
Hoofdstuk 1 
Inleiding  

1.1 Bemiddelend bestuur  

Bestuurlijke besluitvorming is een bron van conflicten. Dit komt omdat bij de 
besluitvorming vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Niet alleen tussen 
bestuur en burger, maar ook tussen burgers onderling kunnen conflicten ontstaan 
over een besluit. Een conflict komt in de besluitvormingsfase aan het licht wan-
neer door burgers zienswijzen of bezwaren bij het bestuur worden ingediend. 
Door bij besluitvorming bemiddelend op te treden, kan het bestuur proberen om 
het onnodig escaleren van een conflict te voorkomen.  
 
Met bemiddelend bestuur wordt in dit onderzoek bedoeld dat het bestuur in de 
besluitvormingsfase een conflictoplossingsgerichte benadering volgt.1 Dit in 
tegenstelling tot een besluitvormingsfase waarbij de formele benadering het 
zwaartepunt vormt. Een formele benadering van het bestuur kenmerkt zich door 
de nadruk op de rechtmatigheid van een beslissing. De aandacht is gericht op de 
vraag of een besluit aan de juridische normen voldoet. Het gaat om ‘Wie heeft 
juridisch gelijk?’ in plaats van ‘Hoe kunnen we een conflict voorkomen of be-
eindigen?’2 
 Het begrip besluitvormingsfase omvat in deze studie zowel de primaire 
besluitvormingsfase als de bezwaarfase. Bij besluitvorming kan op verschillende 
manieren bemiddelend worden opgetreden. De behandelende ambtenaar of een 
betrokken bestuurder kan bij een conflict met een burger over een besluit aanstu-
ren op een oplossing. Daarnaast kan het bestuur een mediator inschakelen. Een 
mediator is een onafhankelijke derde die volgens een specifieke methode partij-
en ondersteunt bij het vinden van een oplossing.3 Een bezwaaradviescommissie 
kan eveneens aansturen op een oplossing. In sommige gevallen kan enkel het 
geven van een toelichting op het besluit of het aanbieden van verontschuldigin-

                                                        
1. Het gebruik van het begrip bemiddeling wijkt in dit onderzoek af van het begrippenkader in 

literatuur over conflictoplossing. Het begrip bemiddeling verwijst in die literatuur naar een 
vorm van conflictoplossing waarbij een derde tussen partijen staat en een actieve rol vervult bij 
het vinden van een oplossing. Zie Apol e.a. 2006, p. 22.  

2. Vgl. Brenninkmeijer 2007, p. 1151; Brenninkmeijer 1997, p. 63-66.  
3. Zie over de uitgangspunten van het mediationproces: Apol e.a. 2006, p. 38-77; Brenninkmeijer 

e.a. 2003, p. 109-140.  
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gen een conflict uit de wereld helpen. In het kader van bemiddeling kan tussen 
partijen ook onderhandeld worden over een oplossing. Een conflict over een 
vergunning kan bijvoorbeeld opgelost worden met een wijziging van de vergun-
ningaanvraag, of een extra vergunningvoorschrift waarmee aan de bezwaren van 
derden wordt tegemoet gekomen. Bij mediation worden afspraken vaak schrifte-
lijk vastgelegd in een overeenkomst.  

Het beëindigen van conflicten in de besluitvormingsfase kent een aantal 
voordelen. Als conflicten in de bestuurlijke fase worden opgelost, kunnen ge-
rechtelijke procedures worden voorkomen en besluiten sneller worden uitge-
voerd. Burgers hoeven geen langslepende juridische procedures te doorlopen 
waarvan de uitkomst onzeker is. Bovendien biedt een rechterlijke uitspraak niet 
altijd een oplossing voor het conflict tussen partijen, aangezien het oordeel van 
de bestuursrechter beperkt is tot de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Bij 
bemiddeling is de aandacht niet gericht op het besluit, maar staat het zoeken 
naar een oplossing voor het conflict centraal. Een voordeel hiervan is dat onno-
dige juridisering van een conflict wordt tegengegaan. Door het creëren van een 
onderhandelingssituatie kunnen verschillende oplossingsmogelijkheden worden 
verkend. De partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing van 
het conflict. Dit in tegenstelling tot rechtspraak, arbitrage of bindend advies, 
waarbij het geschil beslecht wordt door een derde. Een positief gevolg van deze 
participatie van burgers is de bijdrage aan de legitimatie van het overheidsoptre-
den. Bemiddeling biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het besluitvormings-
proces te verbeteren.  

1.2 Aanleiding voor het onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek naar bemiddelend bestuur is het toenemende 
gebruik van bemiddeling in de praktijk van het bestuursrecht. Bemiddeling 
wordt toegepast bij bestuursrechtelijke conflicten op zeer diverse beleidsterrei-
nen, zoals het ambtenarenrecht, het fiscale recht, het socialezekerheidsrecht en 
het omgevingsrecht. Zelfs bij de behandeling van vreemdelingrechtelijke zaken 
wordt ervaring opgedaan met bemiddeling.4 De toepassing van bemiddeling in 
de besluitvormingsfase sluit aan bij het regeringsbeleid, dat is gericht op de 
bevordering van alternatieve vormen van geschilafdoening.5 Achtergrond van 
dit beleid is het tegengaan van de ‘juridiseringstendens’ en de ‘claimcultuur’ in 
de samenleving. Mediation wordt beschouwd als middel om het overbelaste 
rechtsbestel te ontlasten, en de verantwoordelijkheid voor het oplossen van con-
flicten bij partijen zelf neer te leggen.6 Uit het rapport van de Derde Evaluatie-

                                                        
4. Zie IND Context 03/2007, p. 23.  
5. Kamerstukken II 2003-2004, 29 528, nr. 1 (Mediation en het rechtsbestel); Kamerstukken II 

1999-2000, 26 352, nr. 19 (Meer wegen naar recht, beleidsbrief ADR 2000-2002). 
6. In Frankrijk, Engeland en Duitsland is een vergelijkbare ontwikkeling waarneembaar (Boyron 

2007, p. 263-288). Ook op Europees niveau wordt het gebruik van bemiddeling beschouwd als 
een belangrijke aanvulling op de bestaande rechtssystemen. De Europese Commissie heeft een 
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commissie Awb blijkt dat ook de wens van de burger wijst richting dejuridise-
ring van de besluitvormingsfase en een versterking van het probleemoplossende 
karakter ervan.7  

In de praktijk van het bestuursrecht hebben verschillende bestuursorganen in 
de vorm van een mediationproject ervaring opgedaan met het gebruik van be-
middeling in de besluitvormingsfase.8 Vanuit de gerechtelijke procedure worden 
geschillen geselecteerd en doorverwezen naar mediation.9 Zo krijgen ook be-
stuursorganen die zelf niet met een mediationproject zijn gestart, te maken met 
bemiddeling. De studies die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van ver-
schillende mediationprojecten, wijzen uit dat bestuursrechtelijke conflicten zich 
goed lenen voor bemiddeling.10 Deze empirische studies geven echter geen 
inzicht in de juridische kwaliteit van de uitkomst van bemiddeling.  

                                                       

Inzicht in de juridische kwaliteit is wenselijk nu het beeld bestaat dat be-
stuursrechtelijke conflicten vanuit een juridisch oogpunt niet geschikt zijn voor 
bemiddeling. ‘Mediation mooi, maar in het bestuursrecht kan dat niet.’11 Het 
bestuur is bij het uitoefenen van bestuursbevoegdheden gebonden aan wet- en 
regelgeving. Rechtsgebieden zoals het omgevingsrecht, zijn in vergaande mate 
gejuridificeerd en bevatten specifieke regelingen die weinig onderhandelings-
ruimte lijken te bieden. Resulteert het toepassen van bemiddeling bij bestuurs-
rechtelijke conflicten niet in het sluiten van ‘deals’ buiten de wet om, of zelfs 
tegen de wet in? Het gebruik van bemiddeling ligt meer voor de hand in het 
privaatrecht, waarbij burgers over veel vrijheid beschikken om te onderhande-
len.12 Leidt het contracteren binnen de sfeer van het bestuursrecht niet juist tot 
veel problemen, onzekerheid en meer procedures?13 Het is de vraag of de dog-
matiek van het bestuursrecht voldoende is toegesneden op het gebruik van be-

 
concept-richtlijn opgesteld met als doelstelling de bevordering van mediation bij grensover-
schrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken. COM (2004) 718 final. 

7. Commissie Evaluatie Awb III, p. 15-16 (Kamerstukken II 2006-2007, 29 279, nr. 51). 
8. Zo hebben mediationprojecten plaatsgevonden bij het UWV, de provincies Overijssel en Gro-

ningen en de gemeente Zwolle (zie hoofdstuk 6).  
9. In april 2005 is gestart met het doorverwijzen naar mediation vanuit de gerechten. De doorver-

wijzingsvoorziening is één van de maatregelen van het regeringsbeleid ter bevordering van het 
gebruik van mediation. Zie voor een tussenrapportage Kamerstukken II 2006-2007, 29 528, nr. 
5 (Mediation en het rechtsbestel). 

10. O.a. Geschiloplossing op maat (Raad van State 2006), Ruimte voor mediation (WODC 2003), 
Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar 2005 (UWV) en Eindrapportage 2001-2005 
(Provincie Overijssel). 

11. Allewijn 2006, p. 247-251. Het citaat geeft de mening weer van enkele bestuursrechters over 
het gebruik van mediation in bestuursrechtelijke conflicten. 

12. Vgl. de opmerkingen van de CDA-leden naar aanleiding van de beleidsbrief Mediation en het 
rechtsbestel. Kamerstukken II 2003-2004, 29 528, nr. 2, p. 2. 

13. Zie Hovens 2006, p. 325-326. Volgens Hovens stelt het door elkaar gebruiken van publiekrecht 
en privaatrecht de praktijk voor veel problemen, schept het onzekerheid en leidt het tot talloze 
procedures. 
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middeling in de praktijk.14 Het huidige bestuursrechtelijke systeem is niet inge-
richt vanuit het idee dat het bestuur met burgers onderhandelt over te nemen 
besluiten. Het bestuursrechtelijke systeem is ingericht vanuit de klassieke ge-
dachte dat besluiten eenzijdig aan burgers worden opgelegd. Met deze studie 
naar bemiddelend bestuur wordt voortgebouwd op eerder verricht onderzoek 
naar onderhandelend bestuur en schikken in het bestuursrecht.15 

1.3 Probleemstelling 

1.3.1 Probleemschets 

Tegenstrijdige belangen van burgers of bepaalde groeperingen worden vanuit de 
overheid gereguleerd door middel van wetten en regelingen. Het is de vraag in 
hoeverre van het bestuur bij de uitvoering van regelgeving een bemiddelende rol 
verlangd mag worden. In de besluitvormingsfase dient het bestuur op basis van 
regelgeving een besluit te nemen. Dit proces van besluitvorming lijkt niet be-
doeld te zijn om conflicten met burgers op te lossen. Een voorbeeld uit de prak-
tijk: 
 

De eigenaar van een transportbedrijf vraagt een revisievergunning aan, van-
wege het expireren van de milieuvergunning en de uitbreiding van het bedrijf. 
Nadat de eigenaar aanvullende gegevens heeft aangeleverd, besluiten gedepu-
teerde staten (hierna: GS) om de aanvraag niet in behandeling te nemen (arti-
kel 4:5 Awb). De aanvulling van de gegevens leidt volgens GS niet tot een 
ontvankelijke aanvraag. Het akoestische rapport bevat strijdigheden met de 
eerder aangegeven bedrijfsactiviteiten. Tegen het besluit tot het niet behande-
len van de aanvraag gaat de aanvrager in bezwaar.16 

 
Kan onder deze omstandigheden van het bestuur verlangd worden dat het bij de 
behandeling van het bezwaar bemiddelt? Het bestuur moet na heroverweging 
van het primaire besluit een beslissing op bezwaar nemen. Is het bezwaar onge-
grond, dan staat voor de aanvrager beroep open bij de rechter. In dit praktijk-
voorbeeld is echter naar aanleiding van het bezwaarschrift door het bestuur me-

                                                        
14. De kenmerken van bemiddeling sluiten aan bij het concept van een horizontale en wederkerige 

rechtsbetrekking tussen bestuur en burger. Volgens deze leer binnen het moderne bestuursrecht 
staat de overheid in plaats van boven meer naast de burger (vgl. De Graaf 2004, p. 16-20; Da-
men 1993, p. 111).  

15. In het kader van een interdisciplinair samenwerkingsproject onder leiding van Hoekema zijn 
verschillende aspecten van onderhandelend bestuur onderzocht. Het onderzoek heeft geresul-
teerd in de volgende vijf publicaties: Hoekema e.a. 1998; Sol & Glebbeek e.a. 1998; Pront-van 
Bommel, Stout & Van der Vlies 1998; Hertogh, Huls & Wilthagen 1998; Huls (m.m.v. Acker-
man & Van Ruyven) 1998. Zie verder over onderhandelend bestuur: De Waard 2005; De 
Waard 2004; De Waard 2000 en Stout & Hoekema 1994. Zie over schikken in het bestuursrecht 
De Graaf 2004. 

16. Praktijkvoorbeeld Aanvraag revisievergunning, paragraaf 6.3.1. 
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diation voorgesteld. Hierbij is niet onderhandeld over de vraag of artikel 4:5 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) juist is toegepast, maar zijn afspra-
ken gemaakt over verplaatsing van een loods naar een ander deel van het terrein 
om geluidsoverlast en hinder van omwonenden weg te nemen. Het is efficiënt en 
effectief om een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. Door 
vroegtijdig in de bestuurlijke fase een conflict te beëindigen, kan voorkomen 
worden dat problemen onnodig op het bord van de rechter terecht komen. In de 
literatuur wordt bemiddeling bij de besluitvorming daarom wenselijk geacht.17 
Een ander argument voor bemiddeling is dat het bijdraagt aan de behoorlijkheid 
van het overheidsoptreden. Het is echter moeilijk denkbaar dat het bestuur bij 
elke zienswijze of bezwaar van een burger bemiddelend moet optreden. 
 
In het kader van bemiddeling kan het bestuur met de burger gaan onderhandelen 
over een mogelijke oplossing voor een conflict. Het bestuur moet bij onderhan-
delingen in de besluitvormingsfase rekening houden met formele aspecten, zoals 
de vertegenwoordiging van het bestuur en de vastliggende termijnen voor de 
besluitvorming. Het materiële recht moet eveneens ruimte bieden om rechtsgel-
dig overeenstemming te bereiken. De aanwezigheid van onderhandelingsruimte 
is voor bestuursorganen daarom een belangrijk criterium bij de beslissing om in 
een concreet geval al dan niet met de belanghebbende om de tafel te gaan zitten. 
In de praktijk blijkt juist deze onderhandelingsruimte lastig te bepalen. In het 
privaatrecht geldt als uitgangspunt dat de partijen zelf de inhoud van de over-
eenkomst kunnen bepalen. Dit beginsel van contractvrijheid wordt genuanceerd 
door privaatrechtelijke normen, die randvoorwaarden scheppen ten aanzien van 
de contractinhoud. Het bestuur is bij onderhandelingen met een burger, naast 
deze privaatrechtelijke normen, gebonden aan bestuursrechtelijke normen, zoals 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo kan het bestuur gelet op het 
gelijkheidsbeginsel in een overeenkomst niet zomaar een voordeel toekennen 
aan een bepaalde belanghebbende. Bij de onderhandelingen zal het bestuur re-
kening moeten houden met de mogelijke precedentwerking van de bereikte 
overeenstemming. Bij een vergelijking tussen gevallen moet het bestuur bijzon-
dere omstandigheden kunnen aanwijzen die ongelijke behandeling rechtvaardi-
gen. Omdat veelal bijzondere omstandigheden zijn aan te wijzen, slaagt een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de bestuursrechter vaak niet.18  

In dit onderzoek is de aandacht gericht op het legaliteitsbeginsel en het spe-
cialiteitsbeginsel. De werking van beide beginselen beperkt bij de besluitvor-
ming de belangen die het bestuur bij de belangenafweging mag betrekken. Be-
stuurshandelen dient ingevolge het legaliteitsbeginsel plaats te vinden op basis 
van een door de wetgever toegekende bevoegdheid. Het specialiteitsbeginsel 
vereist dat bevoegdheden binnen de wettelijke kaders worden uitgeoefend. De 
achtergrond van dit systeem van doelgebonden bevoegdheden is dat burgers 
                                                        
17. O.a. Allewijn 2007a, p. 15 e.v.; Brenninkmeijer 2007, p. 1151; Pach 2005, p. 101-110; Bren-

ninkmeijer 2004, p. 212-220; VAR-commissie rechtsbescherming 2004, p. 164-165. 
18. Vgl. De Graaf 2004, p. 37; Wiggers-Rust 1999, p. 42.  
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beschermd worden tegen machtsmisbruik en onbevoegd overheidsoptreden. 
Deze beperkte belangenafweging staat haaks op één van de belangrijkste uit-
gangspunten van mediation. In het kader van mediation mogen alle belangen 
worden betrokken die bij het conflict een rol spelen, ook de belangen die voor 
de besluitvorming niet relevant zijn.19 Het betrekken van allerlei belangen in de 
onderhandelingen staat op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel. Deze spanning doet zich gevoelen als burgers bezwaren 
aanvoeren die niet relevant zijn voor de besluitvorming. Ter illustratie: 
 

Tussen twee buren ontstaat een conflict over een door het college van burge-
meester en wethouders (hierna: B&W) verleende bouwvergunning. De bouw-
vergunning is aangevraagd voor de bouw van een huis. De buurman heeft be-
zwaar tegen de verleende vergunning omdat hij verlies aan privacy en uitzicht 
vreest. Daarnaast wordt het huis deels op zijn perceel gebouwd. Bovendien 
vindt hij het jammer dat zijn buurman hem niet heeft ingelicht over de bouw-
plannen. Het college van B&W stelt aan de buren voor om het conflict met 
behulp van een mediator op te lossen en de buren zijn bereid om hier aan mee 
te werken.20 

 
De bezwaren van de buurman hebben betrekking op de vrees voor aantasting 
van het woon- en leefklimaat en de eigendomssituatie. Gelet op het gebonden 
wettelijke kader van artikel 44 Woningwet (hierna: Wonw) mag het bestuur bij 
het nemen van het besluit over de bouwvergunning met deze privaatrechtelijke 
aspecten geen rekening houden. Is het mogelijk om aspecten die niet relevant 
zijn voor de besluitvorming in het kader van bemiddeling bij de onderhandelin-
gen tussen bestuur en burger te betrekken? Als de uitkomst van succesvolle 
bemiddeling op grond van het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel niet 
in het besluit kan worden opgenomen, is het bestuur dan überhaupt wel bevoegd 
om met de burger een overeenkomst aan te gaan?  
 
Bemiddeling wordt gebruikt om conflicten uit de wereld te helpen en daarmee 
juridische procedures te voorkomen. Afspraken die in het kader van bemidde-
ling tussen bestuur en burger zijn gemaakt, kunnen worden vastgelegd in een 
overeenkomst. Het is denkbaar dat een conflict tussen partijen weer oplaait na-
dat eerder overeenstemming is bereikt. Een situatie uit de praktijk:  
 

De eigenaar van een bouwbedrijf wil uitbreiden met een loods. Omwonenden 
hebben bezwaren tegen het bouwplan. De loods veroorzaakt volgens hen 
lichthinder en is landschapontsierend. Ook vinden ze de groenstrook te smal. 
Bij mediation wordt overeenstemming bereikt waarmee aan bezwaren van 
omwonenden wordt tegemoet gekomen. Onder meer wordt afgesproken dat de 
loods verder van de erfgrens wordt geplaatst en dat de groenstrook breder 

                                                        
19. Vgl. Brenninkmeijer 2004, p. 214. 
20. Praktijkvoorbeeld Bouwvergunning voor een nieuwe woning, paragraaf 6.3.1. 
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wordt. Ter uitvoering van de overeenkomst is door de eigenaar van het bouw-
bedrijf opnieuw een bouwplan en een verklaring van geen bezwaar aange-
vraagd. De omwonenden zijn het echter opnieuw niet eens met het bouwplan. 
Gesteld wordt dat het bouwplan van de aanvrager afwijkt van de tijdens medi-
ation gemaakte afspraken en dat het college van B&W om die reden het 
bouwplan moet afkeuren. Het college van B&W is echter van oordeel dat de 
bouwaanvraag past binnen de gemaakte afspraken.21 

 
In dit geval bestaat tussen partijen verschil van mening over de vraag of de tij-
dens de mediation gemaakte afspraken zijn nagekomen. Binnen het bestuurs-
recht wordt de rechtsverhouding tussen bestuur en burger bepaald door een be-
sluit. Nu de onderhandelingen zijn geëindigd met overeenstemming wordt de 
rechtsverhouding niet alleen bepaald door het besluit, maar ook door de over-
eenkomst. Deze combinatie van rechtsfiguren roept vragen op ten aanzien van 
de rechtsbescherming.  

Welke rechter is bevoegd om over het conflict te oordelen: de bestuursrech-
ter of de burgerlijke rechter? Ook is het de vraag in hoeverre een overeenkomst 
rechtens afdwingbaar is. De vraag naar de afdwingbaarheid in rechte is eveneens 
relevant ten aanzien van een drietal bedingen die bij mediation vaak deel uitma-
ken van een overeenkomst. Met een geheimhoudingsbeding wordt beoogd de 
vertrouwelijkheid van de onderhandelingen te waarborgen. Vertrouwelijkheid 
staat echter op gespannen voet met het uitgangspunt van openbaarheid in het 
bestuursrecht. Een afstandsbeding, waarin de burger afstand doet van zijn recht 
om rechtsmiddelen aan te wenden, wordt in een overeenkomst opgenomen om te 
bewerkstelligen dat een conflict waarover overeenstemming is bereikt, daad-
werkelijk eindigt. Zijn partijen vrij om afspraken te maken over het recht van 
bezwaar en beroep? Met een mediationclausule komen partijen overeen dat als 
zich later een conflict voordoet, eerst wordt getracht het conflict onder begelei-
ding van een mediator op te lossen. Hoe moet een rechter oordelen als een partij 
beroep instelt, zonder dat voorafgaand mediation heeft plaatsgevonden? Als een 
overeenkomst over een besluit nietig blijkt te zijn, dan is de vraag in hoeverre 
dat consequenties heeft voor het besluit. Hoe zit het met conflicten over de uit-
leg en nakoming van een na bemiddeling tot stand gekomen overeenkomst?  

1.3.2 Vraagstelling 

De hierboven geschetste problematiek leidt tot de volgende onderzoeksvragen.  
 

1. In hoeverre kan van het bestuur in de besluitvormingsfase een bemid-
delende rol worden verlangd? 

 

                                                        
21. Praktijkvoorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO voor uitbreiding van een bedrijf, 

paragraaf 6.3.1 en 6.4.1. 
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Om deze eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt onderzocht in hoeverre 
de normen die voor het bestuur gelden bij de besluitvorming, aanknopingspun-
ten bieden voor een bemiddelende rol. Aandacht wordt besteed aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en de behoorlijkheidsnormen die in verband 
gebracht kunnen worden met een bemiddelende rol. In aansluiting op de aan-
knopingspunten uit het positieve recht wordt bezien onder welke omstandighe-
den het bestuur bemiddelend zou moeten optreden. Daarbij wordt tevens aan-
dacht besteed aan het Duitse recht.  
 

2. In hoeverre begrenzen het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbegin-
sel de mogelijkheid van rechtsgeldige overeenstemming tussen bestuur 
en burger? 

 
De beantwoording van deze tweede onderzoeksvraag is relevant als het bestuur 
in het kader van bemiddeling met de burger onderhandelt over een mogelijke 
oplossing. Beoogd wordt om de grenzen van de bevoegdheid van het bestuur die 
voortvloeien uit het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel in kaart te 
brengen. Daarmee wordt tevens inzicht verkregen in de beschikbare onderhan-
delingsruimte van het bestuur bij bemiddeling. Aan de hand van de relevante 
literatuur en jurisprudentie wordt onderzocht hoe het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel naar positief recht worden ingevuld. Het accent wordt hier-
bij gelegd op bestuursrechtelijke conflicten uit het omgevingsrecht, waarbij 
meerdere belanghebbenden met tegenstrijdige belangen zijn betrokken. De ver-
wachting is dat vooral bij dit type conflict voor het bestuur beperkingen voort-
vloeien uit het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel.  

Het uitgangspunt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is dat na be-
middeling tussen bestuur en burger overeenstemming is bereikt. Om de rechts-
geldigheid van deze overeenkomst in het licht van het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel te kunnen beoordelen, wordt een theoretisch onderscheid 
gemaakt tussen drie situaties. Eerst wordt bezien in hoeverre het bestuur be-
voegd is om te contracteren over een besluit. Daarna komt het bedingen van 
prestaties in ruil voor publiekrechtelijke medewerking aan de orde. Tot slot 
wordt aandacht besteed aan het contracteren in de privaatrechtelijke sfeer. De 
drie situaties worden afzonderlijk behandeld. In de praktijk kan een overeen-
komst over de oplossing van een conflict zowel betrekking hebben op een be-
sluit, als afspraken bevatten in de privaatrechtelijke sfeer.  

 
3. In hoeverre leidt een conflict over bereikte overeenstemming tot pro-

blemen in de rechtsbescherming en op welke wijze kunnen mogelijke 
problemen worden opgelost? 

 
De beantwoording van deze derde onderzoeksvraag is gericht op het signaleren 
van problemen in de rechtsbescherming bij conflicten na succesvolle bemidde-
ling. Daarbij worden mogelijke oplossingen behandeld. Verschillende onder-
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werpen worden belicht, zoals de rechtsbeschermingsmogelijkheden, de vertrou-
welijkheid van bemiddeling, de aantastbaarheid van een overeenkomst en het 
vorderen van nakoming.  
 

4. Hoe verhoudt de praktijk zich tot het uit de bovenstaande onderzoeks-
vragen ontwikkelde juridische kader? 

 
Met de beantwoording van deze vierde onderzoeksvraag wordt beoogd om, in 
aansluiting op het juridische onderzoek, inzicht te verkrijgen in de praktijk van 
bemiddeling bij bestuursrechtelijke conflicten. Bij de verkenning van de praktijk 
is de aandacht in de eerste plaats gericht op een aantal bestuursorganen die in de 
vorm van een mediationproject ervaring hebben opgedaan met het gebruik van 
bemiddeling in de besluitvormingsfase (het Uitkeringsinstituut Werknemers 
Verzekeringen (hierna: UWV), de provincies Overijssel en Groningen en de 
gemeente Zwolle). In de tweede plaats wordt de praktijkverkenning toegespitst 
op voorbeelden van geslaagde mediations die zijn ontleend aan dossieronder-
zoek bij de rechtbanken Assen en Zwolle en de provincie Overijssel. 

1.4 Onderzoeksmethode  

Om de eerste drie normatieve onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik 
gemaakt van juridische methoden van onderzoek. De kern van juridisch onder-
zoek bestaat uit: algemene begripsvorming, kwalificeren van feiten, vergelijken, 
redeneren en concluderen. Hoewel de bronnen die hiervoor geraadpleegd wor-
den gelijk zijn (wetgeving, jurisprudentie en literatuur), kan de methode van 
onderzoek verschillen. Teneinde de gehanteerde methoden te expliciteren, maak 
ik gebruik van het door Herweijer gemaakte onderscheid in methoden van juri-
disch onderzoek.22 De keuze van de methode van onderzoek hangt samen met 
de vraagstelling. Een kenmerk van juridisch onderzoek is echter dat doorgaans 
gebruik wordt gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden die gelijk-
tijdig worden toegepast.23 Dit onderzoek vormt daarop geen uitzondering. Voor 
elke onderzoeksvraag wordt daarom aangegeven welke methode van onderzoek 
hoofdzakelijk wordt gebruikt. Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, 
wordt gebruik gemaakt van een inventariserende methode van onderzoek. Dit 
houdt in dat wetgeving, jurisprudentie en literatuur worden bestudeerd om het 
geldende recht in kaart te brengen. Bij de tweede onderzoeksvraag wordt de 
methode gehanteerd waarbij de rechtspraktijk getoetst wordt aan relevante be-
ginselen. In dit onderzoek vormen het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbe-
ginsel het beoordelingskader. De werkwijze bij het beantwoorden van de derde 
onderzoeksvraag is de methode waarbij de interne consistentie van het geldende 
                                                        
22. Herweijer 2003, p. 23-33. Herweijer onderscheidt zeven methoden van juridisch onderzoek: 

rechtshistorisch, inventariserend, toetsing interne consistentie, toetsing relevante beginselen, in-
terne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking en ex ante toetsing van aanbevelingen. 

23. Herweijer 2003, p. 32. 
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recht wordt getoetst. Het signaleren van mogelijke knelpunten staat daarbij cen-
traal. 
 
Daarnaast vindt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 een externe rechtsvergelijking op 
microniveau plaats met het Duitse bestuursrecht. Bij een microvergelijking wor-
den concrete rechtsfiguren en rechtsnormen vergeleken, in tegenstelling tot een 
rechtsvergelijking op macroniveau waarbij rechtsstelsels of rechtsfamilies object 
van onderzoek zijn.24 Het Duitse recht wordt in dit onderzoek gebruikt als inspi-
ratiebron voor het Nederlandse recht. Bepaalde vraagstukken die in dit onder-
zoek aan de orde komen, hebben ook in het Duitse recht voor discussie gezorgd. 
Omdat het om vergelijkbare vraagstukken gaat, kunnen de argumenten en oplos-
singsrichtingen uit het Duitse recht ook voor de discussie in Nederland relevant 
zijn. Het Duitse bestuursrecht vertoont gelijkenis met het Nederlandse bestuurs-
recht. Hierdoor kost het relatief weinig moeite om rechtsfiguren en rechtsnor-
men in hun juiste context te plaatsen. Daarbij komt dat het consensus gericht 
besturen in het Duitse bestuursrecht, in vergelijking met Nederland, verder is 
ontwikkeld. 
 
Om de vierde onderzoeksvraag te beantwoorden, vindt een praktijkverkenning 
plaats. Het betreft geen kwantitatief empirisch onderzoek, maar een verkenning 
van de praktijk van bemiddeling toegespitst op enkele onderwerpen uit het juri-
disch onderzoek. Evaluatierapporten van mediationprojecten bij het UWV, de 
provincies Overijssel en Groningen en de gemeente Zwolle worden gebruikt om 
een overzicht te geven van de resultaten met het toepassen van bemiddeling bij 
de besluitvorming. Ook wordt aan de hand van de evaluatierapporten van het 
UWV en de provincie Overijssel aandacht besteed aan de wijze waarop de be-
middelende rol van het bestuur is vormgegeven. Om te bezien hoe de praktijk 
van bemiddeling zich verhoudt tot het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbe-
ginsel, zijn voorbeelden verzameld van succesvolle mediations die zijn beëin-
digd met een vaststellingsovereenkomst. Hierbij zijn dossiers geselecteerd op 
het gebied van de leefomgeving. In de meeste gevallen zijn bij het conflict 
meerdere belanghebbenden met tegenstrijdige belangen betrokken. De verwach-
ting is dat juist op het terrein van het omgevingsrecht de grenzen van het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel zich doen gevoelen bij het onderhande-
len over een oplossing. Het dossieronderzoek heeft plaatsgevonden bij de recht-
bank Assen, de rechtbank Zwolle en bij de provincie Overijssel. In enkele geval-
len hebben interviews plaatsgevonden met de bij bemiddeling betrokken ambte-
naren. Bij de dossiers afkomstig van de rechtbank is mediation niet toegepast in 
de besluitvormingsfase, maar hangende de gerechtelijke procedure. De voor-
beelden zijn evenwel bruikbaar voor de praktijkverkenning omdat de aandacht is 
gericht op de bereikte overeenstemming. Deze praktijkvoorbeelden worden 

                                                        
24. Pintens 1998, p. 63. 
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tevens gebruikt om na te gaan welke problemen zich mogelijk voor kunnen doen 
bij een conflict na succesvolle bemiddeling.  

1.5 Indeling van het boek 

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en is als volgt ingedeeld.  
In hoofdstuk 2 wordt onderzocht in hoeverre van het bestuur een bemidde-

lende rol kan worden verlangd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt 
nagegaan of de normen die in de besluitvormingsfase voor het bestuur gelden, 
aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol. Aandacht wordt besteed 
aan het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) en de belangenafwegings-
plicht (artikel 3:4 Awb). Naast deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
wordt aandacht besteed aan de behoorlijkheidsnormen. Vervolgens wordt in 
aansluiting op de aanknopingspunten uit het positieve recht bezien onder welke 
omstandigheden het bestuur bemiddelend zou moeten optreden. Daarbij wordt 
ingegaan op het onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing 
en komt ook het Duitse recht aan de orde.  

In hoofdstuk 3 en 4 komt aan de orde in hoeverre het legaliteitsbeginsel en 
het specialiteitsbeginsel het bereiken van rechtsgeldige overeenstemming tussen 
bestuur en burger begrenzen. De beginselen zijn relevant als het bestuur in het 
kader van bemiddeling met de burger onderhandelt over een mogelijke oplos-
sing voor een conflict. In hoofdstuk drie worden de grenzen van het legaliteits-
beginsel onderzocht. Eerst wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van het 
legaliteitsbeginsel. Teneinde de onderzoeksvraag te beantwoorden, worden drie 
situaties onderscheiden: het contracteren over een besluit, het bedingen van een 
prestatie in ruil voor medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid en het contracteren in de privaatrechtelijke sfeer. Hierbij wordt de 
relevante literatuur en jurisprudentie behandeld. Tevens wordt aandacht besteed 
aan de juridische instrumenten uit het Duitse recht. Hoofdstuk vier, waarin het 
specialiteitsbeginsel centraal staat, kent een vergelijkbare opbouw.  

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht welke problemen zich na succesvolle be-
middeling kunnen voordoen bij een conflict over bereikte overeenstemming. 
Mogelijke problemen worden gesignaleerd en waar mogelijk worden oplossin-
gen aangedragen. Onderwerpen die belicht worden, zijn de rechtsbescher-
mingsmogelijkheden, de vertrouwelijkheid van bemiddeling, de rechtsgeldig-
heid van een afstandsbeding en een mediationclausule, de rechtsgevolgen van 
een aantastbare overeenkomst en de mogelijkheden om nakoming te vorderen.  

In hoofdstuk 6 wordt de praktijk van bemiddeling beoordeeld in het licht van 
de in de hoofdstukken 2 tot en met 5 behandelde theorie. Eerst wordt aandacht 
besteed aan de bemiddelende rol van het bestuur. Aan de orde komt waarom 
bestuursorganen bemiddelen en wat de resultaten zijn van het gebruik van be-
middeling in de besluitvormingsfase. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
wijze waarop bemiddeling plaatsvindt. Daarna volgt een beschrijving van een 
aantal praktijkvoorbeelden waarbij mediation succesvol is beëindigd met een 
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overeenkomst. Bezien wordt hoe de uitkomst van bemiddeling zich verhoudt tot 
het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Vervolgens wordt beschreven 
welke complicaties zich in de praktijk na bemiddeling hebben voorgedaan. Te-
vens wordt aan de hand van de bestudeerde overeenkomsten bezien welke knel-
punten mogelijk kunnen ontstaan bij een conflict na bemiddeling. Enkele aan-
dachtspunten bij het vastleggen van bereikte overeenstemming worden belicht.  

In het zevende hoofdstuk wordt het onderzoek afgesloten met een samenvat-
ting en conclusie. 

 




