschillende “overheden”.

De lege ferenda dringt zich dan ook niet zozeer de vraag op naar nieuwe, meer concrete, 

rechtszekere en graduele criteria. Wel moet een aantal onvolkomenheden worden weggewerkt 

en onduidelijkheden worden uitgeklaard (bv. organismen van openbaar nut, verenigingen). 

Bovendien is na te gaan of de zeer verregaande gedifferentieerde benadering in alle gevallen 

nog verantwoord en opportuun is. De verschillen inzake de niet-toepasselijkheid van de 

regelgeving tussen overheidsbedrijven en andere overheidspersonen zijn alvast moeilijk te 

verantwoorden. 

629. Het gebruik van het begrip “administratieve overheid” bij de formele motivering, de 

openbaarheid en de ombudsdiensten bevestigt voormelde conclusies : ook voor de 

toepasselijkheid van die regimes biedt de “administratieve overheid” onvoldoende 

rechtszekerheid en een gebrekkige graduele benadering. Het criterium komt trouwens ook niet 

tegemoet aan het erg ruime toepassingsgebied dat de regelgevers voor die bestuurlijke 

vernieuwingen beoogden.

De volgende richtlijnen werden geformuleerd voor het herafbakenen van het 

toepassingsgebied ratione personae van de formele motivering, de openbaarheid van bestuur 

en de ombudsdiensten : 

  

- het toepassingsgebied van de wetgeving formele motivering, openbaarheid van 

bestuur en ombudsdiensten wordt best niet langer identiek ingevuld. Voor de formele 

motiveringsplicht is een organiek overheidscriterium zoals “de administratieve 

overheid” weinig zinvol. Centraal bij de formele motivering staat niet de vraag welke 
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personen onderworpen zijn, maar wel welke beslissingen formeel gemotiveerd moeten 

worden. Voor de openbaarheid kan evenzeer overwogen worden om af te stappen van 

een organieke benadering. Artikel 32 van de Grondwet, dat de onderscheiden 

openbaarheidswetten, -decreten en -ordonnanties tot rechtsgrond strekt, reikt dit zelf 

aan. Het artikel verbindt het recht op openbaarheid niet aan de informatie in het bezit 

van een overheidspersoon. Uitgangspunt vormt daarentegen het begrip 

bestuursdocument. Er moet niet zozeer uitgegaan worden van het overheidsgehalte 

van de persoon die in het bezit is van bepaalde informatie maar wel van het 

overheidsgehalte van die informatie zelf. Voor de ombudsdiensten is het behoud van 

een organieke benadering van het toepassingsgebied dan weer wel aangewezen. De 

bevoegdheid van de ombudsdiensten heeft niet enkel betrekking op beslissingen, 

handelingen of welbepaalde documenten. De ombudsmannen en -vrouwen kunnen 

zich inlaten met elke klacht over de werking van de personen die aan hun toezicht zijn 

onderworpen. 

- de regelgevers moeten zelf de criteria aanreiken die bepalen welke beslissingen, 

informatie of personen onderworpen zijn aan de formele motiveringsplicht, de 

openbaarheid en de ombudsdiensten. Dit verzekert een nadere concretisering van het 

toepassingsgebied van die regelgevingen en biedt derhalve meer rechtszekerheid. 

- de regelgevers moeten ook bepalen op welke wijze de aangehouden criteria zijn toe te 

passen (alternatief, cumulatief, onderlinge afweging, …). Indien nog steeds een 

maximale toepasselijkheid van de regelgeving wordt voorgestaan, zal een cumulatieve 

toepassing van de criteria moeten worden vermeden. Veeleer zullen de aangehouden 

criteria onderling afgewogen moeten worden, al dan niet gecombineerd met criteria 

waarvan het vervuld zijn onmiddellijk leidt tot toepasselijkheid.

630. De “publiekrechtelijke rechtspersoon” en de “openbare en private domeingoederen” 

zijn geen voldoende geconcretiseerde en rechtszekere criteria voor het afbakenen van de 

domein- en overige goederenregimes. Concrete criteria worden in de wetgeving niet 

aangereikt. De rechtspraak en de rechtsleer zijn onduidelijk. 

Vastgesteld werd dat de “publiekrechtelijke rechtspersoon” en “de openbare en private 

domeingoederen” evenmin een voldoende graduele en gedifferentieerde benadering 

waarborgen. Rechtspraak en rechtsleer hebben het criterium van “de publiekrechtelijke 

rechtspersoonlijkheid” geen eigen invulling gegeven in het kader van het goederenrecht. Dit 

brengt mee dat het goederenregime van een rechtspersoon kan evolueren of wijziging door 

kwalificaties in andere materies, zoals de strafrechtelijke aansprakelijkheid, de fiscaliteit of 

het personeelsstatuut. Er is ook geen graduele benadering voor de goederen van personen die 

als “privaatrechtelijk” worden aangemerkt. De graduele benadering voor de 

“publiekrechtelijke” personen is weinig coherent of rechtlijnig.
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De lege ferenda zijn meer concrete, rechtszekere en graduele criteria nodig. De volgende 

uitgangspunten werden meegegeven :

- de regelgevers moeten zelf de onderscheidingscriteria aanreiken. Dit leidt tot een 

concretisering van het toepassingsgebied van de goederenregimes en tot bijkomende 

rechtszekerheid. 

- een organiek en personeel criterium, zoals de “publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 

rechtspersoon”, is weinig zinvol voor het afbakenen van de onderscheiden 

goederenregimes. Uitgangspunt voor het uitwerken van bijzondere goederenregimes is 

immers niet zozeer een bescherming van de betrokken rechtspersonen maar wel van 

het nut van die goederen voor het algemeen belang of de openbare dienst. Het is 

aangewezen dit nut voor de (nader te concretiseren) openbare dienst of het algemeen 

belang als criterium te hanteren en niet de publiek- of privaatrechtelijke 

rechtspersoonlijkheid. 

- niet alle goederen die aangewend worden in het algemeen belang of voor een openbare 

dienst moeten aan eenzelfde regime worden onderworpen. Al naargelang de 

betrokkenheid bij het algemeen belang of de openbare dienst geldt een verschillende 

mate van bescherming. 

631. Het overheidsbegrip dat de bestuurstaalwetgeving hanteert, beantwoordt onvoldoende 

aan de rechtszekerheidsvereisten. Vooral de categorie van de “gedecentraliseerde” diensten 

laat rechtsonzekerheid bestaan. Het is onduidelijk welke criteria gehanteerd moeten worden 

om die categorie af te bakenen. De verhouding van die categorie met de personen bedoeld in 

artikel 1, §1, 2°, S.W.T. is eveneens problematisch. 

De bestuurstaalwet heeft wel voldoende oog voor een gradueel toepassingsgebied ratione 

personae. Meer zelfs, in bepaalde gevallen gaat de differentiatie te ver. Voorbeeld hiervan zijn 

de ongemotiveerde verschillen in de toepasselijkheid van de S.W.T. op de gedecentraliseerde 

diensten en de personen in de zin van artikel 1, §1, 2°, S.W.T.
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DEEL IV ALGEMEEN BESLUIT

632. Het onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen wordt 

door de huidige rechtsleer en rechtspraak op genuanceerde wijze gehanteerd. De kwalificatie 

is niet gesteund op abstracte of vormelijke gronden. Evenmin wordt aan één welbepaald 

criterium de voorkeur gegeven. Om te beoordelen of een persoon een overheid dan wel een 

particulier is, wordt daarentegen gebruik gemaakt van een waaier aan criteria die onderling 

afgewogen worden. Het overheidstoezicht op die persoon, de eenzijdig bindende 

beslissingsbevoegdheid, de oprichting of erkenning door de overheid, de maatschappelijke 

opdracht en de wil van de wetgever zijn de belangrijkste van die criteria. 

Die “nieuwe” benadering is niet vrij van kritiek. Niet alleen hanteert haast iedere rechter en 

rechtsgeleerde een eigen “criteria-waaier” en leiden gelijkaardige waaiers tot radicaal 

verschillende kwalificaties. Meer fundamenteel houdt die benadering ook onvoldoende 

rekening met de wijzigingen aan de maatschappelijke onderbouw van het onderscheid tussen 

publiek- en privaatrecht : vermondiging van de burger in zijn relatie tot de overheid en de 

uitbreiding van het takenpakket van de overheid. Samen met die maatschappelijke evoluties 

verschoven ook de juridische concepten en technieken die aan het onderscheid tussen publiek-

en privaatrechtelijke rechtspersonen ten grondslag liggen. Algemene en particuliere 

belangenbehartiging staan niet langer tegenover elkaar. Het zijn veeleer aanvullende 

begrippen die door eenzelfde persoon kunnen worden nagestreefd. Van een strikte 

taakverdeling tussen dé overheid en dé privé is evenmin nog sprake. Steeds vaker gaan 

overheid en privé in overleg en in samenwerking hun projecten realiseren. Naast een typisch 

publiekrechtelijk optreden maakt de overheid steeds vaker gebruik van technieken en 

rechtsfiguren ontleend aan het privaatrecht. 

633. In het licht van die evoluties kan het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke 

rechtspersonen niet meer worden bepaald door een aantal criteria tegen elkaar af te wegen. 

Een dergelijke benadering vertoont drie onvolkomenheden.

De “faisceau d’indices”-techniek heeft nog steeds de bedoeling om te komen tot een publiek-

of privaatrechtelijke kwalificatie. Voor een toenemende groep van rechtspersonen is 

dergelijke kwalificatie onvoldoende genuanceerd. Aan de hand van de criteria kan hoogstens 

worden bepaald of een persoon “veeleer wel” of “veeleer niet” als publiekrechtelijk is te 

beschouwen. De ene gezagshandeling is de andere niet. Evenmin is er één publiek- of 

privaatrechtelijke rechtsvorm, één algemeen of particulier belang of één enkele vorm van 

toezicht. Aan de orde is of veeleer het algemeen of particulier belang wordt behartigd, wat het 

gehalte aan overheidsparticipatie en -financiering is en in welke mate gebruik wordt gemaakt 

van eenzijdige en van het privaatrecht afwijkende rechtstechnieken. “De” overheids- en “de” 

private rechtspersoon zijn dan nog slechts twee polen, twee ideaalbeelden waaraan weinig 

bestaande personen voldoen. De “summa divisio” van de rechtspersonen moet daarom worden 

vervangen door het beeld van een continuüm met als extremen de publiek- en de 
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privaatrechtelijke rechtspersonen. Een rechtspersoon moet op dit “summa continuüm” worden 

gepositioneerd op grond van zijn overheidsgehalte. 

Rechtsleer, rechtspraak en regelgeving geven zich in hun “moderne” benadering van het 

onderscheid ook nog onvoldoende rekenschap van het meerduidige karakter van het 

onderscheid tussen de overheids- en de privé-persoon. Het “overheids” of het “privaat” 

gehalte van een rechtspersoon is niet op algemene wijze vast te stellen. Daarentegen moet per 

regelgeving vastgesteld worden welke criteria het overheids- of het privaat gehalte bepalen. 

Eenzelfde persoon kan aldus een hoog overheidsgehalte hebben voor de wetgeving 

overheidsopdrachten maar een hoog privaat gehalte in fiscale aangelegenheden of voor zijn 

goederen. 

Tot slot wordt nog al te vaak voorbijgegaan aan het tijdsgebonden en evolutief karakter van 

het onderscheid tussen de overheids- en privé-persoon. Een uitspraak over het 

overheidsgehalte van een persoon is slechts zinvol op een welbepaald tijdstip. Steeds is 

rekening te houden met wijzigingen die achteraf aan het statuut van die persoon zijn 

aangebracht en het overheidsgehalte kunnen beïnvloeden.

634. Te besluiten valt dat het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke 

rechtspersonen niet alle zin heeft verloren. Wel moet de benadering van “de” publiek- en “de” 

privaatrechtelijke rechtspersoon als een absoluut, eenduidig en in de praktijk hanteerbaar 

onderscheid worden verlaten voor een meer graduele, meerduidige en evoluerende 

benadering.

Die nieuwe benadering beperkt zich niet tot de rechtstheorie. Er zijn belangrijke 

positiefrechtelijke gevolgen aan verbonden. 

635. Begrippen als “publiekrechtelijk rechtspersoon”, “openbare instelling” of 

“administratieve overheid” kunnen niet langer worden gebruikt voor het afbakenen van het 

toepassingsgebied van regelgeving. Dit ongenuanceerd hanteren van het overheidsbegrip 

strijdt met verschillende beginselen van behoorlijke regelgeving. Rechtszekerheid en 

duidelijke regelgeving vereisen dat het overheidsbegrip wordt geconcretiseerd aan de hand 

van criteria die de regelgever zelf aanreikt. Ook de onderlinge verhouding van die criteria 

(cumulatief, alternatief, …) moet de regelgever vastleggen.

De voorgestelde handelwijze sluit discussie over het publiek- of privaatrechtelijk gehalte van 

een persoon niet uit. Maar een optreden van de regelgever zou de interpretatieopdracht en dus 

de rechtsonzekerheid alvast met één “niveau” verminderen. Momenteel moeten rechtspraak 

en rechtsleer niet alleen verduidelijken hoe de aangehouden criteria worden ingevuld. Vooraf 

moet worden bepaald wat die criteria zijn. 
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Tegelijkertijd laat de voorgestelde wetgevingstechniek voldoende ruimte voor evolutie van de 

overheidsbegrippen. Via de invulling van de criteria kunnen rechtspraak en rechtsleer 

inspelen op maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Heel wat actuele regelgeving voldoet echter niet aan die voorwaarden. Dit geldt voor de 

regelgeving die gebruik maakt van het begrip administratieve overheid (annulatiebevoegdheid 

van de Raad van State, formele motivering, openbaarheid van bestuur, bevoegdheid van de 

federale en deelstatelijke ombudsdiensten, …). Elke regelgevende concretisering van dit 

overheidsbegrip ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de “publiekrechtelijke rechtspersoon” die de 

toepasselijkheid van het domeinregime bepaalt en voor de “gedecentraliseerde dienst” in de 

zin van de bestuurstaalwetgeving. Van de onderzochte regimes voldoet enkel de wetgeving 

overheidsopdrachten in belangrijke mate aan de geformuleerde rechtszekerheidsvereisten. De 

onderworpen “publiekrechtelijke rechtspersonen” worden geconcretiseerd aan de hand van 

een aantal (cumulatieve) criteria. Die laten de rechtspraak echter nog voldoende ruimte om in 

te spelen op nieuwe evoluties.

In talrijke gevallen dringt zich dan ook een verduidelijking van de overheidsbegrippen op. 

Enerzijds zal de regelgever criteria moeten aanreiken die het overheidsbegrip verduidelijken 

en moeten aangeven op welke wijze die criteria moeten worden toegepast (cumulatief, 

alternatief, onderlinge afweging, …). Anderzijds mag de concretisering niet zo ver gaan dat 

elke flexibiliteit en evolutie a priori wordt uitgesloten. Vooraf zal moeten worden nagegaan of 

een personele benadering van het toepassingsgebied wel aangewezen is. Voor de bevoegdheid 

van de Raad van State en de formele motivering werd alvast vastgesteld dat veeleer is uit te 

gaan van het begrip bestuurshandeling dan van het organieke “administratieve overheid”. 

Voor de openbaarheid van bestuur en het goederenregime zijn respectievelijk het 

bestuursdocument en het overheidsgoed dan weer meer aangewezen criteria voor het 

afbakenen van het toepassingsgebied dan de huidige organieke benadering. 

636. Tweede positiefrechtelijk aandachtspunt van de voorgestelde benadering is het 

grondwettelijk verbod om de regelgeving te beperken tot een publiekrechtelijk en een 

privaatrechtelijk regime. Voor personen die zowel publiek- als privaatrechtelijke kenmerken 

vertonen, kan zowel het publiek- als het privaatrechtelijk regime discriminatoir zijn : de 

toepassing van de publiekrechtelijke regeling kan onverantwoordbaar streng zijn en de 

privaatrechtelijke regeling te laks, of omgekeerd. In voorkomend geval verplicht het 

gelijkheidsbeginsel om naast een “strikt” publieke en private regeling ook één of meerdere 

tussenregimes uit te werken.

Voor de annulatiebevoegdheid van de Raad van State, de formele motivering, de 

openbaarheid en de ombudsdiensten is die diversificatie niet (langer) afdoende voorhanden. 

Vooral via een functionele benadering van de administratieve overheid bereikte de Raad van 

State tot voor kort een graduele invulling van zijn bevoegdheid. Die functionele benadering 

wordt echter in belangrijke mate uitgehold doordat het Gimvindus-arrest de nadruk legt op 

één criterium, met name de eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid. Een bijkomende 
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uitholling van de functionele benadering die de Deschutter-rechtspraak inzette, werd wel 

tenietgedaan door het Hof van Cassatie. 

Ook het domeinregime heeft onvoldoende oog voor de specifieke situatie van de talloze 

personen die zich op het “summa continuüm” situeren tussen de polen “publiek-” en 

“privaatrechtelijk” rechtspersoon. Alle personen die als privaatrechtelijk worden 

gekwalificeerd, kennen hetzelfde goederenregime. Dit geldt ook indien ze een aanzienlijk 

overheidsgehalte vertonen en bv. in opdracht van de overheid een openbare dienst-taak 

vervullen. Voor de “publiekrechtelijke personen” bestaat wel een gedifferentieerd 

goederenregime, via de opdeling openbare en private domeingoederen. Die graduele 

benadering is echter weinig coherent en er ontbreken duidelijke onderscheidingscriteria.

De wetgeving overheidsopdrachten heeft dan weer wel oog voor een graduele 

toepasselijkheid naargelang het overheids- of privaat gehalte. Indien de doelstellingen van de 

regelgeving reeds op andere wijze worden gerealiseerd, worden personen met een hoog 

overheidsgehalte uitgesloten (bv. overheidsondernemingen die een taak van industriële of

commerciële aard uitoefenen) of aan een aangepast aanbestedingsregime onderworpen (bv. 

reglementering nutssectoren). Toch is ook de gradatie in de wetgeving overheidsopdrachten 

niet volmaakt. Een (aanvaardbare) motivering voor het bestaan van bepaalde bijzondere 

regimes ontbreekt.

Hetzelfde geldt voor de bestuurstaalwetgeving. Al naargelang het overheidsgehalte zal een 

meer of minder verregaande regeling toepasselijk zijn. Voor tal van personen werd 

daarenboven een specifieke taalregeling uitgewerkt om rekening te kunnen houden met hun 

eigenheden. Ook hier rijst in bepaalde gevallen echter de vraag naar de verantwoording voor 

het (ontbreken van een) bijzondere regime.
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