
Hoofdstuk 3 
Bemiddelend bestuur en het 

legaliteitsbeginsel 

3.1 Inleiding 

Onderhandelingen in het kader van bemiddeling kunnen eindigen met overeen-
stemming over de oplossing voor een conflict. Bij mediation wordt bereikte 
overeenstemming doorgaans vastgelegd in een overeenkomst. Het onderhande-
len en contracteren over een oplossing voor een geschil past binnen het systeem 
van het civiele recht, waar particulieren in beginsel vrij zijn om te onderhande-
len en om overeenkomsten met anderen aan te gaan. Het is de vraag in hoeverre 
onderhandelen en contracteren bij gebruik van bemiddeling in de besluitvor-
mingsfase kan worden toegepast. Het bestuur is in beginsel niet vrij om te han-
delen, maar gebonden aan het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Het 
specialiteitsbeginsel houdt in dat een bestuursbevoegdheid slechts mag worden 
uitgeoefend in het kader van de bevoegdheidsverlenende wet.1  

Op grond van het legaliteitsbeginsel dient het bestuurshandelen plaats te vin-
den op basis van een door de wet toegekende bevoegdheid. Het bestuur is in 
beginsel niet bevoegd om te handelen, tenzij de wetgever het handelen heeft 
toegestaan. Daarbij komt dat de besluitvormingsfase is gericht op de totstand-
koming van een besluit. Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is 
een eenzijdige rechtshandeling waarmee het bestuur een publiekrechtelijk 
rechtsgevolg beoogt. Is het bestuur bevoegd om met burgers te contracteren over 
een te nemen besluit? Mag het bestuur ook prestaties van de burger bedingen? 
Moet de bereikte overeenstemming worden verdisconteerd in het besluit? 
 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het legaliteitsbeginsel het berei-
ken van rechtsgeldige overeenstemming tussen bestuur en burger begrenst. Eerst 
komt de achtergrond en de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel aan de orde 
(par. 3.2). Teneinde de bovenstaande vragen te beantwoorden, wordt een onder-
scheid gemaakt tussen drie situaties. Eerst wordt bestudeerd in hoeverre het 
legaliteitsbeginsel de bevoegdheid van het bestuur begrenst om te contracteren 
over de inhoud van een besluit. De vergunning staat als type besluit centraal 
(par. 3.3). Het bestuur wenst in ruil voor medewerking aan de uitoefening van 
                                                        
1. Het specialiteitsbeginsel staat in hoofdstuk 4 centraal. 
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een publiekrechtelijke bevoegdheid mogelijk een prestatie van de burger. On-
derzocht wordt in hoeverre het legaliteitsbeginsel het bedingen van een prestatie 
begrenst (par. 3.4). In het kader van bemiddeling kan een overeenkomst tot 
stand komen met een privaatrechtelijk karakter. In hoeverre bevat het legali-
teitsbeginsel beperkingen voor dit type overeenkomst (par. 3.5)? Daarna wordt 
aandacht besteed aan verschillende juridische instrumenten uit het Duitse recht. 
Daarbij wordt een verband gelegd met juridische vraagstukken uit de Neder-
landse theorie (par. 3.6). Tot slot volgt een conclusie (par. 3.7). 

3.2 Achtergrond en reikwijdte van het legaliteitsbeginsel 

In deze paragraaf staat de achtergrond en de reikwijdte van het legaliteitsbegin-
sel centraal. Het legaliteitsbeginsel wordt in de literatuur verschillend uitge-
legd.2 Nagegaan wordt in hoeverre de verschillende opvattingen relevant zijn 
voor bemiddeling. 

                                                       

 
Het legaliteitsbeginsel (ook wel aangeduid als het wetmatigheidsbeginsel) wordt 
beschouwd als één van de belangrijkste elementen van de rechtsstaat.3 Het be-
ginsel houdt in dat voor (bepaald) bestuurshandelen een wettelijke grondslag is 
vereist. Daarbij geldt de eis dat het bestuur moet handelen overeenkomstig de 
wet. De achtergrond van het idee dat bestuursoptreden op een wettelijke basis 
dient te berusten, is de bescherming van burgers tegen machtsmisbruik en onbe-
voegd overheidsoptreden. Het legaliteitsbeginsel vloeit voort uit de theorie van 
de ‘liberale rechtsstaat’ waarin het vrijheidsdenken centraal staat. De vrijheid 
van de burger moet beschermd worden tegen ingrijpen van de overheid.4 Vol-
gens deze klassieke opvatting van het legaliteitsbeginsel is voor bestuurshande-
len alleen een wettelijke grondslag vereist voor zover een bestuursorgaan de 
burgers gebiedend of verbiedend in hun vrijheid of eigendom beperkt.  

Met de opkomst van de sociale verzorgingsstaat heeft de overheid steeds 
meer taken naar zich toegetrokken. Het bestuurshandelen heeft zich uitgebreid 
van alleen belastend optreden naar presterend handelen, zoals het verstrekken 
van subsidies en uitkeringen aan burgers. Omdat ook in de sfeer van het positie-
ve overheidsoptreden het vereiste van een wettelijke grondslag aan burgers 
waarborgen kan bieden, heeft deze ontwikkeling in de literatuur geleid tot dis-
cussie over de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel. De discussie draait om de 
vraag voor welk bestuurshandelen een wettelijke grondslag is vereist. Algemeen 
aanvaard is dat voor belastend overheidsoptreden een wettelijke grondslag is 
vereist. Als het bestuur eenzijdig aan burgers verplichtingen oplegt, dient daar-
voor een wettelijke grondslag aanwezig te zijn. In de literatuur spitst de discus-

 
2. Zie voor een uitgebreid literatuuroverzicht: Van Ommeren 1996, p. 186-190.  
3. Damen e.a. 2005, p. 52; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 36; Schlössels & Stroink 

2003, p. 66; De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, p. 21. 
4. Zie voor een beschrijving van de ontwikkeling van de rechtsstaat: Van Ommeren 2003, p. 8-13.  
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sie zich toe op de vraag in hoeverre ook voor presterend of begunstigend over-
heidsoptreden een wettelijke basis is vereist.  
 
Volgens Van der Vlies zou het legaliteitsbeginsel zodanig geïnterpreteerd moe-
ten worden dat het bestuur geen ingrijpende besluiten mag nemen, maar slechts 
ingrijpende besluiten van de wetgever mag uitvoeren. De wetgever is bevoegd 
om ingrijpende besluiten te nemen en die bevoegdheid is daartoe tevens be-
perkt.5 Dit ingrijpendheidscriterium is door haar mede gebaseerd op het zoge-
noemde Fluorideringsarrest.6 In dit arrest uit 1973 heeft de Hoge Raad bepaald 
dat fluoridering van drinkwater zo’n ingrijpende maatregel is dat daarvoor een 
wettelijke basis behoort te zijn.  

Schlössels is voor een ruime uitleg van het legaliteitsbeginsel in die zin dat 
ook bij begunstigend bestuurshandelen een wettelijke grondslag is vereist. Vol-
gens Schlössels dient eenzijdige rechtsvorming door het bestuur, voor zover 
deze van invloed is op de rechtspositie van burgers, te berusten op een wettelijke 
grondslag, ongeacht of sprake is van Eingriffs- of Leistungsverwaltung.7 Zijn 
standpunt vloeit voort uit de ratio van het legaliteitsbeginsel dat mede zijn basis 
vindt in de scheiding van de statelijke machten, waarbij het bestuur als uitvoe-
rende macht gescheiden is van de democratisch gelegitimeerde wetgever. Een-
zijdige rechtsvorming dient volgens Schlössels daarom te berusten op een de-
mocratische grondslag.8  

Ook Konijnenbelt is voor een ruime uitleg van het klassieke legaliteitsbegin-
sel. Hij stelt voor om het legaliteitsbeginsel op twee manieren ruimer te interpre-
teren. Daarbij gaat hij uit van de gedachte dat het legaliteitsbeginsel regulering 
van inbreuken van overheidswege eist. In de eerste plaats dient het vereiste van 
een wettelijke grondslag te gelden voor presterend overheidshandelen voor zo-
ver het tevens belastend is. Als voorbeeld noemt hij subsidievoorschriften die 
van de gesubsidieerde eisen dat hij anders zal handelen dan hij uit eigen bewe-
ging zou hebben gedaan. Hij doelt daarmee op voorschriften die verder strekken 
dan strikt noodzakelijk om het efficiënt en effectief gebruik van overheidsgeld te 
verzekeren, zoals voorschriften met betrekking tot inspraak van personeelsleden. 
In de tweede plaats stelt Konijnbelt dat de eis van een wettelijke grondslag dient 
te gelden voor de financiële aanspraken van personen, die voor hun inkomsten 
                                                        
5. Van der Vlies 1984, p. 107-108. 
6. HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386 m.nt. Bloembergen, AB 1973, 187 m.nt. V.d.H. 
7. In de discussie wordt gebruik gemaakt van begrippen afkomstig uit de Duitse theorie. Met 

Eingriffsverwaltung wordt bedoeld het bestuurshandelen waarbij vrijheid en eigendom van bur-
gers wordt beperkt. Met het begrip Leistungsverwaltung wordt het bestuurshandelen aangeduid 
waarbij de vrijheid van de burger wordt vergroot door het toekennen van geld of feitelijke voor-
zieningen. Het onderscheid tussen Eingriffs- en Leistungsverwaltung wordt overigens door ver-
schillende auteurs gerelativeerd. Ook begunstigend bestuurshandelen kan voor burgers ingrij-
pende beperkingen in de vrijheid met zich brengen (Van Wijk/Konijnbelt & Van Male 2005, p. 
191-192; Bolt 2005, p. 91-94; Schlössels 1998, p. 113; De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, 
p. 24). 

8. Schlössels 1998, p. 112-113.  
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geheel zijn overgeleverd aan de overheid. Dit geldt voor burgers die in dienst 
zijn van de overheid alsook voor burgers die van de overheid een uitkering ont-
vangen.9 Volgens Konijnenbelt sluit het positieve recht aan bij zijn interpretatie 
van het legaliteitsbeginsel.10 In artikel 4:23 Awb is het vereiste van een wettelij-
ke grondslag voor verstrekking van subsidie opgenomen. Een wettelijke grond-
slag is ingevolge artikel 4:39 Awb ook vereist voor het verbinden van voor-
schriften die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. 
Daarnaast bepalen de artikelen 20, tweede lid, en 109 Gw dat een regeling bij of 
krachtens de wet is vereist voor uitkeringen en de rechtspositie van ambtenaren.  

Van Ommeren neemt het standpunt in dat het legaliteitsbeginsel inhoudt dat 
voor verplichtingen die de overheid oplegt, in ieder geval een wettelijke grond-
slag is vereist. Onder verplichtingen verstaat hij eenzijdig bindende bepalingen. 
De opvatting van Van Ommeren leidt tot een belangrijke beperking van het 
vereiste van een wettelijke grondslag. Een wettelijke grondslag is volgens hem 
niet vereist als geen sprake is van eenzijdig overheidshandelen.11  
 
Volgens de uitleg van het legaliteitsbeginsel door Van Ommeren is geen wette-
lijke grondslag vereist bij meerzijdige rechtshandelingen. Succesvolle onderhan-
delingen eindigen bij mediation met een overeenkomst en daarmee is sprake van 
een meerzijdige rechtshandeling. Als het bestuur met burgers wenst te contracte-
ren, is daarvoor volgens Van Ommeren op grond van het legaliteitsbeginsel geen 
wettelijke grondslag vereist. Complex aan het gebruik van bemiddeling in het 
bestuursrecht is echter dat de inhoud van een overeenkomst soms moet worden 
verdisconteerd in een besluit en bij het nemen van een besluit is sprake van een 
eenzijdige rechtshandeling. De opvattingen van Van der Vlies, Schlössels en 
Konijnenbelt hebben betrekking op eenzijdige rechtsvorming door het bestuur. 
Hoe zit het met de eis van een wettelijke grondslag bij de totstandkoming van 
een overeenkomst? Geldt het vereiste van een wettelijke grondslag evenzeer als 
overeenstemming door het bestuur wordt verdisconteerd in een besluit? Stelt het 
legaliteitsbeginsel grenzen aan de bereikte overeenstemming die uiteindelijk niet 
in het besluit wordt opgenomen? Op deze vragen wordt in het vervolg van dit 
hoofdstuk uitgebreid ingegaan.  

3.3 Contracteren over de inhoud van een besluit 

Bij gebruik van bemiddeling in de besluitvormingsfase is het goed mogelijk dat 
de oplossing voor het conflict bestaat uit een aanpassing van het (te nemen) 
besluit. In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre het legaliteitsbeginsel de 
bevoegdheid van het bestuur begrenst om te contracteren over een besluit. Ter 
afbakening wordt in het bijzonder ingegaan op de vergunning als type besluit.12 
                                                        
9. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 37.  
10. Zie ook De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, p. 21-22. 
11. Van Ommeren 1996, p. 397.  
12. Zie voor een schematisch overzicht van categorieën besluiten: Damen e.a. 2005, p. 246. 
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De bevindingen kunnen ook relevant zijn voor andere typen besluiten, zoals 
handhavingsbeschikkingen of beschikkingen op het terrein van de sociale zeker-
heid. Eerst wordt aandacht besteed aan de juridische kwalificatie van de over-
eenkomst die tussen het bestuur en de burger tot stand komt (par. 3.3.1). Ver-
volgens wordt het begrip vergunning uitgewerkt. Ook worden de verschillende 
elementen van een vergunning behandeld die een rol kunnen spelen bij de on-
derhandelingen tussen bestuur en burger in het kader van bemiddeling (par. 
3.3.2). Daarna wordt de aandacht gericht op het onderhandelen over voorschrif-
ten, omdat hierover in de literatuur discussie bestaat (par. 3.3.3). Tevens wordt 
jurisprudentie besproken (par. 3.3.4). Tot slot volgt een tussenconclusie (par. 
3.3.5).  

3.3.1 De overeenkomst over een vergunning 

Als het bestuur met de burger overeenstemming bereikt over de uitoefening van 
een publiekrechtelijke bevoegdheid, wordt de overeenkomst getypeerd als een 
bevoegdhedenovereenkomst. De inhoud van een bevoegdhedenovereenkomst is 
gericht op een publiekrechtelijk rechtsgevolg. Na totstandkoming van de over-
eenkomst dient het bestuur vervolgens een besluit te nemen overeenkomstig de 
afspraken uit de bevoegdhedenovereenkomst. In het bestuursrecht ontbreekt de 
figuur van de beschikkingvervangende overeenkomst. Het vertalen van de over-
eenkomst in een besluit is daarom noodzakelijk om het publiekrechtelijke 
rechtsgevolg te bewerkstelligen. Als in het kader van bemiddeling bijvoorbeeld 
overeenstemming wordt bereikt over een bouwplan, dan is wellicht een nieuwe 
bouwvergunning nodig om de gemaakte afspraken te kunnen realiseren.13 

Een bevoegdhedenovereenkomst steunt niet op privaatrechtelijke rechten van 
het bestuur maar is in wezen gebaseerd op bestuursrechtelijke bevoegdheden. In 
de literatuur wordt daarom algemeen aanvaard dat de inhoud van de bevoegdhe-
denovereenkomst een bestuursrechtelijk karakter heeft.14 Aangezien de over-
eenkomst is gericht op de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, 
wordt dit type overeenkomst primair beheerst door bestuursrechtelijke normen. 
Het bestuursorgaan moet als contractpartij optreden.15 Omdat het bestuursrecht 
geen algemene regeling bevat over overeenkomsten, dient daarnaast aansluiting 
te worden gezocht bij privaatrechtelijke normen.16 Met de totstandkoming van 
                                                        
13. Vgl. praktijkvoorbeeld Bouwvergunning voor een nieuwe woning, paragraaf 6.3.1 en 6.4.1. 
14. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 244-245; Damen e.a. 2005, p. 234-235; De Graaf 

2004, p. 68; Scheltema & Scheltema 2003, p. 172 e.v.; Ten Berge & Michiels 2001, p. 206; De 
Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 138.  

15. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 250; Scheltema & Scheltema 2003, p. 184; De 
Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 118. 

16. Door De Haan, Drupsteen en Fernhout wordt opgemerkt dat het bestuur eigenlijk geen gebruik 
maakt van privaatrecht. Strikt genomen is artikel 3:14 BW dan ook niet van toepassing. Van-
zelfsprekend zal het bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van een bevoegdhedenover-
eenkomst de bestuursrechtelijke normen in acht moeten nemen (De Haan, Drupsteen & Fern-
hout 1998, p. 114-115). Deze conclusie heeft tot gevolg dat de tweewegenleer niet van toepas-
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een bevoegdhedenovereenkomst ontstaat tussen partijen een contractuele relatie. 
De overeenkomst is eenzijdig van aard omdat voor slechts één partij een verbin-
tenis ontstaat.17 Het bestuur verbindt zich ten opzichte van de burger tot het 
nemen van een bepaald besluit. Met het nemen van het besluit wordt de rechts-
positie van de burger uiteindelijk eenzijdig door het bestuur vastgesteld.  

Het kan zijn dat de burger bij de onderhandelingen de prestatie op zich neemt 
dat hij zal handelen overeenkomstig de met het bestuur gemaakte afspraken. De 
inhoud van deze prestatie van de burger moet juridisch gekwalificeerd worden 
als privaatrechtelijk.18 Indien in de overeenkomst over de vergunning een derge-
lijke afspraak is opgenomen, is juridisch sprake van een gemengde overeen-
komst.19 Enerzijds bevat de overeenkomst een bestuursrechtelijk deel waarin het 
bestuur zich jegens de burger verbindt tot het nemen van een bepaald besluit, en 
anderzijds een privaatrechtelijk deel, waarin de burger zich jegens het bestuur 
verbindt tot het handelen overeenkomstig het besluit dat is genomen ter uitvoe-
ring van de overeenkomst. Omdat voor beide partijen verbintenissen ontstaan, 
heeft de overeenkomst een wederkerig karakter (artikel 6:261 e.v. BW).  
 

                                                        
sing is bij bevoegdhedenovereenkomsten (zie Scheltema & Scheltema 2003, p. 167). In dit on-
derzoek wordt de rechtsgeldigheid van een bevoegdhedenovereenkomst ook niet beoordeeld in 
het licht van de doorkruisingsleer. Anders: Van Rossum 2005, p. 88-80. Volgens Van Rossum 
is voor de juridische kwalificatie doorslaggevend dat de overeenkomst een rechtsfiguur is die is 
geregeld in het BW. Daarom is volgens Van Rossum sprake van een privaatrechtelijke over-
eenkomst. 

17. Brahn/Reehuis 2002, p. 214-215. Binnen de categorie van de overeenkomst wordt een nader 
onderscheid gemaakt tussen de eenzijdige overeenkomst en de wederkerige overeenkomst.  

18. Kan een particulier ook een publiekrechtelijke rechtshandeling verrichten waarmee een publiek-
rechtelijk rechtsgevolg wordt beoogd? Beargumenteerd kan worden dat de wetgever niet alleen 
aan het bestuur, maar ook aan belanghebbenden publiekrechtelijke bevoegdheden toekent. In 
artikel 7:1 en artikel 8:1 Awb is bijvoorbeeld het beroepsrecht van belanghebbende neergelegd. 
Een overeenkomst waarin een burger afstand doet van zijn beroepsrecht is, gelet op het beoog-
de rechtsgevolg, ook een bevoegdhedenovereenkomst (vgl. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Ma-
le 2005, p. 245). Hoewel een overeenkomst tussen belanghebbenden in enkele gevallen gericht 
kan zijn op een publiekrechtelijk rechtsgevolg, bestaat een verschil met de bevoegdhedenover-
eenkomst waarbij het bestuur partij is. Het onderscheid heeft betrekking op het begrip publiek-
rechtelijke bevoegdheid. Voor een bestuursorgaan vormt de door de wetgever toegekende pu-
bliekrechtelijke bevoegdheid de wettelijke grondslag voor het handelen, terwijl dit voor de bur-
ger niet het geval is. Een particulier ontleent de bevoegdheid om te handelen niet aan de wet en 
is in beginsel vrij om te handelen. Het begrip bevoegdhedenovereenkomst wordt in dit onder-
zoek beperkt tot de overeenkomst waarin het bestuur afspraken maakt over de uitoefening van 
publiekrechtelijke bevoegdheden (zie Scheltema & Scheltema 2003, p. 177-179). 

19. Doorgaans wordt in de literatuur met het begrip gemengde overeenkomst verwezen naar de 
situatie waarin het bestuur naast een bestuursrechtelijke bevoegdheid ook gebruik maakt van 
privaatrechtelijke bevoegdheden. Dit is het geval indien het bestuur contracteert over privaat-
rechtelijke bevoegdheden die bijvoorbeeld voortvloeien uit het eigendomsrecht van een stuk 
grond en daarnaast over de verlening van een vergunning ten behoeve van het stuk grond (zie 
Scheltema & Scheltema 2003, p. 177-178). Dit type gemengde overeenkomst wordt in dit on-
derzoek niet afzonderlijk behandeld.  
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Bij de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden is het bestuur gebon-
den aan het legaliteitsbeginsel. Is het bestuur in het kader van bemiddeling vrij 
om overeenstemming te bereiken over een vergunning, of dient daarvoor een 
wettelijke grondslag te bestaan? Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male merken op 
dat deze vraag naar huidige rechtsopvatting eigenlijk geen vraag meer is.20 Een 
bestuursorgaan mag immers ook eenzijdig toezeggingen doen over de uitoefe-
ning van bevoegdheden.21 Voor zover het bestuur over beslissingsvrijheid be-
schikt, is het bestuur volgens hen daarom ook bevoegd om te beslissen of het 
zich wil binden tot een overeenkomst. Een uitdrukkelijke wettelijke grondslag 
waarin de bevoegdheid wordt toegekend om gebruik te maken van een overeen-
komst, is ook naar het oordeel van Scheltema en Scheltema niet noodzakelijk. 
Het bestuur dat beschikt over een bevoegdheid, kan daarover in beginsel een 
overeenkomst aangaan.22 Beslissingsruimte is niet altijd noodzakelijk. Een be-
voegdhedenovereenkomst kan ook rechtsgeldig zijn als sprake is van een ge-
bonden beschikking. De Graaf noemt als voorbeeld afspraken met betrekking tot 
de bij het conflict betrokken feiten.23 De bevoegdheid om eenzijdig een besluit 
te nemen, impliceert dus de bevoegdheid om voorafgaand daaraan met de burger 
een overeenkomst aan te gaan. Vanzelfsprekend dient het bestuur hierbij wél te 
handelen in overeenstemming met het recht.  

3.3.2 De vergunning  

Een vergunning bestaat uit verschillende elementen waarover het bestuur in het 
kader van bemiddeling met de burger zou kunnen onderhandelen. Een conflict 
over een milieuvergunning zou bijvoorbeeld opgelost kunnen worden door toe-
voeging van een extra vergunningvoorschrift waarmee aan bezwaren van derden 
wordt tegemoetgekomen. Denkbaar is ook de uitkomst dat met een aanpassing 
van de vergunningaanvraag een eerder geweigerde vergunning wordt verleend. 
De vraag die in deze paragraaf centraal staat is: in hoeverre wordt de bevoegd-
heid van het bestuur om overeenstemming te bereiken over de vergunning be-
perkt door het legaliteitsbeginsel? Eerst wordt aandacht besteed aan het begrip 
vergunning, nu dat begrip in de bestuursrechtelijke literatuur niet uniform wordt 
gehanteerd.  
 
Vergunning 
Met het begrip vergunning wordt in het algemeen gedoeld op een van over-
heidswege gegeven toestemming om van wettelijke geboden en verboden af te 

                                                        
20. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 247. Zie ook De Groot & Van der Veen 2003, p. 

652; Scheltema & Scheltema 2003, p. 209.  
21. Zie over het onderscheid tussen beide rechtsfiguren Scheltema & Scheltema 2003, p. 180-182. 

Zie over het gebruik van de toezegging in het kader van onderhandelend bestuur Stout 1998, p. 
9-30. 

22. Scheltema & Scheltema 2003, p. 182-183. 
23. De Graaf 2004, p. 68-69. Zie ook Scheltema & Scheltema 2003, p. 193. 
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wijken. De gebruikte terminologie voor het aanduiden van juridische middelen 
die betrekking hebben op het toelaten van handelingen is echter niet uniform. 
Verschillende benamingen worden gebruikt, zoals vrijstelling, ontheffing, toe-
stemming, machtiging en verlof. In de literatuur is geprobeerd om onderscheid 
te maken tussen groepen vergunningen.24 Ik sluit aan bij het onderscheid dat 
gemaakt wordt in de Aanwijzingen voor de regelgeving. In aanwijzing 125 wor-
den genoemd: de vergunning, de ontheffing en de vrijstelling.25 De term ver-
gunning in enge zin wordt gebruikt voor activiteiten waarvan de toelaatbaarheid 
van geval tot geval moet worden beoordeeld. De wetgever stelt een verbod om 
te handelen zonder vergunning niet om de activiteit te verbieden, maar om de 
activiteit te reguleren. Vergunningverlening is regel, weigering van de vergun-
ning uitzondering. Een ontheffing is verwant aan de vergunning in enge zin maar 
onderscheidt zich doordat een ontheffing voor de wettelijk verboden activiteit 
slechts in uitzonderingsgevallen wordt verleend. Daarnaast kent men nog de 
vrijstellingsfiguur. Deze figuur wordt gebruikt voor besluiten waarbij een uit-
zondering gemaakt wordt voor een categorie van gevallen. In het onderstaande 
gebruik ik het begrip vergunning als overkoepelende term voor deze verschil-
lende categorieën.  
 
Aanvraag 
De vergunningaanvraag vormt een belangrijk onderdeel in de besluitvormings-
fase. In de aanvraag staat beschreven waarvoor de burger precies een vergun-
ning wenst. Met het indienen van de aanvraag start de besluitvormingsfase for-
meel. Het bestuur dient uiteindelijk te beslissen op grondslag van de aanvraag. 
Een conflict tussen bestuur en burger zou mogelijk opgelost kunnen worden 
door een aanpassing van de aanvraag. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken 
om het door de vergunninghouder gewenste bouwwerk enkele meters te ver-
plaatsen, waarmee aan bezwaren van derden wordt tegemoetgekomen.26 

Wordt de bevoegdheid van het bestuur om te contracteren over de aanvraag 
begrensd door het legaliteitsbeginsel? De ratio van het legaliteitsbeginsel is dat 
burgers beschermd worden tegen inbreuken van het bestuur op hun vrijheid en 

                                                        
24. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 190-191; Schlössels & Stroink 2003, p. 160-161; 

Jongma 2002, p. 14; Ten Berge & Michiels 2001, p. 158; De Haan, Drupsteen & Fernhout 
2001, p. 468-469. 

25. Zie de aanwijzingen voor de regelgeving, Stcrt. 2002, 97. Deze indeling wordt in de literatuur 
niet door iedereen gevolgd. Schlössels en Stroink maken geen onderscheid tussen de vrijstelling 
en de ontheffing. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male noemen bijvoorbeeld de concessie als 
aparte groep vergunningen. In de Nederlandse wetgeving, literatuur en jurisprudentie bestaat 
geen overeenstemming over de vraag of de concessie aangemerkt dient te worden als een be-
sluit of als een overeenkomst. Zie omtrent deze problematiek het proefschrift van Nijhof (Nij-
hof 2000). Deze problematiek doet zich niet voor bij de vergunning, de ontheffing en de vrij-
stelling. Hoewel de concessie als rechtsfiguur ook onder het ruime vergunningenbegrip valt, 
laat ik deze gelet op het complexe rechtskarakter buiten beschouwing. Zie over het begrip ver-
gunning Jongma 2002, p. 14-15. 

26. Zie praktijkvoorbeeld Aanvraag revisievergunning, paragraaf 6.3.1. 
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eigendom. De vergunningaanvrager beslist zelf over de aanvraag die hij indient. 
De bevoegdheid om de vergunningaanvraag in een later stadium van de besluit-
vormingsfase te wijzigen, komt eveneens alleen toe aan de vergunningaanvra-
ger. Dit betekent dat op grond van het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grond-
slag noodzakelijk is voor het bestuur om afspraken met een burger te maken 
over de aanvraag. Opmerking verdient dat partijen bij het maken van afspraken 
over een aanvraag rekening moeten houden met beperkte mogelijkheden om de 
aanvraag nog tijdens de procedure aan te passen.27  
 
Beperking 
Het begrip beperking wordt gebruikt voor het aanduiden van de bevoegdheid om 
bij het verlenen van een vergunning een begrenzing in tijd, plaats of anderszins 
aan te brengen. Bij een beperking anderszins kan gedacht worden aan een be-
grenzing ten aanzien van het aantal te verrichten handelingen of een begrenzing 
in de aard van de te verrichten handelingen. Bezwaren van omwonenden tegen 
de verlening van een standplaatsvergunning voor een ijscokar kunnen bijvoor-
beeld worden weggenomen door in de vergunning te bepalen dat verkoop na 
acht uur ’s avonds niet mag plaatsvinden.28 Een beperking wordt gezien in ver-
band met de aanvraag van een vergunning. De beperking houdt dan in dat min-
der wordt vergund dan is aangevraagd.29 Omdat een beperking aan de burger 
geen gedragsverplichting oplegt, wordt aangenomen dat het legaliteitsbeginsel 
geen wettelijke grondslag eist voor het stellen van een beperking. De beperking 
dient echter wel bij te dragen aan het doel waarvoor het beschikkingsvereiste is 
gesteld.30 De bevoegdheid van het bestuur om te contracteren over een beper-
king wordt dus niet begrensd door eis van een wettelijke grondslag. 
 
Opschortende of ontbindende voorwaarden 
Opschortende of ontbindende voorwaarden stellen de werking van de vergun-
ning als geheel afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis, respec-
                                                        
27. In de fase voorafgaand aan het formele traject zijn het bestuur, de aanvrager en eventuele 

derden vrij om de aanvraag te doen overeenkomstig gemaakte afspraken. Vanaf het moment dat 
het formele traject start, geldt als regel dat het bestuur beslist op basis van de ingediende aan-
vraag. Indien de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd, geldt dat de aan-
vraag tot het moment van ter inzage legging zonder problemen gewijzigd kan worden (bv. 
ABRvS 20 juni 2001, JWM 2006, p. 13). Na het moment van ter inzage legging van de aan-
vraag en het ontwerp-besluit is het, behoudens uitzonderingen, niet meer mogelijk om de aan-
vraag te wijzigen. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als vaststaat dat derden niet benadeeld 
zijn (ABRvS 21 november 2001, JWM 2006, p. 13). Nadat het bestuur het primaire besluit heeft 
genomen, heeft de aanvrager niet meer de mogelijkheid de aanvraag aan te passen. Indien de 
uitkomst van bemiddeling in deze fase noopt tot aanpassing van de aanvraag, zal de vergun-
ningaanvrager een nieuwe aanvraag moeten indienen.  

28. Zie praktijkvoorbeeld Ontheffing standplaats ijscokar, paragraaf 6.3.1. 
29. Overigens hoeft dit niet zo te zijn. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier wordt 

bijvoorbeeld aangevraagd met de beperking ‘het volgen van een studie’ (artikel 3.4 Vreemde-
lingenbesluit 2000). 

30. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 31-32. 

 



54 BEMIDDELEND BESTUUR 

tievelijk door haar uit te stellen of op te heffen. Deze voorwaarden zijn verge-
lijkbaar met de voorwaarden uit het civiele recht.31 Een voorbeeld is de lozings-
vergunning die verleend wordt onder de ontbindende voorwaarde dat aansluiting 
op het riool mogelijk wordt.32 Opschortende of ontbindende voorwaarden heb-
ben net als beperkingen uitsluitend betrekking op de werking van de beschik-
king als zodanig. Deze voorwaarden roepen voor de vergunninghouder geen 
gedragsverplichtingen in het leven. Dit veronderstelt dat opschortende of ont-
bindende voorwaarden ook niet afhankelijk kunnen zijn van enig handelen van 
de vergunninghouder.33 Net als bij de beperking geldt dat voor het maken van 
afspraken over voorwaarden het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grondslag 
eist. 
 
Voorschriften 
Voorschriften hebben niet betrekking op de vergunning als zodanig, maar zijn 
gericht op de beïnvloeding van het gedrag van de vergunninghouder. Voor-
schriften specificeren de werking van de vergunning in de concrete rechtsver-
houding waarop deze betrekking heeft.34 In tegenstelling tot beperkingen en 
voorwaarden hebben voorschriften betrekking op het handelen en het gedrag van 
de vergunninghouder. Door het verbinden van voorschriften aan een vergunning 
worden door het bestuur aan de vergunninghouder bepaalde verplichtingen op-
gelegd. Over de vraag of het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag eist 
voor het stellen van vergunningvoorschriften, bestaat in de literatuur verschil 
van mening. Het antwoord op deze vraag is voor dit onderzoek relevant nu de 
bevoegdheid van het bestuur om eenzijdig voorschriften te stellen tevens de 
bevoegdheid impliceert om daarover te contracteren.  

3.3.3 Vergunningvoorschriften en het legaliteitsbeginsel: literatuur 

De oplossing voor een conflict over een besluit kan bestaan uit de toevoeging 
van een voorschrift. Zo kan een conflict tussen burgers over de verlening van 
een standplaatsvergunning voor een ijscokar worden opgelost door in een voor-
schrift te bepalen dat de vergunninghouder geen terras mag aanbrengen en dat 

                                                        
31. Zie artikel 6:21 BW.  
32. Voorbeeld ontleend aan De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 27. 
33. Vgl. Jongma 2002, p. 17. 
34. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 26. Het is in literatuur en wetgeving jarenlang gebrui-

kelijk geweest om in plaats van voorschriften te spreken over voorwaarden. Van Ommeren 
spreekt zelf consequent over verplichtende voorwaarden (Van Ommeren 1996). In noot 3 op p. 
331 van zijn dissertatie verwijst Van Ommeren naar literatuur waarin de discussie over de ter-
minologie is weergegeven. Aanwijzing 128 van de Aanwijzingen voor de regelgeving schrijft 
echter voor dat bij het geven van een beschikking de term ‘voorschrift’ gebruikt moet worden 
voor aan de vergunninghouder op te leggen verplichtingen. In bepaalde wetgeving wordt uit-
drukkelijk gesproken over voorschriften, zoals in artikel 8.11 van de Wet milieubeheer. In an-
dere wetgeving wordt het onderscheid tussen voorwaarden en voorschriften niet gemaakt, zie 
bijvoorbeeld artikel 56 Woningwet. 
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maximaal twee vuilnisbakken naast de kar mogen worden geplaatst.35 In de 
literatuur bestaat verschil van mening over de vraag in hoeverre op grond van 
het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag is vereist voor het stellen van 
vergunningvoorschriften. De discussie in de literatuur is van belang voor het 
beantwoorden van de vraag in hoeverre het bestuur bevoegd is om rechtsgeldig 
overeenstemming te bereiken over voorschriften. Verschillende wettelijke rege-
lingen voorzien overigens in een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor het 
stellen van vergunningvoorschriften.36 Toch blijft relevant of ook zonder wette-
lijke grondslag aan een vergunning voorschriften kunnen worden verbonden. 
Het kan zijn dat in de wettelijke regeling een grondslag voor het verbinden van 
voorschriften ontbreekt. Ook is het denkbaar dat een wettelijke grondslag aan-
wezig is maar dat het voorschrift dat partijen in de vergunning wensen op te 
nemen, buiten het bereik van de specifieke bevoegdheidsgrondslag valt.37  

In het onderstaande worden eerst de verschillende opvattingen uit de litera-
tuur behandeld.38 Daarna wordt bezien wat deze opvattingen betekenen voor de 
bevoegdheid van het bestuur om te contracteren over vergunningvoorschriften. 
Opmerking verdient, dat de opvattingen uit de literatuur zijn gericht op de vraag 
of het bestuur bevoegd is om voorschriften aan de vergunning te verbinden en 
niet op de vraag welke voorschriften aan de vergunning mogen worden verbon-
den.39  

3.3.3.1 Wie het meerdere mag, mag ook het mindere 
Volgens Van der Pot ligt de bevoegdheid om een vergunning onder voorschrif-
ten te verlenen besloten in de bevoegdheid om een vergunning te weigeren.40 
Hij grijpt het adagium ‘wie het meerdere mag, mag ook het mindere’ aan om de 
bevoegdheid van het bestuur om voorschriften aan een vergunning te verbinden, 
af te leiden uit de bevoegdheid van het bestuur om de vergunning in haar geheel 
te weigeren. Uit het feit dat Van der Pot de bevoegdheidsgrondslag vestigt in de 
bevoegdheid om een vergunning te weigeren, vloeit een beperking voort. Als de 
beschikking een meer gebonden karakter heeft, en het bestuur dus beschikt over 
minder discretionaire ruimte om een vergunning te weigeren, dan moet worden 
                                                        
35. Zie praktijkvoorbeeld Ontheffing standplaats ijscokar, paragraaf 6.3.1. 
36. De artikelen 8.11 tot en met 8.15 van de Wet milieubeheer bieden bijvoorbeeld een grondslag 

voor het verbinden van voorschriften aan de milieuvergunning en artikel 56 Woningwet biedt 
een bevoegdheidsgrondslag voor het verbinden van voorschriften aan de bouwvergunning. 

37. Vgl. Jongma 2002, p. 20.  
38. Van Ommeren heeft in zijn dissertatie de verschillende opvattingen beschreven en geanalyseerd 

(Van Ommeren 1996, p. 329 e.v.). Ook Jongma heeft deze discussie in haar dissertatie behan-
deld (Jongma 2002, p. 20-28).  

39. Als aan een vergunning voorschriften verbonden mogen worden, dan betekent dat uiteraard niet 
dat elk voorschrift ook toelaatbaar zou zijn. Het uitgangspunt van de discussie die in deze para-
graaf behandeld wordt, is dat als een bevoegdheid bestaat om voorschriften aan een vergunning 
te verbinden, de toepassing van het voorschrift niet in strijd mag komen met regels van het ge-
schreven en het ongeschreven recht.  

40. Van der Pot 1932, p. 223 e.v.  
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aangenomen dat de bevoegdheid om voorschriften aan een vergunning te ver-
binden daarmee ook beperkter is. De redenering van Van der Pot is door diverse 
auteurs overgenomen, maar heeft in de literatuur ook tot kritiek geleid.  

Van Ommeren is van oordeel dat het adagium alleen geschikt is voor ver-
gunningverlening en niet voor andere beschikkingen, zoals subsidies. Voor han-
delingen waarvoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd, is het geen 
geschikt uitgangspunt aangezien het bestuur dan door voorschriften te stellen 
verder gaat dan de wetgever. Het ‘meerdere-mindere-adagium’ biedt naar de 
mening van Van Ommeren onvoldoende rechtvaardiging voor voorschriften 
zonder uitdrukkelijke wettelijke grondslag.41  

Volgens De Winter, die het adagium op logische gronden heeft bekritiseerd, 
komt het vergelijken van een weigering van een vergunning en de verlening van 
een vergunning onder voorschriften neer op het vergelijken van appels met pe-
ren.42 De bevoegdheid om een vergunning te weigeren wordt immers vergele-
ken met een bevoegdheid om door het verbinden van voorschriften iets anders te 
verbieden. Het gaat om twee verschillende bevoegdheden die niet gelijkgesteld 
kunnen worden. De Winter is van mening dat de redenering van Van der Pot 
onvoldoende een verklaring kan bieden voor de aanwezigheid van een bevoegd-
heid tot het verbinden van voorschriften aan een vergunning.43 

3.3.3.2 Strekking van de wet 
De redenering die onder andere door Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male wordt 
gevolgd, stelt de bedoeling van de wetgever centraal.44 Of aan een vergunning 
voorschriften kunnen worden verbonden, is in deze visie een kwestie van wets-
interpretatie. Bij een beschikking met een gebonden karakter heeft de wetgever 
aan het bestuur geen beslissingsruimte toegekend om aanvullende voorschriften 
aan een vergunning te verbinden. Bij vrije beschikkingen, waar het bestuur be-
leidsvrijheid heeft, is het de vraag of de wetgever deze beslissingsruimte heeft 
toegekend opdat het bestuur aan de vergunning voorschriften zou kunnen ver-
binden. Dit zal volgens Konijnenbelt doorgaans het geval zijn, ook als de wet-
gever heeft nagelaten om uitdrukkelijk te voorzien in een bevoegdheid tot het 
verbinden van voorschriften. Hij leidt dit af uit het uitgangspunt van gelede 
normstelling. De vrije beschikking is bedoeld om het bevoegde bestuursorgaan 
in concreto te kunnen laten bepalen waaraan de vergunninghouder zich heeft te 
houden. De bevoegdheid om voorschriften aan de vergunning te verbinden 
wordt impliciet afgeleid uit de door de wetgever toegekende beleidsvrijheid.  

Van Ommeren stelt mijns inziens terecht dat bij het meerdere-mindere-
adagium in wezen ook van deze veronderstelling wordt uitgegaan. Volgens Van 
Ommeren schept deze redenering geen duidelijkheid over de vraag waaraan het 
                                                        
41. Van Ommeren 1996, p. 337-339. 
42. De Winter 1979, p. 379-381.  
43. Zie ook Jongma 2002, p. 22; Belinfante 1980, p. 184.  
44. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 197-199. Anderen sluiten zich bij deze opvatting 

aan (onder andere Damen e.a. 2005, p. 253; Jongma 2002, p. 28). 
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bestuur zijn bevoegdheid ontleent. Uit deze opvatting blijkt volgens hem niet 
waarom de vergunninghouder gebonden is aan de voorschriften.45 Ook De 
Haan, Drupsteen en Fernhout hebben moeite met het afleiden van een bevoegd-
heid tot het stellen van voorschriften uit door de wetgever toegestane beleids-
vrijheid.46 Een impliciete wettelijke grondslag is volgens hen onvoldoende om 
eenzijdig verplichtingen op te leggen aan burgers en deze af te dwingen. Ze zijn 
van mening dat ingevolge het legaliteitsbeginsel voor het verbinden van vergun-
ningvoorschriften een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is vereist.  

3.3.3.3 Het contractmodel 
Van Ommeren neemt als uitgangspunt dat het legaliteitsbeginsel alleen een uit-
drukkelijke wettelijke grondslag eist als sprake is van eenzijdig verplichtend 
overheidsoptreden. Vervolgens beredeneert hij dat bij het stellen van voorschrif-
ten geen sprake is van eenzijdig overheidsoptreden. Hij concludeert dat het ver-
binden van voorschriften aan een vergunning zonder aanwezigheid van een 
wettelijke grondslag geen strijd oplevert met het legaliteitsbeginsel.47  

Van Ommeren sluit aan bij de opvatting van Vegting, die de bron van de 
rechtsverhouding tussen bestuur en vergunninghouder als een tweezijdige 
rechtshandeling beschouwt.48 De vergunningverlening kan aangemerkt worden 
als eenzijdige rechtshandeling, maar de plicht tot nakoming van de vergunning 
ontstaat pas als de vergunninghouder gebruik gaat maken van de vergunning. Op 
het moment dat de vergunninghouder de vergunning aanvaardt, ontstaat een 
plicht tot nakoming. De vrijwillige aanvaarding komt tot uiting in de inge-
bruikname van de vergunning. De aanvaarding is vrijwillig omdat de vergun-
ninghouder niet verplicht is van de vergunning gebruik te gaan maken. De wils-
overeenstemming is niet gericht op de inhoud van de vergunning, maar slechts 
op het ontstaan van de rechtsverhouding.  

Vegting maakt onderscheid tussen de rechtskracht van de beschikking en de 
rechtskracht van de rechtsverhouding.49 Door de vergunning zelf wordt de 
rechtspositie van betrokkene eenzijdig door de overheid gewijzigd. De betrok-
kene is echter pas gebonden aan de rechten en plichten voortvloeiend uit de 
vergunning, als hij de vergunning aanvaardt. De rechtsbron van de rechtsver-
houding is aan te merken als een tweezijdige rechtshandeling. Het is deze twee-
zijdige rechtshandeling, bestaande uit de eenzijdige beschikking en de aanvaar-
ding ervan door betrokkene, die naar het oordeel van Vegting gekwalificeerd 
kan worden als overeenkomst.  
 
Volgens Van der Pot kan geen sprake zijn van wilsovereenstemming, omdat de 
wil van het bestuur niet is gericht op het ontstaan van de rechtsverhouding. Het 
                                                        
45. Van Ommeren 1996, p. 340. 
46. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 32.  
47. Van Ommeren 1996, p. 351.  
48. Vegting 1954, p. 364-365.  
49. Vegting 1954, p. 369-373. 

 



58 BEMIDDELEND BESTUUR 

maakt de overheid niet uit of de vergunninghouder daadwerkelijk van de ver-
gunning gebruik maakt. Vegting heeft deze kritiek volgens Van Ommeren te-
recht weerlegd door erop te wijzen dat voor het bereiken van wilsovereenstem-
ming niet is vereist dat een gelijke mate van enthousiasme bestaat aan beide 
zijden. Van belang is dat beide partijen akkoord gaan met het feit dat de rechts-
verhouding ontstaat.50 Ook Donner is van oordeel dat geen sprake is van uitge-
wisselde wilsverklaringen die op elkaar gericht zijn. Van Ommeren weerlegt 
deze kritiek door zich af te vragen waar de wilsverklaringen anders op gericht 
zou kunnen zijn dan op de vergunning.  

Van Ommeren is van mening dat de vergunning aangeduid kan worden als 
een eenzijdige overeenkomst, bekend uit de privaatrechtelijke literatuur.51 Aan-
gezien Van Ommeren aansluit bij de opvatting van Vegting en wilsovereen-
stemming beschouwt als grondslag voor de gebondenheid van de vergunning-
houder aan de voorschriften, is gelet op zijn beperkte interpretatie van het legali-
teitsbeginsel in zijn redenering geen wettelijke grondslag vereist voor het opleg-
gen van voorschriften. 
 
Van Gestel en De Moor-van Vugt gebruiken het contractmodel als rechtvaardi-
ging voor voorschriften die zonder wettelijke grondslag verbonden zijn aan een 
milieuvergunning op hoofdzaken. In een vergunning op hoofdzaken vindt alleen 
regulering van kernpunten plaats. De vergunninghouder heeft meer vrijheid om 
de middelen te kiezen om milieubelasting te voorkomen of te beperken. Over de 
vraag of voorschriften in de vergunning kunnen worden opgenomen die een 
periodieke milieu-doorlichting (audit) of het opstellen van een milieujaarverslag 
voorschrijven, bestaat verschil van mening. Volgens bovengenoemde auteurs 
kan de rechtvaardiging gevonden worden in de aanvaarding van de vergunning 
door de vergunninghouder. Van Gestel benadrukt dat per geval wel zorgvuldig 
moet worden nagegaan of de vergunninghouder daadwerkelijk een vrije keuze 
heeft bij het aanvaarden van een buitenwettelijk voorschrift.52  
 
Het contractmodel lijkt een aantrekkelijke theorie om voorschriften zonder uit-
drukkelijke wettelijke grondslag geldig te verklaren. Toch kan een kanttekening 
geplaatst worden. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoud en het ont-
staan van de rechtsverhouding. De wilsovereenstemming is niet gericht op de 
inhoud, maar op het ontstaan van de rechtsverhouding. Houdt het aanvaarden 
van de rechtsverhouding niet in dat je de rechten en plichten voortvloeiend uit 
de beschikking accepteert? Impliceert het aanvaarden van de rechtsverhouding 
dan ook niet de instemming met de inhoud van de voorschriften? Stel: een ver-
gunninghouder maakt bezwaar tegen de vergunning onder voorschriften. Nadat 
de bezwaren ongegrond zijn verklaard, besluit hij om toch gebruik te maken van 
                                                        
50. Van Ommeren 1996, p. 345.  
51. Van Ommeren 1996, p. 349-350.  
52. Zie de noot van Van Gestel onder Vz. ABRvS 31 maart 1998, M en R 1998, 84 en Vz. ABRvS 

7 juli 1998, M en R 1999, 15; De Moor-van Vugt 2001, p. 22.  



 BEMIDDELEND BESTUUR EN HET LEGALITEITSBEGINSEL 59 

de vergunning. Uit het feit dat bezwaar is aangetekend, blijkt dat de vergunning-
houder het niet eens is met de inhoud. Met Van Gestel en Jongma ben ik van 
mening dat niet altijd een reële vrije keus bestaat voor het wel of niet aanvaar-
den van de vergunning.53 Een particulier die voor het uitoefenen van een be-
paalde bedrijfsactiviteit afhankelijk is van een milieuvergunning, heeft in de 
praktijk weinig keus om niet gebruik te maken van de vergunning, indien hij 
zich niet kan vinden in de voorschriften. In theorie bestaat een mogelijkheid om 
geen gebruik te maken van de vergunning en bijvoorbeeld te stoppen met de 
bedrijfsactiviteit, maar voor de betrokken particulier zal dit vaak geen reële optie 
zijn. Een tweede punt van kritiek dat door Jongma wordt aangestipt, is de vraag 
hoe de rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen het besluit tot vergunningverle-
ning zich verhouden tot de eenzijdige overeenkomst.54 Als de constructie van 
een eenzijdige overeenkomst wordt aanvaard, dan zou daartegen ook rechtsbe-
scherming kunnen openstaan. Op het punt van rechtsbescherming schept deze 
theorie geen duidelijkheid. Een laatste opmerking over het contractmodel heeft 
betrekking op de redenering dat de ingebruikname van een vergunning als 
rechtshandeling moet worden beschouwd. Jongma betoogt dat de ingebruikname 
van de vergunning niet als rechtshandeling moet worden aangemerkt, maar als 
een feitelijke handeling.55 Net als bij bepaalde wetgeving is het bij vergunning-
verlening zo dat de voorschriften niet zonder meer verplichtend zijn. Alleen als 
een bepaalde activiteit zich voordoet, hebben de voorschriften werking. Vooraf-
gaand daaraan gelden de voorschriften ook wel, maar hebben ze geen werking. 
Door ingebruikname van een vergunning kan dan geen overeenkomst tot stand 
komen.  

3.3.3.4 Eigen opvatting 
Wat betekenen de bovenstaande opvattingen voor de bevoegdheid van het be-
stuur om in het kader van bemiddeling overeenstemming te bereiken over ver-
gunningvoorschriften? Volgens het contractmodel wordt deze bevoegdheid niet 
begrensd door het vereiste van een wettelijke grondslag. Het legaliteitsbeginsel 
eist alleen een uitdrukkelijke wettelijke grondslag bij eenzijdig bestuurshande-
len. Voor het opnemen van afspraken over vergunningvoorschriften in een over-
eenkomst is geen wettelijke grondslag vereist. De vraag is hoe het contractmo-
del werkt als het bestuur de inhoud van de bevoegdhedenovereenkomst uiteinde-
lijk verdisconteert in het besluit ter uitvoering van de overeenkomst. Is op grond 
van het contractmodel opnieuw de constructie van een overeenkomst nodig? Of 
volstaat de rechtsverhouding tussen het bestuur en de burger die in de overeen-
komst voorafgaand aan het besluit tot stand is gekomen? Hoe het ook zij: het 
ontbreken van een wettelijke grondslag belemmert volgens het contractmodel 

                                                        
53. Zie de noot van Van Gestel onder Vz. ABRvS 31 maart 1998, M en R 1998, 84 en Vz. ABRvS 

7 juli 1998, M en R 1999, 15; Jongma 2002, p. 25-26. 
54. Jongma 2002, p. 26. 
55. Jongma 2002, p. 34-35. 
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niet de bevoegdheid van het bestuur om overeenstemming te bereiken over ver-
gunningvoorschriften.  
 
Naar mijn oordeel is een (impliciete) wettelijke grondslag noodzakelijk voor het 
stellen van vergunningvoorschriften. Het is ongewenst dat het bestuur bij het 
ontbreken van een (impliciete) wettelijke grondslag over de vrijheid beschikt om 
voorschriften aan het besluit te verbinden. Ook niet indien de burger met de 
voorschriften uitdrukkelijk instemt bij overeenkomst of deze aanvaardt door 
ingebruikname van de vergunning. Vergunningverlening betreft een eenzijdige 
publiekrechtelijke rechtshandeling. Het bestuur kan daarom in een besluit alleen 
voorschriften opnemen als de wetgever daarvoor een bevoegdheid heeft toege-
kend. Dat in het kader van bemiddeling een overeenkomst over een voorschrift 
tot stand komt, doet niets af aan het eenzijdig karakter van vergunningverlening. 
Ik ga uit van de visie van onder meer Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, die 
de strekking van de wet centraal stelt. Voor het contracteren over voorschriften 
is op grond van deze uitleg van het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag 
vereist, maar een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is niet noodzakelijk.  

Ontbreekt een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, dan moet de bevoegdheid 
om te contracteren over vergunningvoorschriften uit de strekking van de wet 
worden afgeleid. Een impliciete grondslag in de wet biedt mijns inziens vol-
doende waarborgen voor de burger. Uit het doel en de strekking van de wet 
wordt de aanwezigheid van een wettelijke grondslag afgeleid. Als de wetgever 
heeft beoogd een onderwerp uitputtend te regelen, kan daaruit worden afgeleid 
dat ook geen bevoegdheid is gegeven voor het stellen van voorschriften. Is aan 
het bestuur beleidsvrijheid toegekend, dan impliceert dat doorgaans een be-
voegdheid tot het stellen van voorschriften. Beschikt het bestuur over beleids-
vrijheid, dan zal overigens een belangenafweging moeten plaatsvinden. Welke 
belangen beschermd kunnen worden middels een vergunningvoorschrift, wordt 
bepaald door de uitleg van het specialiteitsbeginsel (zie hoofdstuk 4). 

Overigens acht ik een algemene regeling in de Awb wenselijk opdat daarmee 
een einde gemaakt kan worden aan de bovenstaande discussie in de literatuur. 
Met een regeling zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat de theorie die de 
strekking van de wet als uitgangspunt neemt, geldt bij het stellen van vergun-
ningvoorschriften (zie paragraaf 3.6.2).  

3.3.4 Vergunningvoorschriften en het legaliteitsbeginsel: jurisprudentie  

Hoe beoordeelt de bestuursrechter de toelaatbaarheid van een voorschrift dat 
niet is gebaseerd op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag? De jurisprudentie 
die verschenen is over dit onderwerp, heeft vooral betrekking op financiële 
voorschriften. Uit deze jurisprudentie, die behandeld wordt, volgt dat het bestuur 
bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag in beginsel de 
mogelijkheid heeft om een financieel voorschrift aan een besluit te verbinden. 
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Aangenomen wordt dat de beoordeling van financiële voorschriften zich niet 
wezenlijk onderscheidt van voorschriften met een andere inhoud.56 
 
De initiatiefnemer van een bouwproject is op grond van de bouwverordening 
verplicht om te zorgen dat in voldoende mate wordt voorzien in parkeerruimte. 
Als dit binnen het bouwproject niet mogelijk is, wordt soms aan het besluit de 
verplichting verbonden dat de aanvrager van de bouwvergunning een financiële 
bijdrage stort in het parkeerbijdragefonds van de gemeente ten behoeve van de 
aanleg van parkeerplaatsen. In de uitspraak van 13 augustus 1985 oordeelde de 
Afdeling rechtspraak dat het bestuur in beginsel bevoegd is om via een vergun-
ningvoorschrift de burger te verplichten tot een tegemoetkoming of een vorm 
van compensatie.57 Het college van B&W Zoeterwoude had een bouwvergun-
ning met vrijstelling verleend voor het uitbreiden en veranderen van een bank-
gebouw. In de vrijstelling was voor de vergunninghouder een voorschrift opge-
nomen om een bepaald bedrag aan de gemeente te betalen voor de aanleg van 
een aantal parkeerplaatsen.  

De Afdeling rechtspraak stelt aan de toelaatbaarheid van een dergelijk voor-
schrift drie beperkingen. In de eerste plaats dient met de betaling een recht-
streekse bijdrage te worden geleverd aan het doel van de wettelijke regeling. In 
de tweede plaats dient de hoogte van het bedrag rechtstreeks gerelateerd te zijn 
aan de aantasting van dat doel door het vergunde handelen en tot slot dient uit 
oogpunt van rechtsbescherming niet een meer aanvaardbare mogelijkheid aan-
wezig te zijn om een tegemoetkoming of compensatie te verlangen. Overigens 
leidde het laatste criterium in deze casus tot een vernietiging van het voor-
schrift.58  
 
In de uitspraak van 1 februari 1995 beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak 
de toelaatbaarheid van een financieel voorschrift in een kapvergunning aan de-
zelfde drie criteria.59 Aan de vergunninghouder was de plicht opgelegd om een 
bepaald bedrag in het gemeentelijke bomenfonds te storten. Een uitdrukkelijke 
wettelijk grondslag ontbrak maar de verplichting was gebaseerd op gemeentelijk 
kapbeleid. De Afdeling bestuursrechtspraak overwoog dat aangenomen moet 
worden dat de gemeenteraad in beginsel gerechtigd is om aan het college van 
B&W de bevoegdheid te geven om op deze wijze de kapvergunninghouder tot 
betaling van een vergoeding te verplichten. Vervolgens behandelde de Afdeling 

                                                        
56. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 200; De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 33.  
57. ARRvS 30 augustus 1985, AB 1986, 243 m.nt. D.A. Lubach. 
58. Voordat het bestuur aan de vergunning een financieel voorschrift had mogen verbinden moest 

het eerst onderzoeken of de financiële compensatie niet kon worden verkregen via een wettelij-
ke regeling die de betrokkene meer waarborgen biedt. In de uitspraak werd gewezen op de par-
keermetervoorziening die berust op de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 en op de moge-
lijkheid om belasting te heffen gebaseerd op de gemeentewet. Volgens de Afdeling rechtspraak 
waren deze opties in dit geval door het bestuur onvoldoende onderzocht. 

59. ABRvS 1 februari 1995, Gst. 1995, 8 m.n. Goorden (Bussumse kapvergunning).  
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bestuursrechtspraak de drie criteria en concludeerde dat het financiële voor-
schrift in dit geval geoorloofd was.  

Volgens Goorden die deze uitspraak annoteerde, vormt de aanwezigheid van 
het beleid een extra voorwaarde naast de drie eerder geformuleerde beperkingen. 
Deze eis vloeit naar zijn oordeel voort uit het legaliteitsbeginsel. Het ontbreken 
van beleid was voor de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van 15 
november 1986 de reden om een financieel voorschrift verbonden aan een toe-
stemming tot het ontrekken van een woning aan haar bestemming ontoelaatbaar 
te achten.60 Ook Verheij en Lamers leiden uit de voorgaande uitspraken af dat 
een financieel voorschrift dient te berusten op vaststaand beleid.61 In de uit-
spraak van 4 augustus 1998 is door de Afdeling bestuursrechtspraak een financi-
eel voorschrift beoordeeld dat berust op beleid.62 Aan een vrijstelling van een 
bouwverordening was een voorschrift verbonden waarin de vergunninghouder 
verplicht werd om een bepaald bedrag te storten in het gemeentelijke parkeer-
fonds. Het voorschrift was gebaseerd op een nota over parkeerbeleid die door 
het college van B&W was vastgesteld ter invulling van de vrijstellingsbepaling 
uit de bouwverordening. Omdat aan de drie eerder geformuleerde criteria was 
voldaan, achtte de Afdeling bestuursrechtspraak het gevoerde beleid om, wan-
neer het niet mogelijk is om op eigen terrein parkeergelegenheid te creëren, 
alleen vrijstelling te verlenen als een bijdrage in het parkeerfonds wordt gestort, 
niet kennelijk onredelijk.63  
 
In de criteria uit de jurisprudentie zijn verschillende bestuursrechtelijke waar-
borgen te herkennen.64 Met de eerste beperking (dat het voorschrift bij moet 
dragen aan het doel van de wettelijke regeling) wordt duidelijk een relatie ge-
legd met het specialiteitsbeginsel. De tweede beperking vormt een uitwerking 
van het zorgvuldigheidsbeginsel en/of evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 Awb). 
De laatste voorwaarde wordt door Van Wijk/ Konijnenbelt & Van Male gekwa-
lificeerd als het verbod van détournement de procedure.65 Dit ongeschreven 
beginsel komt er op neer dat als de wet een andere, met meer waarborgen om-
klede, procedure voorschrijft, deze weg gevolgd moet worden. De procedure die 
uit een oogpunt van rechtsbescherming voor de burger de beste waarborgen 
biedt, dient te worden gekozen. Naast deze drie criteria is de aanwezigheid van 
beleid relevant. Met de aanwezigheid van beleid wordt de voorspelbaarheid en 

                                                        
60. ARRvS 15 november 1986, AB 1987, 475 m.nt. H.J. Simon. 
61. Lamers 2007, p. 231 en Verheij in zijn noot onder ABRvS 13 juni 2000, AB 2000, 315. 
62. ABRvS 4 augustus 1998, JB 1998, 218 m.nt. HJS (Schagen).  
63. Zie ook ABRvS 27 september 2006, Gst. 2007, 50. De constructie van de parkeerbijdragerege-

ling Deventer is zo dat van de verplichting op grond van artikel 2.5.30 Modelbouwverordening 
VNG ontheffing wordt verleend na betaling van de bijdrage. Zonder deze ontheffing voldoet 
een bouwplan niet aan de bouwverordening en moet de aanvraag op grond van artikel 44 Wonw 
worden geweigerd (zie uitgebreid Lamers 2007, p. 229-235). 

64. Zie ook Goorden in zijn noot onder ABRvS 1 februari 1995, Gst. 1995, 8.  
65. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 200. 
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de consistentie van het bestuurshandelen gediend. Hiermee wordt het ontbreken 
van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag gecompenseerd.66  

3.3.5 Tussenconclusie 

Onderzocht is in hoeverre het legaliteitsbeginsel de bevoegdheid van het bestuur 
begrenst om rechtsgeldig te contracteren over een vergunning. Het legaliteitsbe-
ginsel eist geen wettelijke grondslag voor het bereiken van overeenstemming 
over de aanvraag, beperkingen en voorwaarden. Over de uitleg van het legali-
teitsbeginsel bij het stellen van voorschriften wordt in de literatuur verschillend 
gedacht. Vaak voorziet de wettelijke regeling in een uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag voor het stellen van voorschriften. In het kader van bemiddeling is het 
bestuur ook bevoegd om over het stellen van voorschriften afspraken te maken 
met de burger.   

De discussie in de literatuur heeft betrekking op gevallen waarin de wetgever 
niet heeft voorzien in een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor het stellen 
van voorschriften. Van Ommeren stelt dat een wettelijke grondslag niet is ver-
eist omdat geen sprake is van eenzijdig overheidsoptreden. Het contractmodel 
van Van Ommeren verdient vanuit rechtsstatelijk oogpunt niet mijn voorkeur. 
Het uitgangspunt van het legaliteitsbeginsel is dat eenzijdige rechtsvorming 
alleen kan plaatsvinden op basis van een door de wetgever toegekende bevoegd-
heid. Bij het verlenen van een vergunning is sprake van een eenzijdige rechts-
handeling. De instemming van de burger doet hieraan niet af.  

Het geldende recht gaat uit van de opvatting dat de strekking van de wet cen-
traal dient te staan. Dit houdt in dat bij het ontbreken van een uitdrukkelijke 
wettelijke grondslag moet worden nagegaan of deze grondslag impliciet uit de 
wet kan worden afgeleid. Relevant hierbij is de mate van beleidsvrijheid. Voor 
bemiddeling betekent dit dat het bestuur, bij het ontbreken van een uitdrukkelij-
ke wettelijke grondslag, in beginsel bevoegd is om met de burger afspraken te 
maken over voorschriften. Uit de jurisprudentie over financiële voorschriften 
volgt dat een voorschrift zonder uitdrukkelijke wettelijke grondslag in beginsel 
aanvaardbaar is. De Afdeling bestuursrechtspraak stelt hieraan een viertal eisen, 
waaronder de aanwezigheid van beleid.  

3.4 Een prestatie voor publiekrechtelijke medewerking  

Mogelijk wenst het bestuur, in het kader van de onderhandelingen over een op-
lossing voor een conflict, in ruil voor publiekrechtelijke medewerking van de 
burger een prestatie. Het bestuur is bijvoorbeeld bereid om medewerking te 
verlenen aan een bouwvergunning onder vrijstelling, mits de bij bemiddeling 
betrokken burgers afzien van het indienen van een verzoek om planschade. Het 
verschil met de situatie uit de vorige paragraaf is ten eerste dat het bestuur de 

                                                        
66. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 204; Lubach in AB-klassiek 2003, nr. 9.  
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medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid afhan-
kelijk stelt van een prestatie van de burger, en ten tweede dat het bestuur de 
bedongen prestatie uiteindelijk niet in het besluit verdisconteert.  

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre het legaliteitsbeginsel de be-
voegdheid van het bestuur begrenst om in ruil voor publiekrechtelijke medewer-
king een prestatie van de burger te bedingen. Eerst wordt aandacht besteed aan 
de juridische kwalificatie van de overeenkomst die in deze situatie tot stand 
komt (par. 3.4.1). Daarna wordt de theorie van het legaliteitsbeginsel bij dit type 
overeenkomst behandeld (par. 3.4.2). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 
jurisprudentie (par. 3.4.3). De paragraaf eindigt met een conclusie (par. 3.4.4). 

3.4.1 De overeenkomst over publiekrechtelijke medewerking 

Een overeenkomst waarin het bestuur de publiekrechtelijke medewerking aan 
een vergunning afhankelijk stelt van een prestatie van de burger kan gekwalifi-
ceerd worden als een gemengde overeenkomst.67 De gemengde overeenkomst is 
in paragraaf 3.3.1 aangestipt en bestaat uit een privaatrechtelijk en een bestuurs-
rechtelijk deel. In deze paragraaf staat de gemengde overeenkomst centraal 
waarbij het bestuur zich verplicht om een besluit te nemen overeenkomstig de 
afspraken uit het bestuursrechtelijke deel en die voorts inhoudt dat in ruil daar-
voor de burger een prestatie op zich neemt die als privaatrechtelijk moet worden 
gekwalificeerd. De prestatie die het bestuur van de burger bedingt, wordt door 
het bestuur niet in het besluit ter uitvoering van de overeenkomst opgenomen. 
Overigens kan in de praktijk het theoretische onderscheid in de aard van de 
overeenkomst lastig zijn. Een vastellingsovereenkomst bestaat soms uit een 
‘brij’ van afspraken waarvan de relatie tot het bestreden besluit of het besluit ter 
uitvoering van de overeenkomst niet duidelijk is.68 

Er zijn vele voorbeelden te bedenken van prestaties die de burger op zich zou 
kunnen nemen. In de literatuur en de jurisprudentie heeft met name het bedingen 
van een financiële vergoeding aandacht gekregen. Ook kan gedacht worden aan 
een beding over de wijze waarop in de toekomst de communicatie zal plaatsvin-
den. Denkbaar is ook dat de burger in ruil voor publiekrechtelijke medewerking 
in een overeenkomst laat vastleggen dat hij zijn woning niet verder zal uitbrei-
den zolang zijn bezwaarmakende buurman eigenaar is van de naburige woning. 
Het privaatrechtelijke deel wordt primair beheerst door privaatrechtelijke nor-
men en het bestuursrechtelijke deel door het bestuursrecht.  

3.4.2 Bedingen prestatie en het legaliteitsbeginsel: literatuur 

De prestatie die het bestuur van de burger bedingt in ruil voor publiekrechtelijke 
medewerking, berust op wilsovereenstemming. De prestatie van de burger wordt 

                                                        
67. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 113.  
68. Zie paragraaf 6.4.3.  
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uiteindelijk niet verdisconteerd in een besluit. Is voor het bedingen van een pres-
tatie op grond van het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag vereist? 
 
Al in 1939 heeft Wiarda geschreven over een aparte overeenkomst die gepaard 
gaat met een vergunning.69 Hij gebruikt deze figuur om het stellen van verplich-
tingen zonder aanwezigheid van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag te ver-
klaren. Volgens de opvatting van Wiarda over het legaliteitsbeginsel is de over-
heid niet bevoegd om zonder uitdrukkelijke wettelijke grondslag aan een ver-
gunning voorschriften te verbinden. Als de wet niet voorziet in een grondslag 
voor het verbinden van voorschriften aan de vergunning, dan kan deze rechts-
grondslag gevonden worden in de instemming van de betrokkene.  
 

‘Het eischen van instemming van den betrokkene voor de geldigheid of de 
werking van een overheidsbeschikking kan slechts zin hebben in gevallen, 
waarbij aan den betrokkene verplichtingen worden opgelegd, die de overheid 
hem zonder zijn instemming rechtens niet kan opleggen.’70  

 
De vergunning zelf blijft het eenzijdige karakter behouden, maar gaat gepaard 
met een overeenkomst.71 De instemming van de betrokkene is volgens Wiarda 
een onmisbaar element voor de inwerkingtreding van het rechtsgevolg. Bij deze 
constructie wordt dus gebruik gemaakt van een overeenkomst voor het vastleg-
gen van afspraken betreffende de vergunningverlening. Net als bij de redenering 
van Van Ommeren (zie paragraaf 3.3.3.3) wordt volgens de opvatting van Wiar-
da de vergunninghouder gebonden aan de verplichting door zelfbinding. De 
constructie van de aparte overeenkomst gaat echter een stap verder dan het con-
tractmodel van Van Ommeren. In de theorie van Van Ommeren komt er door de 
ingebruikname van de vergunning een eenzijdige overeenkomst tot stand, die 
enkel ziet op het ontstaan van de rechtsverhouding. Bij een aparte overeenkomst 
die gepaard gaat met de vergunning komt een wederkerige overeenkomst tot 
stand.72 
 
Moet in het licht van het legaliteitsbeginsel een van de burger bedongen presta-
tie anders beoordeeld worden dan een verplichting die als voorschrift in het 
besluit zelf wordt opgenomen? De Haan, Drupsteen en Fernhout lijken een on-
derscheid te maken tussen een verplichting die is gegoten in de vorm van een 
overeenkomst en een in de beschikking opgenomen voorschrift. Voor in het 
besluit opgenomen voorschriften geldt de eis van een uitdrukkelijke wettelijke 

                                                        
69. Van Ommeren 1996, p. 353-355. 
70. Wiarda 1939, p. 181 e.v.  
71. Wiarda 1939, p. 184. 
72. Van Ommeren 1996, p. 354-355. Van Ommeren acht de constructie van een aparte overeen-

komst slechts in beperkte gevallen zinvol. Een overeenkomst die gepaard gaat met een beschik-
king is naar zijn oordeel alleen zinvol als de overheid er zeker van wil zijn dat betrokkene de 
verplichtingen nakomt, ook als deze geen gebruik wil maken van de vergunning. 
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grondslag. Als ik het goed zie, is een wettelijke grondslag volgens hen niet ver-
eist voor verplichtingen die zijn gegoten in de vorm van een overeenkomst. Ook 
zonder aanwezigheid van een wettelijke grondslag is het bedingen van een pres-
tatie toelaatbaar, mits deze uitdrukkelijk door de belanghebbende wordt aan-
vaard. Indien de belanghebbende niet bereid is om het beding te aanvaarden, zal 
het bestuur naar hun mening ook niet verder mogen aandringen, maar de aan-
vraag om de beschikking op haar eigen merites moeten beoordelen.73 

Mijns inziens kan, evenals bij het contractmodel van Van Ommeren, bij deze 
wilsovereenstemming een kanttekening geplaatst worden. Voor de publiekrech-
telijke medewerking is de burger namelijk geheel afhankelijk van het bestuur. 
De burger die een vergunning wenst, wordt in zekere zin door het bestuur ver-
plicht om in ruil daarvoor een prestatie te leveren. Dergelijke bedingen zijn in 
dat opzicht vergelijkbaar met voorschriften die eenzijdig in de vergunning zijn 
opgenomen. De mogelijkheid van het bedingen van een prestatie wordt in de 
literatuur om deze reden in het algemeen op dezelfde wijze en gezamenlijk be-
handeld met voorschriften die uiteindelijk in het besluit worden opgenomen.74 
Naar mijn oordeel eist het legaliteitsbeginsel ook een wettelijke bevoegdheids-
grondslag indien een verplichting voor de burger wordt gegoten in de vorm van 
een overeenkomst. Ten aanzien van het bedingen van prestaties van burgers, in 
ruil voor publiekrechtelijke medewerking, geldt hetzelfde als in de vorige para-
graaf is beschreven over vergunningvoorschriften. Het bestuur dient op grond 
van het legaliteitsbeginsel over een wettelijke grondslag te beschikken. Indien 
een uitdrukkelijke wettelijke grondslag ontbreekt, moet uit de strekking van de 
wet worden afgeleid of een impliciete grondslag aanwezig is.  

3.4.3 Bedingen prestatie en het legaliteitsbeginsel: jurisprudentie 

Is het bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheidsgrondslag 
mogelijk om via een overeenkomst in ruil voor publiekrechtelijke medewerking 
prestaties van de burger te bedingen? Nu de prestatie onderdeel uitmaakt van 
een overeenkomst (en de prestatie niet verdisconteerd wordt in een besluit), is de 
burgerlijke rechter bevoegd om de toelaatbaarheid ervan te beoordelen.75 De 
jurisprudentie die is verschenen en hieronder behandeld wordt, heeft vooral 
betrekking op het verhaal van bepaalde kosten van het bestuur op de burger.  
 
Als uitgangspunt voor bedingen van financiële prestaties geldt het klassieke 
Kruseman-arrest uit 1962.76 Dit arrest van de Hoge Raad wordt ook beschouwd 
als richtsnoer voor de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak die in 

                                                        
73. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 35, noot 139. 
74. Zie o.a. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 200-201; Scheltema & Scheltema 2003, 

p. 215; Kortmann 2000, p. 41.  
75. Zie over de rechtsbescherming paragraaf 5.2. 
76. HR 12 april 1962, NJ 1964, 366 m.nt. Hijmans van den Bergh; AB-Klassiek 2003, nr. 9 m.nt. 

D.A. Lubach. Het arrest staat ook bekend onder de naam Woonruimteontrekkingsarrest.  
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de vorige paragraaf is behandeld. Het geschil in deze zaak betrof een betaling 
vooraf met als doel het verkrijgen van een gunstige beschikking. Kruseman had 
aan het gemeentebestuur een bepaald bedrag betaald ter voldoening van een 
voorwaarde die het gemeentebestuur had gesteld voor medewerking aan een 
zogenoemde bedrijfsruimteverklaring in de zin van artikel 1, zesde lid, van de 
destijds geldende Woonruimtewet 1947. Het door Kruseman betaalde bedrag 
werd gestort in een gemeentefonds voor woningonttrekking. Nadat Kruseman de 
gewenste bedrijfsverklaring had ontvangen, stelde hij tegen het bestuur een vor-
dering in wegens onverschuldigde betaling. Deze vordering werd door de Hoge 
Raad afgewezen. De Hoge Raad oordeelde dat het door Kruseman gestorte be-
drag niet als onverschuldigd betaald terug kan worden gevorderd. Het bestuur 
mag een prestatie bedingen voor de medewerking aan een handeling waartoe het 
wettelijk niet verplicht is, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Tegen het 
bedingen of in ontvangst nemen van de prestatie mag geen wettelijk beletsel 
bestaan. De overheid mag geen misbruik maken van haar bevoegdheden of feite-
lijke machtpositie. Volgens de Hoge Raad is ‘het daarbij onverschillig of de 
wilsovereenstemming (…) al dan niet kan worden gekwalificeerd als privaat-
rechtelijke overeenkomst’.77  

Uit het Kruseman-arrest volgt dat de Hoge Raad geen uitdrukkelijke wette-
lijke grondslag verlangt voor het bedingen van een financiële vergoeding in ruil 
voor publiekrechtelijke medewerking voor handelingen waartoe het bestuur niet 
verplicht is. Uit de jurisprudentie over de exploitatieovereenkomst en de plan-
schadeovereenkomst blijkt echter dat het bedingen van een financiële voorwaar-
de zonder aanwezigheid van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag veelal niet 
geoorloofd is. Dit heeft te maken met het gesloten stelsel van verhaalsmogelijk-
heden in de WRO.  
 
In artikel 42 WRO heeft de wetgever een regeling opgenomen voor het verhaal 
van exploitatiekosten. Exploitatiekosten die gemaakt worden in verband met de 
aanleg van voorzieningen van openbaar nut kunnen door het bestuur verhaald 
worden op de initiatiefnemer via een exploitatieovereenkomst op grond van een 
exploitatieverordening.78 De planologische medewerking wordt in dit geval 
door het bestuur afhankelijk gesteld van een vergoeding van de exploitatiekos-
ten

bestuursrechtspraak leidt dit oordeel af uit de wetgeschiedenis.79 Het Hof         

                                                       

.  
Uit de jurisprudentie volgt dat nu de wetgever heeft voorzien in een regeling, 

geen ruimte bestaat om buiten de regeling om kosten te verhalen. De Afdeling 

 
77. Inmiddels voorziet de Huisvestingswet, die de Woonruimtewet 1947 heeft vervangen, in een 

wettelijke grondslag voor financiële voorschriften. Een regeling bij gemeentelijke verordening 
is wel vereist.  

78. Naast de figuur van de exploitatieovereenkomst kunnen exploitatiekosten verhaald worden via 
de baatbelasting ex artikel 222 Gemeentewet en door het verdisconteren van de kosten in de 
prijs van de uitgegeven grond. 

79. ARRvS 4 oktober 1985, AB 1986, 242 m.nt. D.A. Lubach (De Pluimot/Tholen). 
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’s-Hertogenbosch heeft dit oordeel in een vergelijkbaar geval herhaald.80 Ont-
breekt een exploitatieverordening, dan is het bedingen van een financiële bijdra-
ge in strijd met de wet, waardoor de exploitatieovereenkomst nietig is wegens 
gemis van een geoorloofde oorzaak.81 Ook als in een exploitatieovereenkomst 
de bepalingen van de toepasselijke exploitatieverordening niet in acht zijn ge-
nomen, heeft dat tot gevolg dat de gemeente haar in de exploitatieovereenkomst 
neergelegde aanspraak op een financiële bijdrage niet geldend kan maken.82 De 
strekking van de WRO verzet zich met andere woorden tegen het verhaal van 
exploitatiekosten buiten de regeling om.  
 
Artikel 49 WRO biedt burgers de mogelijkheid om schade geleden door de wij-
ziging van het planologisch regime vergoed te krijgen. In een planschadever-
goedingsovereenkomst tracht het bestuur de kosten van planschade te verhalen 
op de initiatiefnemer die baat heeft bij de wijziging. De planologische medewer-
king wordt door het bestuur afhankelijk gesteld van een beding waarin de initia-
tiefnemer zich verbindt tot betaling van de kosten van planschade. In een viertal 
rechtbankuitspraken werd het verhaal van planschadekosten via een planschade-
vergoedingsovereenkomst toelaatbaar geacht.83  

Het Hof Arnhem komt tot een andere conclusie.84 Het Hof wijst in de eerste 
plaats op de aard van de schadevergoeding. Artikel 49 WRO is een uitwerking 
van het algemene rechtsbeginsel van gelijkheid voor de publieke lasten. In be-
ginsel brengt de aard van de schadevergoeding met zich mee dat deze gedragen 
wordt door de overheid. Uit de jurisprudentie van de bestuursrechter betreffende 
verhaal van exploitatiekosten en plankosten leidt het Hof af dat de WRO een 
gesloten stelsel van verhaalsmogelijkheden biedt. Het ontbreken van een pu-
bliekrechtelijke regeling inzake verhaal van planschadekosten is volgens het Hof 
een bevestiging van het uitgangspunt dat de overheid de planschade moet dragen 
en dat het haar niet vrijstaat die kosten via het sluiten van een overeenkomst te 
verhalen. Het is volgens de rechter aan de wetgever om desgewenst een voor-

                                                        
80. Hof ’s-Hertogenbosch 27 februari 1989, AB 1989, 536 m.nt. PvB. 
81. In het oud BW werd gesproken over het ontbreken van een geoorloofde oorzaak. Naar huidig 

recht geldt artikel 3:40 BW, waarin is bepaald dat rechtshandelingen die naar inhoud of strek-
king in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, nietig zijn en dat rechtshandelingen 
die in strijd zijn met de wet, nietig of vernietigbaar zijn. 

82. HR 16 februari 1996, AB 1996, 280 m.nt. ThGD (Lieshout/Uden); HR 17 november 2000, NJ 
2001, 580 m.nt. JH. (Breezand/Veere). Zie ook HR 13 april 2001, AB 2002, 315 m.nt. FvO (Po-
lyproject/Warmond I). Van Ommeren vraagt zich in zijn noot wel af in hoeverre de in het ge-
schil centraal staande overeenkomst als een echte exploitatieovereenkomst kan worden aange-
merkt. De overeenkomst had niet betrekking op de overdracht van grond en op de bijdragen aan 
de kosten van voorzieningen van openbaar nut. De financiële bijdrage was bestemd voor wo-
ningbouw elders. 

83. Rb. Almelo 20 oktober 1999, JB 1999, 292 m.nt. R.J.N.S.; Rb. Utrecht 4 augustus 1999, BR 
2000, 57; Rb. Maastricht 30 maart 2000, BR 2000, 677; Rb. Zutphen 13 juli 2000, BR 2000, 
1060.  

84. Hof Arnhem 7 mei 2002, JB 2002, 234 m.nt. J.G.L. van Nus & U.T. Hoekstra. 
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ziening te treffen voor verhaal van planschade. De Hoge Raad bevestigt het 
oordeel van het Hof: 
 

‘Gelet op de (…) vermelde beperkingen die zijn verbonden aan de in de wet 
voorziene verhaalsmogelijkheden op het gebied van de ruimtelijke ordening 
en de mate waarin de belangen van de burger in het kader van die regelingen 
worden beschermd, heeft het Hof met juistheid overwogen dat het ontbreken 
van rechtsbescherming voor de particulier die een overeenkomst (…) met de 
gemeente sluit, zich verzet tegen aanvaarding van de geldigheid van een be-
ding als dit.’85 

 
Uit het stelsel van de wet leidt de Hoge Raad af dat verhaal van planschade via 
een overeenkomst niet mogelijk is zonder uitdrukkelijke wettelijke grondslag. In 
de literatuur wordt daar evenwel anders over gedacht. Van Rijckevorsel kan zich 
niet vinden in het oordeel van de Hoge Raad dat de WRO een gesloten stelsel 
van kostenverhaal kent, en dat daarom een uitdrukkelijke wettelijke basis is 
vereist. Hij is voorstander van een open stelsel. Nu de WRO geen verbod bevat 
om afspraken te maken over verhaal van planschadekosten, kan het principe van 
de contractvrijheid gelden.86 Lubach en Kortmann achten het contracteren over 
de vergoeding van planschade zonder uitdrukkelijke wettelijke grondslag ook 
toelaatbaar. Lubach constateert dat de eis van een uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag naar Nederlands recht niet wordt gesteld, en gaat vervolgens na of 
sprake is van strijd is met de wet of anderszins met het recht.87 Hij komt tot de 
conclusie dat een afwentelingsovereenkomst niet in strijd is met artikel 49 
WRO, maar dat een wettelijke regeling wel wenselijk is in verband met de 
rechtszekerheid van de betrokken burger en de mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen op de hoogte van de uit te keren planschade.88 

Duidelijk is dat over het wettelijke stelsel van verhaal van kosten binnen de 
WRO verschillende standpunten kunnen worden ingenomen. Hoe het ook zij: 
naar aanleiding van de jurisprudentie is vanuit de literatuur en de praktijk aan-
gedrongen op een wettelijke regeling. De wetgever heeft in artikel 49a WRO 
een wettelijke grondslag opgenomen.89 Deze discussie in de literatuur roept 
niettemin de vraag op of het geldende recht voldoende houvast biedt voor be-
stuur en burger om bij het bereiken van overeenstemming uitsluitsel te krijgen 
over de rechtsgeldigheid van specifieke bedingen. Indien verschillende opvat-

                                                        
85. HR 2 mei 2003, AB 2003, 354 m.nt. E.W.J. de Groot en GAvdV; NJ 2003, 485 m.nt. PCEvW; 

JB 2003, 122 m.nt. T. Lam; BR 2003, 611 (Nunspeet/Mulder).  
86. Van Rijckevorsel 2003, p. 2298. 
87. Lubach 2001, p. 61-66. 
88. Zie ook Klijn 2000, p. 1054; Kortmann 2000, p. 544. 
89. Zie Kamerstukken II 2003-2004, 29 490, nr. 2. De wet is op 22 juni 2005 in werking getreden 

(Stb. 305). Zie over de wettelijke regeling o.a. Hoekstra 2005, p. 673-681; Lam 2004a, p. 244-
245; Lam 2004b, p. 572-577; Thunissen 2004, p. 567-572. 
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tingen mogelijk zijn, bestaat voor het bestuur een risico dat een bedongen pres-
tatie vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag nietig is.90  

3.4.4 Tussenconclusie 

Bij bemiddeling wenst het bestuur mogelijk een prestatie van de burger in ruil 
voor de medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegd-
heid. Een verschil met de situatie uit paragraaf 3.3 is dat de bedongen prestatie 
uiteindelijk niet in het besluit ter uitvoering van de overeenkomst wordt verdis-
conteerd. In de literatuur is beredeneerd dat het bestuur bij het ontbreken van 
een wettelijke grondslag verplichtingen aan de burger op kan leggen via de fi-
guur van de overeenkomst. Van een verplichting is in wezen geen sprake omdat 
de overeenkomst berust op wilsovereenstemming en de inhoud niet door het 
bestuur eenzijdig in het besluit wordt vastgelegd. 

Vanwege de gelijkenis met vergunningvoorschriften wordt algemeen aan-
vaard dat voor het bedingen van een prestatie een zelfde wettelijke grondslag is 
vereist. Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag moet be-
zien worden of uit het doel en strekking van de wet impliciet een bevoegdheid 
kan worden afgeleid. Ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt deze 
redenering gevolgd. Geconstateerd is dat de redenering ruimte laat voor ver-
schillende standpunten. 

3.5 Contracteren in de privaatrechtelijke sfeer 

Bij bemiddeling in de besluitvormingsfase wordt onderhandeld naar aanleiding 
van een conflict over een besluit. Het besluit zelf hoeft echter niet (alleen) het 
onderwerp van de onderhandelingen te zijn. Het bestuur kan afspraken maken 
waarbij het niet contracteert over de uitoefening van een publiekrechtelijke be-
voegdheid. Onderdeel van een oplossing is bijvoorbeeld dat het bestuur onder-
zoek verricht naar mogelijke maatregelen om hinder van omwonenden ten ge-
volge van een evenementenvergunning te beperken.91 De overeenstemming 
heeft in dat geval niet betrekking op de inhoud van een besluit of op de publiek-
rechtelijke medewerking aan een besluit.  

In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre het legaliteitsbeginsel de be-
voegdheid van het bestuur begrenst om met burgers te contracteren in de pri-
vaatrechtelijke sfeer. Eerst wordt aandacht besteed aan de juridische kwalificatie 
van de overeenkomst (par. 3.5.1). Vervolgens wordt de in de jurisprudentie ont-
wikkelde doorkruisingsleer behandeld. Aan de hand van de doorkruisingsleer 
wordt de toelaatbaarheid van het gebruik van privaatrecht beoordeeld (par. 
3.5.2). Daarna volgt een tussenconclusie (par. 3.5.3). 

                                                        
90. Zie over de consequenties van nietigheid, paragraaf 5.5.  
91. Zie praktijkvoorbeeld Evenementenvergunning, paragraaf 6.3.1. 
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3.5.1 De privaatrechtelijke overeenkomst  

Van een privaatrechtelijke overeenkomst is sprake indien partijen privaatrechte-
lijke rechtsgevolgen beogen. Het onderscheid met de situaties besproken in pa-
ragraaf 3.3 en 3.4 is dat het bestuur geen afspraken maakt over de uitoefening 
van een publiekrechtelijke bevoegdheid.92 De bereikte overeenstemming heeft 
formeel-juridisch niet betrekking op de inhoud van een besluit of op publiek-
rechtelijke medewerking aan een besluit. In de praktijk zal overigens vaak spra-
ke zijn van een combinatie van een bevoegdhedenovereenkomst en een privaat-
rechtelijke overeenkomst. Ook kunnen afspraken nauw samenhangen met de 
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. In het kader van bemidde-
ling kan gedacht worden aan afspraken over communicatie of een afspraak over 
de datum waarop gestart wordt met bouwen. De overeenstemming tussen be-
stuur en vergunninghouder over de aanleg van een groenstrook ter voorkoming 
van visuele hinder voor omwonenden, veroorzaakt door een te bouwen bedrijfs-
hal, is eveneens een denkbare uitkomst van bemiddeling. 

Bij privaatrechtelijke overeenkomsten waarbij het bestuur contractpartij is, 
wordt onderscheid gemaakt tussen twee uitersten van een glijdende schaal: de 
zogenoemde potlodenovereenkomsten en overeenkomsten waarmee meer een 
specifiek algemeen belang wordt behartigd.93 Het onderscheid is relevant voor 
de mate van doorwerking van publiekrechtelijke normen. Bij de ‘potlodenover-
eenkomsten’ gaat het om contracten die burgers onderling ook sluiten, zoals 
over de aankoop van computers, of de aanbesteding van werk. Bij het andere 
type overeenkomst beoogt het bestuur een specifiek algemeen belang te dienen. 
Bijvoorbeeld een overeenkomst waarmee het bestuur ruimtelijk beleid voert via 
erfpachtsvoorwaarden of voorwaarden bij de verkoop van grond.94 
 
Bij de totstandkoming van een privaatrechtelijke overeenkomst moet het bestuur 
optreden namens de rechtspersoon waarvan het deel uitmaakt. Rechtspersoon-
lijkheid is vereist omdat alleen natuurlijke personen of rechtspersonen gebruik 
kunnen maken van privaatrechtelijke bevoegdheden.95 Een privaatrechtelijke 
overeenkomst wordt primair beheerst door privaatrechtelijke normen. Omdat het 
bestuur betrokken is bij de overeenkomst, werkt het publiekrecht ook door in de 
verhouding tussen bestuur en burger. Ook als het bestuur gebruik maakt van 
                                                        
92. Scheltema & Scheltema 2003, p. 168 e.v. 
93. Bijvoorbeeld Kortmann 2003, p. 89; Scheltema & Scheltema 2003, p. 170. Het bestuur handelt 

altijd in het algemeen belang. Het gaat bij dit onderscheid echter om twee uitersten waarbij het 
algemeen belang niet een even sterke rol speelt.  

94. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male hanteren voor dit type overeenkomst het begrip beleids-
overeenkomsten (Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 409 e.v.). Het begrip beleids-
overeenkomsten wordt in de literatuur echter niet ondubbelzinnig gehanteerd. Lubach verstaat 
hieronder bijvoorbeeld alle overeenkomsten die door de overheid gesloten worden (Lubach 
1982). Ook Ten Berge en Michiels hanteren de term beleidsovereenkomst als een overkoepe-
lend begrip (Ten Berge & Michiels 2001, p. 207). 

95. Zie over vertegenwoordiging van het bestuur: Van Rossum 2003, p. 82-98. 
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privaatrechtelijke bevoegdheden, dient het de regels van het geschreven en on-
geschreven publiekrecht in acht te nemen. In artikel 3:14 BW is bepaald dat een 
bevoegdheid die iemand krachtens het privaatrecht toekomt niet mag worden 
uitgeoefend in strijd met geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht. 
Artikel 3:1, tweede lid, Awb verklaart de afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van over-
eenkomstige toepassing op privaatrechtelijk handelen, voor zover de aard van de 
handeling zich daartegen niet verzet.96 Uit deze bepaling volgt dat de aard van 
de privaatrechtelijke rechtshandeling van belang is voor de mate van doorwer-
king. Als het bestuur met een overeenkomst beleidsdoelen nastreeft, dan zal de 
mate van doorwerking van het publiekrecht sterk zijn in vergelijking met een 
‘potlodenovereenkomst’.97  

3.5.2 De doorkruisingsleer 

In het privaatrecht geldt dat partijen in beginsel vrij zijn om te handelen. Uit het 
beginsel van contractvrijheid vloeit voort dat het ter vrije dispositie van partijen 
staat om te bepalen een overeenkomst aan te gaan en met wie. Partijen kunnen 
zelf de inhoud van een overeenkomst vaststellen. De vrijheid om te handelen 
wordt beperkt door wettelijke normen.98 Dit uitgangspunt binnen het privaat-
recht verschilt wezenlijk van het bestuursrecht, waar het bestuur slechts bevoegd 
is om te handelen als door de wetgever een wettelijke bevoegdheidsgrondslag is 
toegekend. In hoeverre is het bestuur vrij om gebruik te maken van privaatrech-
telijke bevoegdheden? 

Als rechtspersoon beschikt het bestuur over de mogelijkheid om als ieder an-
der gebruik te maken van privaatrechtelijke bevoegdheden.99 Volgens de heer-
sende leer is op grond van het legaliteitsbeginsel geen uitdrukkelijke bevoegd-
heidsgrondslag in het publiekrecht vereist.100 De positie van het bestuur is echter 

                                                        
96. Zie ook HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727 m.nt. Scheltema (Ikon I); zie ook HR 24 april 1994, 

NJ 1993, 232 m.nt. Scheltema (Zeeland/Hoondert) en HR 26 april 1996, NJ 1996, 728 m.nt. 
Alkema (Rasti Rostelli/Rijssen).  

97. Scheltema & Scheltema 2003, p. 127-128.  
98. Brahn/Reehuis 2002, p. 284. 
99. Op grond van artikel 2:1 BW bezitten de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, 

alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend en andere 
lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen privaatrechtelijke rechtsper-
soonlijkheid. Uit artikel 2:5 BW volgt dat een rechtspersoon wat betreft het vermogensrecht ge-
lijk staat aan een natuurlijk persoon.  

100. Anders Theunissen 1996, p. 173-174; Simon & Tak 1994, p. 173-180. Volgens Simon en Tak 
strekt de privaatrechtelijke autonomie zich niet uit tot de overheid. Bevoegdheden die aan het 
bestuur toekomen, ontstaan niet van rechtswege, maar dienen door de wetgever aan het bestuur 
te worden toegekend. Met andere woorden: ook als het bestuur privaatrechtelijke rechtshande-
lingen verricht, is daar volgens de auteurs een uitdrukkelijke publiekrechtelijke grondslag voor 
nodig. Zie voor kritiek op deze opvattingen o.a. Bierbooms 1997, p. 34-36; Peters 2001, p. 242, 
243. Peters acht het standpunt van de zogenoemde Maastrichtse school moeilijk verdedigbaar 
aangezien deze visie neerkomt op het ontkennen van de privaatrechtelijke bevoegdheden van de 
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anders dan die van een gewone particulier. Het bestuursrecht kan in de weg 
staan aan het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden. De vraag of het 
bestuur gebruik mag maken van privaatrechtelijke bevoegdheden speelt bij de 
‘potlodenovereenkomsten’ een geringe rol. Om te kunnen functioneren als orga-
nisatie dient het bestuur immers over de benodigde middelen te beschikken. Het 
wordt gecompliceerder naarmate in een overeenkomst de behartiging van het 
algemeen belang meer op de voorgrond staat. Het spanningsveld met het legali-
teitsbeginsel wordt groter naargelang de overeenkomst meer is gericht op de 
behartiging van een algemeen belang. Mag het bestuur in het kader van bemid-
deling bij een conflict over een vrijstellingsbesluit met de burger bijvoorbeeld 
afspraken maken over maatregelen ter beperking van geluid nu dit een aspect is 
dat binnen een milieuvergunning geregeld kan worden?  

De vraag naar de toelaatbaarheid van het gebruik van privaatrecht ter behar-
tiging van publieke belangen wordt beantwoord aan de hand van de in de juris-
prudentie ontwikkelde doorkruisingsleer (par. 3.5.2.1). Hovens beschrijft de 
over de doorkruisingsleer verschenen rechtspraak als ‘rijk geschakeerd en be-
paald niet overzichtelijk’.101 In dit onderzoek naar bemiddelend bestuur wordt 
ingegaan op jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht. Daarbij wordt 
toegespitst op de vraag of het bestuur bevoegd is om afspraken in een privaat-
rechtelijke overeenkomst te reguleren, als de inhoud ook in een besluit zou kun-
nen worden opgenomen (par. 3.5.2.2). 

3.5.2.1 Windmill-arrest 
De doorkruisingsleer vormt een verfijning van de al langer bestaande tweewe-
genleer. De tweewegenleer gaat uit van keuzevrijheid tussen bestuursrechtelijke 
en privaatrechtelijke bevoegdheden. Het uitgangspunt is dat het bestuur vrij is 
om gebruik te maken van privaatrecht, tenzij uit de wettelijke regeling volgt dat 
alleen het volgen van de bestuursrechtelijke weg is toegestaan.102 Deze betrek-
kelijk ruime keuzevrijheid die in de literatuur ook werd bekritiseerd, is door de 
Hoge Raad in het Windmill-arrest beperkt met de formulering van de doorkrui-
singsleer.103 De toetsingscriteria worden door de Hoge Raad in rechtsoverwe-
ging 3.2 als volgt geformuleerd: 
 

                                                        
overheid. Daarmee is men volgens hem aan de late kant nu het bestuur de privaatrechtelijke 
wegen al veelvuldig heeft bewandeld. 

101. Hovens 2006, p. 317-326; zie voor een overzicht van verschenen jurisprudentie en literatuur 
o.a. Peters 2001, p. 247-248. 

102. Zie voor een uitgebreid jurisprudentie-overzicht met betrekking tot de tweewegenleer het 
proefschrift van Ackermans-Wijn (Ackermans-Wijn 1989, p. 64-84). Zie ook Bierbooms 1997, 
p. 37-47. 

103. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 m.nt. Scheltema (Windmill-arrest). De doorkruisingsgedach-
te kwam al eerder naar voren in het Benckiser-arrest (HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 m.nt. 
CJHB & JCS). Zie over de bezwaren tegen de tweewegenleer: Damen e.a. 2005, p. 580-583. 
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‘Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, is 
voor de beantwoording van deze vraag beslissend of gebruik van de privaat-
rechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. 
Daarbij moet o.m. 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 be-
schermd, een en ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en on-
geschreven regels van publiek recht. 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.’ 

 
Uit deze overweging blijkt dat de rechterlijke toetsing uiteenvalt in twee de-
len.104 In de eerste plaats moet worden nagegaan of de publiekrechtelijke rege-
ling zelf uitsluitsel geeft over de toelaatbaarheid van het gebruik van privaat-
recht. Blijkt uit de betrokken publiekrechtelijke regeling zelf of het gebruik van 
privaatrecht wel of juist niet is toegestaan, dan komt men aan het tweede deel 
van de toetsing niet toe.105 Het tweede deel van de toetsing bestaat uit de vraag 
of het gebruik van privaatrecht de publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare 
wijze doorkruist. De Hoge Raad betrekt bij het beantwoorden van deze vraag 
een aantal aandachtspunten. Gelet moet worden op de inhoud en de strekking 
van de publiekrechtelijke regeling, de wijze waarop en de mate waarin de belan-
gen van de burger in de publiekrechtelijke regeling worden beschermd en tot 
slot of de overheid met gebruikmaking van haar publiekrechtelijke bevoegdheid 
hetzelfde resultaat kan bereiken.  

                                                        
104. Bierbooms 1997, p. 64 e.v.; Damen e.a. 2005, p. 585. Opmerkelijk is dat in het Windmill-arrest 

eigenlijk nog geen sprake is van samenloop van bevoegdheden. De publiekrechtelijke bevoegd-
heid was nog niet aanwezig aangezien de daarvoor noodzakelijke AMvB op grond van de Wvo 
nog niet totstandgekomen was. Dat hierdoor de publiekrechtelijke bevoegdheid niet aangewend 
kon worden, kwam in dit geval voor rekening van de Staat. Overigens is het onderscheid tussen 
het eerste en tweede deel van de toets niet altijd even scherp.  

105. Een voorbeeld is artikel 122 Wonw. In deze bepaling is voor de gemeente een verbod opgeno-
men om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Het doel van de bepaling is om te 
voorkomen dat het bestuur aan hem toegekende publiekrechtelijke bevoegdheden langs de pri-
vaatrechtelijke weg uitbreidt (Kamerstukken II 1986-1987, 20 066, nr. 3, p. 81; Van Buuren e.a. 
2006, p. 208-209). De verbodsbepaling van artikel 122 Wonw strekt echter niet zover dat elke 
overeenkomst ontoelaatbaar is. Ten aanzien van onderwerpen die niet betrekking hebben op het 
Bouwbesluit kunnen wel privaatrechtelijke rechtshandelingen worden verricht, tenzij dat door-
kruising met een andere publiekrechtelijke regeling oplevert. Het stellen van een architecteneis 
door het bestuur voor het ontwerpen van woningen in een villapark op aan particulieren ver-
kochte kavels is bijvoorbeeld niet onrechtmatig, omdat de architecteneis geen onderwerp is 
waarin het Bouwbesluit of het vergunningenregime voorziet. Naar het oordeel van het Hof is 
het niet evident dat de architecteneis door artikel 122 Wonw wordt bestreken, dan wel dat de 
wetgever heeft beoogd om met artikel 122 Wonw de achitecteneis onmogelijk te maken (Hof 
Amsterdam 14 oktober 2004, BR 2005, 157).  
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3.5.2.2 Privaatrechtelijke overeenkomst of besluit?  
Is het bestuur bevoegd om gebruik te maken van een privaatrechtelijke overeen-
komst, als het bestuur beschikt over een publiekrechtelijke bevoegdheid om de 
inhoud van de afspraak te verdisconteren in een besluit? De jurisprudentie van 
de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak wijzen in verschillende rich-
tingen. 
 
In de gemeentelijke praktijk is het gebruikelijk om planologisch beleid te voeren 
via het bedingen van voorwaarden in koop-, huur- of erfpachtovereenkomsten. 
In een overeenkomst worden door het bestuur voorwaarden bedongen over het 
gebruik van de grond, zoals dat geen detailhandel mag plaatsvinden. Een beding 
over het gebruik van de grond kan echter ook als gebruiksvoorschrift in een 
bestemmingsplan op grond van de WRO worden opgenomen. In de arresten van 
8 juli 1991 (Kunst- en antiekstudio Lelystad) en 24 december 2004 (Chidda) 
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gebruik van de privaatrechtelijke weg 
niet leidt tot een onaanvaardbare doorkruising van de WRO.106 Dit houdt in dat 
het bestuur de mogelijkheid heeft om voorwaarden over grondgebruik in over-
eenkomsten op te nemen, ook als door of krachtens de voorwaarden in bepaalde 
gevallen gebruik van de grond beperkt of verboden wordt of kan worden, dat 
volgens het bestemmingsplan in het algemeen geoorloofd is. Dat het gebruik van 
het privaatrecht geoorloofd is, leidt de Hoge Raad af uit de wetshistorie van de 
WRO en de jarenlange gemeentelijke praktijk. De doorkruisingsleer biedt echter 
ook ruimte voor een andere redenering. Zo is het opvallend dat de Hoge Raad 
bij toetsing aan de criteria geen aandacht besteedt aan de rechtsbeschermings-
mogelijkheden van burgers binnen de WRO.107 Temeer nu de Afdeling be-
stuursrechtspraak in de jurisprudentie over het gebruik van privaatrecht uitdruk-
kelijk wijst op de betere rechtsbescherming van burgers binnen de publiekrech-
telijke weg.  

                                                       

De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt in de jurisprudentie voorrang te geven 
aan de publiekrechtelijke weg. In de uitspraak van 16 november 1995 oordeelde 
de Afdeling bestuursrechtspraak dat gedoogvoorwaarden niet in een overeen-
komst, maar in een gedoogbeschikking moeten worden uitgewerkt.108 Interes-
sant is ook de uitspraak van 10 april 2001.109 In een vrijstellingsprocedure voor 
een nieuw te bouwen hal was met de vergunninghouder een afspraak gemaakt 
over de aanleg van een groenvoorziening ter voorkoming van visuele hinder. In 
de procedure over de benodigde milieuvergunning oordeelde de Afdeling be-
stuursrechtspraak dat deze afspraak voor derden onvoldoende rechtsbescher-
ming bood. Ter voorkoming van de visuele hinder had het bestuur voorschriften 
in de milieuvergunning moeten opnemen. Ook relevant zijn de overwegingen 

 
106. HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691 m.nt. MS; HR 24 december 2004, AB 2005, 58 m.nt. GAvdV; NJ 

2007, 58 m.nt. Jac. Hijma. 
107. Damen e.a. 2005, p. 588-589. 
108. ABRvS 16 november 1995, AB 1996, 288 m.nt. GJ. 
109. ABRvS 10 april 2001, Jurisprudentie Gemeenten 2001/6 nr. 128.  
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van de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van 11 februari 2004. Het 
bestemmingsplan bevatte in deze zaak geen planvoorschriften die waarborgden 
dat pas met woningbouw kon worden begonnen na het nemen van de benodigde 
geluidwerende maatregelen. Het bestuur beriep zich op de overeenkomst met 
onder meer de ontwikkelaar van de woningbouw, waarin afspraken waren ge-
maakt over het treffen van deze geluidwerende maatregelen. De Afdeling be-
stuursrechtspraak oordeelde:  
 

‘dat een privaatrechtelijke overeenkomst niet in de plaats kan treden van in 
een bestemmingsplan op te nemen voorschriften die een goede ruimtelijke or-
dening beogen te waarborgen. Een privaatrechtelijke overeenkomst is immers 
een vrijwillige afspraak die alleen bindend is voor partijen die de overeen-
komst ondertekenen. Daarnaast kent een privaatrechtelijk overeenkomst bij de 
totstandkoming niet dezelfde waarborgen met betrekking tot de rechtsbe-
scherming van burgers als een bestemmingsplan.’ 110 

 
Uit deze jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak volgt dat het ge-
bruik van een privaatrechtelijke overeenkomst in plaats van een besluit waar-
schijnlijk niet geoorloofd is. Ook in de literatuur wordt hier op gewezen. Vol-
gens De Groot en Van der Veen is voorzichtigheid geboden als hetgeen het be-
stuur beoogt te regelen in een overeenkomst, ook geregeld kan worden door het 
verbinden van een voorschrift in een besluit. Zij stellen:  
 

‘Indien het ruimtelijk beleid door het stellen van publiekrechtelijke voor-
schriften op een door de overheid gewenste wijze kan worden uitgevoerd (dat 
er groen wordt aangelegd, dat er wordt voorzien in parkeergelegenheid, dat er 
wordt gesloopt, enz.), dient de publiekrechtelijke weg ook daadwerkelijk ge-
volgd te worden.’111 

 
De Gier, Robbe en Van Buuren zijn niet zeker over de toelaatbaarheid van het 
gebruik van een privaatrechtelijke overeenkomst in plaats van het besluit.112 Zij 
beantwoorden de vraag naar aanleiding van een verplichting tot het slopen van 
bebouwing. Eerst wordt vastgesteld dat een sloopvoorschrift verbonden kan 
worden aan een artikel 19 WRO-vrijstelling.113 Vervolgens onderzoeken ze of 
een sloopvoorschrift ook onderdeel uit kan maken van een privaatrechtelijke 
overeenkomst. De auteurs concluderen dat enig risico schuilt in de constructie 
van een privaatrechtelijke overeenkomst over de sloopverplichting, in plaats van 
het opnemen van een sloopvoorschrift in een vrijstelling. De reden is dat toepas-
sing van de doorkruisingsleer tot verschillende uitkomsten kan leiden.  

                                                        
110. ABRvS 11 februari 2004, Gst. 2004, 193 m.n. J.M.H.F. Teunissen. 
111. De Groot &Van der Veen 2003, p. 654-655. 
112. De Gier, Robbe & Van Buuren 2001, p. 2086.  
113. Aangenomen wordt dat een sloopvoorschrift past binnen het kader van artikel 15, derde lid, 

WRO, dat eist dat met een voorschrift een planologisch belang wordt gediend.  
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Enerzijds kan gesteld worden dat geen sprake is van onaanvaardbare doorkrui-
sing omdat de rechtsbescherming van de burger met het gebruik van het privaat-
recht voldoende is verzekerd.114 Daarbij kan men de redenering volgen dat met 
het gebruik van het besluit niet een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt, 
omdat via het besluit niet is verzekerd dat daadwerkelijk gesloopt gaat worden. 
De aanvrager van de vrijstelling kan ervoor kiezen om geen bouwvergunning 
aan te vragen. Via het privaatrecht kan naleving van de sloopvoorwaarde uit het 
contract wel worden afgedwongen. Anderzijds kan gesteld worden dat met het 
gebruik van een contract wel sprake is van onaanvaardbare doorkruising vanwe-
ge de rechtsbescherming van burgers in het bestuursrecht. Bij niet-naleving van 
een vergunningvoorschrift kunnen derden een verzoek om handhaving indienen 
bij het bestuur. Deze rechtsbescherming ontbreekt indien de verplichting onder-
deel uitmaakt van een overeenkomst tussen het bestuur en de vergunninghouder. 

Voor het bemiddelende bestuur betekent de bovenstaande jurisprudentie dat 
het bestuur bij het juridisch vastleggen van bereikte overeenstemming moet 
nagaan of de inhoud van een overeenkomst kan worden verdisconteerd in een 
besluit. Het gebruik van een privaatrechtelijke overeenkomst in plaats van een 
besluit is gelet op de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak waar-
schijnlijk niet geoorloofd.  

3.5.3 Tussenconclusie  

In beginsel is het bestuur vrij om in het kader van bemiddeling een privaatrech-
telijke overeenkomst aan te gaan. Deze bevoegdheid wordt echter beperkt door 
het legaliteitsbeginsel. Het spanningsveld tussen het gebruik van privaatrecht en 
het legaliteitsbeginsel neemt toe naarmate de overeenkomst meer is gericht op 
de behartiging van een algemeen belang. Aan de hand van de in de jurispruden-
tie ontwikkelde doorkruisingsleer wordt vastgesteld of het gebruik van privaat-
recht ter behartiging van een algemeen belang is toegestaan. De doorkruisings-
leer vertoont gelijkenis met de redenering inzake het legaliteitsbeginsel die in 
literatuur en jurisprudentie wordt gevolgd om de aanwezigheid van een wettelij-
ke bevoegdheidsgrondslag bij de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdhe-
den vast te stellen. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak kan 
worden afgeleid dat het gebruik van een privaatrechtelijke overeenkomst in 
plaats van een besluit waarschijnlijk niet geoorloofd is. De Hoge Raad lijkt ech-
ter meer ruimte te bieden voor het gebruik van privaatrecht ter behartiging van 
publieke belangen.  

3.6 Inspiratie uit het Duitse recht  

In deze paragraaf worden behandeld: de Nebenbestimmungen (voorschriften), 
het Verwaltungsvertrag (bestuursrechtelijke overeenkomst) en het Privatrechtli-

                                                        
114. Zie Hof Leeuwarden 10 augustus 1994, NJ 1995, 202.  

 



78 BEMIDDELEND BESTUUR 

che Vertrag (privaatrechtelijke overeenkomst). Bezien wordt in hoeverre argu-
menten en oplossingsrichtingen uit het Duitse recht relevant kunnen zijn voor 
juridische vraagstukken uit de Nederlandse theorie. Eerst wordt aandacht be-
steed aan de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel in het Duitse recht.  

3.6.1 Vorbehalt des Gesetzes 

Uit het Gesetzmäßigkeitsprinzip dat is vastgelegd in artikel 20 Grundgesetz 
(hierna GG) wordt onder meer het beginsel van Vorbehalt des Gesetzes afge-
leid.115 Uit het beginsel van Vorbehalt des Gesetzes vloeit voort dat overheids-
handelen op een wettelijke basis dient te berusten.116 Over de reikwijdte van het 
Vorbehalt des Gesetzes bestaat in Duitsland discussie. Oorspronkelijk was het 
vereiste van een wettelijke grondslag beperkt tot Eingriffsverwaltung.117 Deze 
klassieke opvatting is achterhaald door onder andere de ontwikkeling van de 
parlementaire democratie en de toenemende betekenis van het positieve over-
heidsoptreden.  

Of een wettelijke grondslag ook voor Leistungsverwaltung nodig is, wordt 
bepaald aan de hand van de door het Bundesverfassungsgericht ontwikkelde 
Wesentlichkeitstheorie. Deze theorie houdt in dat de wetgever alle beslissingen 
die wezenlijk zijn zelf wettelijk dient te regelen. Wezenlijk zijn die beslissingen 
die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de grondrechten.118 Een wet-
telijke grondslag is alleen vereist voor besluiten die fundamenteel en belangrijk 
zijn voor de burgers en de gemeenschap. Een wettelijke grondslag is in ieder 
geval noodzakelijk als het gaat om Eingriffsverwaltung. De bevoegdheid voor 
belastend bestuursoptreden moet wettelijk naar inhoud, onderwerp, doel en om-
vang toereikend bepaald en begrensd zijn zodat de beperkingen voor de burger 
voorzienbaar zijn.119  

Er bestaat verschil van mening over de vraag in hoeverre een wettelijke 
grondslag vereist is voor Leistungsverwaltung. De praktische betekenis van deze 
discussie is overigens beperkt aangezien voor de meeste rechtsterreinen wette-
lijke regelingen bestaan.120 Discussie bestaat bijvoorbeeld over de vraag of sub-
sidies verleend mogen worden zonder dat een wettelijke grondslag in de be-
voegdheid voorziet. Enerzijds is er de opvatting, die ook in de jurisprudentie 
                                                        
115. Daarnaast wordt uit artikel 20 GG het beginsel van Vorrang des Gesetzes afgeleid. Dit laatste 

beginsel houdt in dat hogere wetgeving voor lagere wetgeving gaat en meer algemeen betekent 
het een verbod op onrechtmatig overheidshandelen (Schmidt 2005, p. 81; Maurer 2004, p. 115). 

116. Maurer 2004, p. 116; De Waard, Bok & Gilhuis 2001, p. 8; Lubach 1982, p. 48. In plaats van 
Vorbehalt des Gesetzes wordt ook wel het begrip Gesetzvorbehalt gebruikt (Jarras/Pieroth 
2004, p. 547). 

117. Maurer 2004, p. 118; Wehr 1997, p. 420. 
118. Maurer 2004, p. 120; Jarras/Pieroth 2004, p. 547. De Wesentlichkeitstheorie heeft tot kritiek 

geleid in de literatuur. De theorie is volgens de kritiek te algemeen en te onbepaald. Volgens 
Maurer is deze kritiek niet van groot belang, gelet op de betekenis en de grenzen van de theorie.  

119. Schmidt 2005, p. 82-83; Maurer 2004, p. 122; Jarras/Pieroth 2004, p. 548. 
120. Maurer 2004, p. 123. 
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wordt bevestigd, dat een wettelijke grondslag niet noodzakelijk is. Men spreekt 
van een abgeschwächten Gesetzesvorbehalt. Verlening van subsidie is zonder 
wettelijke grondslag toelaatbaar mits een Haushaltsplan van lagere overheden 
voorziet in een bevoegdheid en het verlenen ervan is geordend door richtlij-
nen.121 Anderzijds is er de opvatting dat ook voor Leistungsverwaltung een 
wettelijke grondslag vereist is. Een belangrijk argument voor deze laatste opvat-
ting is dat positief overheidsoptreden in dezelfde mate als belastend optreden 
ingrijpend kan zijn voor een burge 122r.  

                                                       

3.6.2 Nebenbestimmungen 

In § 36 VwVfG is een algemene regeling opgenomen over het verbinden van 
Nebenbestimmungen (voorschriften) aan een besluit. Naast deze algemene rege-
ling bestaan er bijzondere regelingen waarin het verbinden van Nebenbestim-
mungen uitdrukkelijk is toegestaan of verboden. De algemene regeling is in het 
VwVfG opgenomen omdat twijfel bestond over de toelaatbaarheid van voor-
schriften bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag.123  

Overigens biedt § 36 VwVfG zelf geen wettelijke bevoegdheidsgrondslag 
voor het stellen van voorschriften. Aangenomen wordt dat de bevoegdheid om 
op grond van § 36 VwVfG voorschriften aan een besluit te verbinden, voort-
vloeit uit de bevoegdheid om een besluit te nemen. De ‘meerdere-mindere-
redenering’ wordt gevolgd. Als het bestuur vrij is om te beslissen om een ver-
gunning wel of niet te verlenen, dan is het ook bevoegd om een vergunning 
onder voorschriften te verlenen. § 36 VwVfG concretiseert dus een reeds be-
staande bevoegdheid.124  

In § 36 VwVfG wordt ten aanzien van de bevoegdheid om voorschriften aan 
een besluit te verbinden onderscheid gemaakt tussen gebonden en vrije beschik-
kingen. Uit § 36 (I) VwVfG volgt dat aan een gebonden besluit slechts voor-
schriften kunnen worden verbonden indien er een uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag voor bestaat of indien het bestuur er zeker van wil zijn dat aan de 
wettelijke regeling waaraan voldaan moet zijn ook daadwerkelijk wordt voldaan. 
Een burger heeft als het gaat om een gebonden besluit aanspraak (Anspruch) op 
het besluit.125 Voor de beperking van deze aanspraak op een nebenbestimmungs-
freien besluit is een uitdrukkelijke wettelijke grondslag vereist. Uit § 36 (II) 
VwVfG volgt dat dit anders is bij vrije bevoegdheden. 
 

 
121. Schmidt 2005, p. 84. 
122. Maurer 2004, p. 123; Wehr 1997, p. 421. 
123. Henneke 2004, p. 688. 
124. Kopp/Ramsauer 2005, p. 605; Maurer 2004, p. 340-341. 
125. Brenner 1996, p. 282. 
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In § 36 (II) VwVfG zijn verschillende soorten voorschriften opgesomd en gede-
finieerd.126 Een Befristung betreft een termijn die het begin of het einde van de 
geldigheid van een besluit bepaalt. Ook met een Bedingung wordt het tijdstip 
bepaald waarop de rechtsgevolgen van een besluit intreden of eindigen. Bij een 
Bedingung wordt de inwerkingtreding of beëindiging van een besluit afhankelijk 
gemaakt van een onzekere gebeurtenis. Een speciaal type Bedingung is het Vor-
behalt des Widerrufs die expliciet in § 36 (II) VwVfG wordt genoemd maar niet 
nader wordt omschreven. Een Widerrufsvorbehalt wijst de geadresseerde van 
het besluit op de mogelijkheid dat het besluit kan worden ingetrokken. Daarmee 
wordt voorkomen dat bij de burger vertrouwen wordt gewekt dat in rechte kan 
worden afgedwongen.127 De Auflage is een type voorschrift dat een inhoudelijke 
regeling over een doen, dulden of nalaten betreft. Deze regeling wordt toege-
voegd aan het besluit. De Auflage en het Auflagenvorbehalt worden daarom ook 
aangemerkt als selbständige Nebenbestimmungen.128 Het Auflagevorbehalt 
wordt in § 36 (II) VwVfG genoemd. Dit is een aankondiging dat, nadat het be-
sluit is genomen, nog Auflagen aan het besluit kunnen worden verbonden of dat 
bestaande Auflagen kunnen worden gewijzigd. Dit voorschrift biedt uitkomst als 
op het moment van het verlenen van de vergunning nog niet duidelijk is wat de 
gevolgen zijn van een besluit en de voorschriften nog niet duidelijk vastgesteld 
kunnen worden. 
 
In de Nederlandse literatuur is gepleit voor het opnemen van een algemene rege-
ling over voorschriften in de Awb. Een algemene regeling is volgens Jongma 
nodig om duidelijkheid te scheppen in de discussie over het verbinden van ver-
gunningvoorschriften.129 Ook volgens De Haan, Drupsteen en Fernhout kan een 

                                                        
126. Volgens Hufen en Bickenbach geeft deze bepaling een ‘numerus clausus’ (limitatieve opsom-

ming) van alle verschillende typen voorschriften (Hufen/Bickenbach 2004, p. 868). Andere au-
teurs, zoals Brenner, merken daarentegen op dat geen sprake is van een ‘numerus clausus’, nu 
deze bepaling geen gesloten systeem van publiekrechtelijke handelingen geeft (Brenner 1996, 
p. 282). Dit verschil van mening in de literatuur speelt geen rol in de praktijk, aangezien de 
meeste regelingen die in samenhang met het besluit worden getroffen, wel geordend kunnen 
worden onder de in § 36 (II) VwVfG opgesomde soorten voorschriften (Kopp/Ramsauer 2005, 
p. 597).  

127. Het intrekken van een besluit zonder Widerrufsvorbehalt kan voor het bestuur leiden tot een 
verplichting tot vergoeding van de kosten van de schade die de burger heeft geleden op grond 
van § 49 VwVfG.  

128. Dit zelfstandige karakter blijkt uit het feit dat het intreden van de rechtsgevolgen van het besluit 
niet afhankelijk is van de vraag of de geadresseerde van het besluit wel of niet aan de regeling 
in de Auflage voldaan heeft. Aangezien een Befristung een Bedingung zelf geen inhoudelijke 
regeling geven, maar slechts het begin of het einde van de werking van een besluit bepalen, 
worden zij aangemerkt als unselbständigen Nebenbestimmungen. Ze vormen een onzelfstandig 
bestanddeel van een besluit (Maurer 2004, p. 334; Hufen/Bickenbach 2004, p. 868). Het onder-
scheid kan ook worden afgeleid uit de formulering van § 36 (II) VwVfG. Een Befristung en een 
Bedingung worden ‘erlassen mit’ een besluit en de Auflage en Auflagenvorbehalt worden ‘ver-
bunden mit’ een besluit. Het onderscheid is relevant voor de rechtsbescherming.  

129. Jongma 2002, p. 28.  
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regeling in de Awb eigenlijk niet worden gemist.130 In een eventuele regeling 
zou volgens hen in ieder geval een definitiebepaling van de verschillende type 
voorschriften moeten worden opgenomen. Daarnaast zou aandacht besteed moe-
ten worden aan de eis van een wettelijke grondslag. Een uitdrukkelijke wettelij-
ke grondslag is volgens hen vereist voor vergunningvoorschriften die niet strek-
ken tot verwezenlijking van het doel van de beschikking. Een uitdrukkelijke 
wettelijk grondslag is naar hun oordeel ook vereist voor voorschriften waarbij 
aan burgers verplichtingen worden opgelegd. Daarnaast moeten in de regeling 
specifieke bepalingen worden opgenomen over financiële voorschriften en be-
hoeven de sancties wegens het handelen in strijd met vergunningvoorschriften 
een nadere regeling. Simon heeft eveneens een algemene regeling voorgesteld 
met bepalingen over definities van verschillende voorschriften en het vereiste 
van een wettelijke grondslag.131  

Met bovenstaande auteurs ben ik van mening dat met een algemene regeling 
in de Awb een einde zou kunnen worden gemaakt aan de discussie over het 
verbinden van vergunningvoorschriften aan een besluit (zie par. 3.3.3). In een 
algemene regeling kan een reeds bestaande bevoegdheid tot het stellen van 
voorschriften worden gecodificeerd.132 Het vereiste van een uitdrukkelijke wet-
telijke grondslag zoals voorgesteld door De Haan, Drupsteen en Fernhout acht ik 
gelet op het geldende recht niet nodig. Bij het formuleren van een algemene 
regeling zou de Duitse regeling kunnen dienen als inspiratiebron.133 De Duitse 
regeling vormt de neerslag van de theorie waarbij de bevoegdheid om vergun-
ningvoorschriften aan het besluit te verbinden impliciet uit de regeling waarop 
het besluit is gebaseerd, wordt afgeleid.  

3.6.3 Verwaltungsvertrag  

Het Duitse recht kent sinds de invoering van het VwVfG in 1977 een algemene 
regeling voor de bestuursrechtelijke overeenkomst: het Verwaltungsvertrag. Met 

                                                        
130. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 35. 
131. Simon 1994, p. 163. In afwijking van het huidige recht pleit hij ervoor om het verbinden van 

beperkingen en voorschriften aan een gebonden beschikking geoorloofd te achten in gevallen 
waarin daarmee de verlening van een begunstigend besluit mogelijk wordt, dat zonder betref-
fende clausulering geweigerd zou moeten worden. Wat hij hier precies voor ogen heeft, is mij 
niet duidelijk. Dit idee van Simon vertoont echter gelijkenis met hetgeen in § 36 (I) VwVfG is 
opgenomen voor gebonden beschikkingen. Deze bepaling schept voor het bestuur de mogelijk-
heid om in bijzondere situaties een gebonden beschikking te nemen wanneer nog niet aan alle 
wettelijke vereisten is voldaan (Kopp/Ramauer 2005, p. 606-607).  

132. Vgl. artikel 4:81 Awb, dat in hoofdzaak een codificatie betreft van het op dat moment geldende 
recht over het stellen van beleidsregels. 

133. Vgl. Simon 1994, p. 163. Simon schrijft in noot 99 dat het Duitse recht, in het bijzonder § 36 
VwVfG, weinig te bieden heeft voor een eventuele regeling. De Duitse regeling dient naar mijn 
mening niet gekopieerd te worden naar het Nederlandse recht. Wel kan de Duitse regeling die-
nen als voorbeeld voor een mogelijke regeling in de Awb. Het lijkt er overigens op dat Simon 
de Duitse regeling ook als inspiratie heeft gebruikt. 
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de figuur van de overeenkomst heeft de wetgever het bestuur een flexibel in-
strument willen bieden waarmee het de bestuursrechtelijke rechtsverhouding in 
samenwerking met de burger kan regelen.134 Als voordeel voor de burger wordt 
genoemd dat deze als onderhandelingspartij zijn belangen beter tot gelding kan 
brengen. Door samenwerking tussen bestuur en burger kan een optimale oplos-
sing voor een belangenconflict worden bereikt. Andere voordelen die worden 
genoemd zijn: transparantie, samenwerking, aanvaarding en flexibiliteit, effecti-
viteit, efficiency, ontlasting van het budget.135 Als nadeel wordt gezien het ge-
vaar dat publieke rechten kunnen worden ‘gekocht’ (Ausverkauf von Hoheits-
rechten) en dat de lasten voor derden met minder onderhandelingsmacht groter 
worden.136 

In § 54 VwVfG is bepaald dat een bestuursrechtelijke rechtsverhouding door 
middel van een overeenkomst kan worden vastgesteld, gewijzigd of beëin-
digd.137 In de bepaling is expliciet opgenomen dat het bestuur in plaats van een 
besluit te nemen met de burger een overeenkomst aan kan gaan. Daarnaast kan 
een overeenkomst dienen ter voorbereiding van een besluit of niet direct samen-
hangen met een besluit.138 Uit § 54 VwVfG volgt dat het bestuur bevoegd is om 
gebruik te maken van een overeenkomst, tenzij uit de toepasselijke wettelijke 
regeling anders blijkt. Op grond van het Vorbehalt des Gesetzes is dus geen 
uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheidsgrondslag vereist.139 Indien een rechts-
verhouding door zowel een besluit als een overeenkomst kan worden vastge-
steld, dan beschikt het bestuur over keuzevrijheid om de burger al dan niet een 
overeenkomst aan te bieden.140  

                                                        
134. Met het instrument van de overeenkomst wordt uiting gegeven aan een modern rechtsstatelijk 

democratisch publiekrecht. De burger wordt niet beschouwd als onderdaan, maar als zelfstandig 
rechtssubject en partner (Kopp/Ramsauer 2005, p. 1068-1069; Maurer 2004, p. 378; De Graaf 
2004, p. 233). De bestuursrechtelijke overeenkomst vloeit voort uit het Kooperationprinzip, dat 
beschouwd wordt als richtlijn voor het kooperativen of konsensualen Verwaltungshandeln 
(Wolff, Bachof & Stober 2000, p. 201). 

135. Kahl 2000, p. 799-801; Spannowsky 1994, p. 49-50. 
136. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1068; Wolff, Bachof & Stober 2000, p. 201-203; Spannowsky 1994, 

p. 51-52. 
137. De regeling is niet van toepassing op staatrechtelijke verdragen, bepaalde overeenkomsten 

tussen bestuursorganen en overeenkomsten tussen particulieren (Kopp/Ramsauer 2005, p. 1064; 
Henneke 2004, p. 1115; Maurer 2004, p. 362-363). 

138. Henneke 2004, p. 1096; Maurer 2004, p. 369. 
139. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1083-1084; Henneke 2004, p. 1122; Maurer 2004, p. 380. Met de 

codificatie van § 54 VwVfG in 1977 is een einde gekomen aan de discussie in hoeverre het 
Vorbehalt des Gesetzes een wettelijke grondslag vereist voor het sluiten van een bestuursrechte-
lijke overeenkomst. Enerzijds waren er aanhangers van de Ermächtigungslehre, die een expli-
ciete machtiging van de wet noodzakelijk achten. Anderzijds was er de utilitaristische visie die 
inhoudt dat het bestuur in beginsel bevoegd is tot het sluiten van een overeenkomst, tenzij de 
wettelijke regeling anders bepaalt. Deze laatste opvatting is in § 54 VwVfG vastgelegd (zie 
Lubach 1982, p. 20-21). 

140. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1069; Henneke 2004, p. 1101; De Graaf 2004, p. 234. De keuzevrij-
heid wordt beperkt door § 40 VwVfG.  
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Onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen overeenkomsten. Het 
onderscheid tussen koordinationsrechtliche en subordinationsrechtliche over-
eenkomsten heeft betrekking op de verhouding tussen de contracterende partij-
en.141 Bij een koordinationsrechtliche overeenkomst is sprake van een gelijke 
verhouding, bij een subordinationsrechtliche overeenkomst bestaat een onder- 
en bovengeschiktheid in de relatie tussen partijen.142 Voor het onderwerp be-
middeling is met name de subordinationsrechtliche overeenkomst relevant. Het 
VwVfG bevat aanvullende regels voor dit type overeenkomst.143 In de tweede 
plaats wordt een onderscheid gemaakt tussen Verpflichtungs- en Verfügungsver-
träge.144 Van een Verpflichtungsvertrag is sprake indien de overeenkomst een 
of meerdere partijen tot een bepaalde prestatie verplicht, en er voor de andere 
partij een recht ontstaat op nakoming van de overeengekomen prestatie. Een 
voorbeeld is een overeenkomst waarbij het bestuur zich verplicht tot het nemen 
van een bepaald besluit. Een overeenkomst wordt aangemerkt als Verfügungs-
vertrag indien de nakoming van de overeengekomen verplichting een onmiddel-
lijke rechtsverandering tot gevolg heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het 
bestuur door middel van een overeenkomst een vergunning verleent. Een over-
eenkomst kan elementen van beide typen bevatten.  

Voor twee type overeenkomsten is in het VwVfG een bijzondere regeling ge-
troffen, namelijk voor het Vergleichsvertrag (§ 55) en het Austauschvertrag (§ 
56).145 Het gaat hierbij overigens niet om strikt gescheiden categorieën. Een 
overeenkomst kan elementen van beide soorten bevatten. Een Vergleichsvertrag 
is een overeenkomst waarbij door een wederzijds toegeven een compromis 
wordt bereikt, waardoor een einde wordt gemaakt aan een onzekere situatie met 
betrekking tot juridische of feitelijke omstandigheden. Het Vergleichsvertrag 
heeft een beperkt toepassingsbereik. Er worden aan deze overeenkomst strikte 
voorwaarden gesteld, waardoor een Vergleichsvertrag slechts in specifieke ge-
vallen kan worden gesloten.146 Een Austauschvertrag is een overeenkomst 
waarbij de overheid zich verplicht om haar publiekrechtelijke bevoegdheden op 
een bepaalde wijze uit te oefenen en de burger (of een ander bestuursorgaan) 
zich tot een bepaalde prestatie verplicht. 

                                                        
141. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1084-1085; Maurer 2004, p. 368-369; De Graaf 2004, p 236; Höf-

ling/Krings 2000, p. 628; Lubach 1982, p. 42-43. 
142. Bij een gelijke relatie kan gedacht worden aan een overeenkomst tussen bestuursorganen op 

gemeentelijk niveau. Indien het bestuur bevoegd is om, in plaats van een overeenkomst, eenzij-
dig een besluit te nemen, is er in ieder geval sprake van een onder- en bovengeschiktheid in de 
relatie tussen bestuur en burger (Kopp/Ramsauer 2005, p. 1085). 

143. Deze regels hebben betrekking op de toelaatbaarheid van Vergleichs- en Austauschverträge, de 
positie van derde-belanghebbenden bij dergelijke overeenkomsten, de uitbreiding van nietig-
heidsgronden en de mogelijkheid om de overeenkomst direct een executoriale titel te laten ver-
krijgen.  

144. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1086; Maurer 2004, p. 370-371. 
145. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1086; Maurer 2004, p. 371-372; De Graaf 2004, p. 238; Lubach 1982, 

p. 44. 
146. Zie De Graaf 2004, p. 239-242; Von Rintelen 2003. 
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Wat betreft de bevoegdheid om een overeenkomst te sluiten over een besluit 
verschilt de situatie in Nederland materieel niet van die in Duitsland: in de lite-
ratuur wordt algemeen aanvaard dat het bestuur de mogelijkheid heeft om te 
contracteren over publiekrechtelijke bevoegdheden. Deze bevoegdheid wordt 
evenals in Duitsland afgeleid uit de bevoegdheid om het besluit te nemen. In 
tegenstelling tot Nederland is in Duitsland het bevoegdheidsvraagstuk geregu-
leerd in een algemene regeling. Met deze regeling staat de toelaatbaarheid van 
het gebruik van de overeenkomst in de besluitvormingsfase buiten kijf. Dit roept 
de vraag op of in Nederland ook behoefte bestaat aan regeling van de figuur van 
de overeenkomst in de Awb. Bezien vanuit de theorie over het legaliteitsbegin-
sel is een regeling ten aanzien van het bevoegdheidsvraagstuk niet noodzakelijk. 
Het formeel vastleggen in een algemene regeling zou wenselijk kunnen zijn om 
eventuele twijfels over de toelaatbaarheid van het gebruik van de overeenkomst 
weg te nemen. Lastig bij een mogelijke regeling van de bevoegdhedenovereen-
komst is het bepalen van de reikwijdte van de regeling. In de literatuur wordt 
geen eenduidige terminologie gebruikt ten aanzien van de overeenkomst waarbij 
het bestuur partij is. Bovendien wordt betoogd dat een algemene regeling niet 
thuishoort in de Awb maar in het BW, vanwege het feit dat de figuur van de 
overeenkomst naar huidig recht ook gereguleerd wordt in het BW.147 Dit is 
mijns inziens geen overtuigend argument om een eventuele toekomstige rege-
ling over een overeenkomst, welke primair een bestuursrechtelijk karakter heeft, 
niet in de Awb op te nemen.  

Opmerkelijk aan de Duitse regeling is de erkenning van de figuur van de be-
schikkingvervangende overeenkomst. Deze figuur kent het Nederlandse be-
stuursrecht niet. Als uitgangspunt geldt dat de bestuursrechtelijke rechtsverhou-
ding slechts eenzijdig via een besluit door het bestuur kan worden vastgesteld. 
De Awb en in het bijzonder de bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijk-
heden zijn ook ingericht vanuit het idee van het besluit. Het is de vraag of een 
beschikkingvervangende overeenkomst ook in Nederland wenselijk is. Een 
voordeel kan zijn dat de rechtsverhouding tussen bestuur en burger met een 
overeenkomst direct is vastgesteld en dat niet gewacht hoeft te worden op een 
besluit ter uitvoering van de overeenkomst. Ook kan beredeneerd worden dat de 
beschikkingsvervangende overeenkomst beter aansluit bij een bestuursrechtelij-
ke praktijk waarin besluiten soms door onderhandelingen tussen bestuur en bur-
ger tot stand komen. Verder is bekend dat in de praktijk van subsidieverstrek-
king gebruik wordt gemaakt van de beschikkingsvervangende overeenkomst.148 
Blijkbaar bestaat in de praktijk soms ook behoefte aan deze figuur. Een rechts-
vergelijkende studie met Duitsland kan meer inzicht geven in de voor- en nade-
len van de beschikkingvervangende overeenkomst. Nader onderzoek naar de 

                                                        
147. Zie Kortmann 2003, p. 85-123. Een mogelijke wettelijke regeling zou naar zijn oordeel thuisho-

ren in het BW en niet in de Awb.  
148. Van Hekesen-van Bruggen 2006, p. 33-37. Uit de wetsgeschiedenis van de derde tranche van 

de Awb blijkt echter dat subsidieverlening dient te geschieden bij beschikking. Een beschik-
kingsvervangende overeenkomst leidt tot een doorkruising van de subsidietitel in de Awb.  
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wenselijkheid van een beschikkingsvervangende overeenkomst is mijns inziens 
nodig, maar valt buiten de reikwijdte van deze studie naar bemiddelend bestuur. 
Voor dit onderzoek is het echter interessant om te bezien of het bestuur bij een 
Verwaltungsvertrag, in vergelijking met een beschikking, over meer onderhan-
delingsruimte beschikt. Deze vraag wordt behandeld in het volgende hoofdstuk 
waarin het specialiteitsbeginsel centraal staat.  

3.6.4 Privatrechtlichen Vertrag  

Volgens de heersende leer is het bestuur in beginsel bevoegd om gebruik te 
maken van privaatrechtelijke instrumenten, voor zover de rechtsorde zich niet 
tegen het gebruik ervan verzet. In Duitsland geldt die Lehre von der Wahlfrei-
heit der Verwaltung.149 De keuzevrijheid geldt niet indien de rechtsorde bepaal-
de handelingsvormen heeft voorgeschreven. Als de wetgever voor de uitoefe-
ning van publieke taken het gebruik van publiekrechtelijke instrumenten heeft 
voorgeschreven, dan is het bestuur in beginsel niet bevoegd om te kiezen voor 
het privaatrecht.  

Omdat de keuzevrijheid in wezen gering is, zijn in de literatuur theorieën be-
dacht waarin de aandacht is gericht op de beperkingen. Volgens de Lehre von 
der zwingenden Geltung des öffentlichen Rechts kan bijvoorbeeld, gelet op het 
dwingende karakter van het publiekrecht, slechts gebruik worden gemaakt van 
privaatrecht indien geen publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat. Volgens de 
Kompetenzlehre is de keuze voor het gebruik van een privaatrechtelijke rechts-
vorm slechts rechtsgeldig indien de wetgever of het bestuur de keuze uitdrukke-
lijk heeft gemaakt. In de literatuur ontbreekt consensus over een alternatief voor 
die Lehre von der Wahlfreiheit.150 Als het bestuur gebruik maakt van het pri-
vaatrecht mag het daarmee niet bestuursrechtelijke normen omzeilen. Het be-
stuur blijft gebonden aan de grondrechten en aan overige beperkingen voort-
vloeiend uit het bestuursrecht. Ook mag niet de bestuursrechtelijke bevoegd-
heidsverdeling worden doorbroken en dient in overeenstemming met de alge-
mene bestuursrechtelijke beginselen gehandeld te worden.151 Die Lehre von der 
Wahlfreiheit is vergelijkbaar met de doorkruisingsleer uit Nederland. De be-
voegdheid om gebruik te maken van het privaatrecht is beperkt indien het be-
stuur publieke taken uitoefent.  

3.6.5 Tussenconclusie 

In deze paragraaf zijn verschillende juridische instrumenten uit het Duitse recht 
behandeld. Gebleken is dat het bevoegdheidsvraagstuk in Duitsland en Neder-
land op een vergelijkbare wijze wordt benaderd. In tegenstelling tot Nederland 
                                                        
149. Maurer 2004, p. 44; Spannowsky 1994, p. 86-89. 
150. Overige theorieën zijn de Normenfiktionslehre van Wolff, de Grundrechtsfähigkeit van Kem-

pen en de Hoheitstheorie van Zuleeg. Zie Ehlers 2002, p. 49-50; Spannowsky 1994, p. 84-110. 
151. Maurer 2004, p. 45. 
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kent Duitsland echter een algemene wettelijke regeling over het stellen van 
voorschriften en over de bestuursrechtelijke overeenkomst. De Duitse regeling 
over het stellen van voorschriften kan dienen als inspiratiebron voor een alge-
mene regeling in de Awb. Hoewel materieel niets verandert aan de praktijk, acht 
ik een wettelijke regeling wenselijk omdat de wetgever daarmee duidelijkheid 
kan scheppen in de discussie in de literatuur over het stellen van voorschriften. 
Een verschil met Nederland is dat het bestuur in Duitsland beschikt over de 
figuur van de beschikkingvervangende overeenkomst.  

3.7 Conclusie 

Het legaliteitsbeginsel houdt in dat bestuurshandelen in beginsel moet plaatsvin-
den op basis van een wettelijke bevoegdheidsgrondslag. In dit hoofdstuk is be-
zien in hoeverre het legaliteitsbeginsel de mogelijkheid van rechtsgeldige over-
eenstemming tussen bestuur en burger begrenst. Onderscheid is gemaakt tussen 
drie situaties: het contracteren over de inhoud van een besluit, het bedingen van 
prestaties in ruil voor publiekrechtelijke medewerking en het contracteren in de 
privaatrechtelijke sfeer. 

 
De overeenkomst over de inhoud van een besluit moet juridisch gekwalificeerd 
worden als een bevoegdhedenovereenkomst. In het Duitse recht is het Verwal-
tungsvertrag geregeld in § 54 VwVfG. Hierin is bepaald dat een bestuursrechte-
lijke rechtsverhouding door middel van een overeenkomst kan worden vastge-
steld, gewijzigd of beëindigd. In tegenstelling tot het Duitse recht kent het Ne-
derlandse bestuursrecht niet de figuur van een beschikkingvervangende over-
eenkomst. Om publiekrechtelijk rechtsgevolg te bewerkstelligen, moet de in-
houd van de overeenkomst daarom uiteindelijk verdisconteerd worden in een 
besluit. Hoewel de bevoegdhedenovereenkomst in Nederland niet wettelijk is 
geregeld, bestaat wat betreft de bevoegdheid om een bevoegdhedenovereen-
komst te sluiten materieel geen verschil met het Duitse recht. Evenals in het 
Duitse recht wordt algemeen aanvaard dat de bevoegdheid om te contracteren 
over een publiekrechtelijke bevoegdheid kan worden afgeleid uit de bevoegd-
heid om het besluit te nemen. 

Geconstateerd is dat het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grondslag eist 
voor het contracteren over een aanvraag, beperkingen en opschortende of ont-
bindende voorwaarden. De bevoegdheid om een aanvraag in te dienen, of de 
aanvraag in een later stadium aan te passen, komt toe aan de vergunningaanvra-
ger. Van belastend overheidsoptreden is geen sprake. Met een beperking en 
opschortende of ontbindende voorwaarden wordt eveneens geen gedragsver-
plichting opgelegt aan de vergunninghouder. Om die reden wordt aangenomen 
dat het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grondslag eist. Dat betekent dat het 
bestuur, binnen de grenzen van het recht, vrij is om met de burger afspraken te 
maken over deze elementen van een besluit. Bij het onderhandelen over voor-
schriften is het anders. In de literatuur bestaat discussie over de vraag of het 
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legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag eist voor het stellen van voorschrif-
ten. Overigens voorziet een wettelijke regeling vaak in een uitdrukkelijke wette-
lijke grondslag voor het verbinden van voorschriften aan een vergunning. In dat 
geval beschikt het bestuur eveneens over de bevoegdheid om daarover met de 
burger te contracteren.  

De discussie in de literatuur spitst zich toe op die situaties waarin een uit-
drukkelijke wettelijke grondslag ontbreekt. Van Ommeren neemt het standpunt 
in dat het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grondslag eist omdat geen sprake is 
van eenzijdig overheidsoptreden (het contractmodel). Het geldende recht gaat uit 
van de opvatting waarin de strekking van de wet centraal staat. Deze opvatting 
houdt in dat, bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, uit 
het doel en de strekking van de wet moet worden afgeleid of impliciet een 
grondslag is gegeven. De Afdeling bestuursrechtspraak stelt daarbij een viertal 
eisen: met het voorschrift dient rechtstreeks een bijdrage te worden geleverd aan 
het doel van de wettelijke regeling, het voorschrift dient te voldoen aan de eisen 
van evenredigheid, er is geen uit een oogpunt van rechtsbescherming meer aan-
vaardbare mogelijkheid om het voorschrift te verlangen en tot slot dient het 
voorschrift te berusten op beleid. Is aan deze vereisten voldaan, dan beschikt het 
bestuur over een impliciete wettelijke bevoegdheid om voorschriften te stellen, 
en daarover te contracteren met de burger.  

Overigens kent het Duitse recht een wettelijke regeling over het stellen van 
voorschriften (§ 36 VwVfG). In de Awb zou eveneens een algemene regeling 
kunnen worden opgenomen, waarin het geldende recht tot uitdrukking wordt 
gebracht. Hoewel materieel daarmee niets verandert, kan de wetgever met een 
regeling duidelijkheid scheppen in de theoretische discussie over de reikwijdte 
van het legaliteitsbeginsel bij het stellen van voorschriften. 

 
De overeenkomst waarin het bestuur prestaties van de burger verlangt in ruil 
voor de medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegd-
heid moet juridisch gekwalificeerd worden als een gemengde overeenkomst. De 
overeenkomst onderscheidt zich van de bovenstaande situatie omdat de publiek-
rechtelijke medewerking afhankelijk wordt gesteld van de prestatie van de bur-
ger en deze prestatie uiteindelijk niet in het besluit wordt verdisconteerd. In het 
Duitse recht wordt dit type overeenkomst aangemerkt als een Verwaltungsver-
trag en meer specifiek als een Austauschvertrag (§ 56 VwVfG). 

Ook in het Nederlandse recht wordt bij het beoordelen van de rechtsgeldig-
heid van een gemengde overeenkomst aansluiting gezocht bij de bovenstaande 
theorie ten aanzien van de bevoegdhedenovereenkomst. De vraag of het bestuur 
bevoegd is om prestaties te bedingen, moet op een zelfde wijze worden beant-
woord als bij het contracteren over en het stellen van voorschriften. Dit betekent 
dat als een uitdrukkelijke wettelijke grondslag ontbreekt, bezien moet worden of 
de wet impliciet een bevoegdheidsgrondslag biedt. In jurisprudentie van de Ho-
ge Raad over het bedingen van een financiële vergoeding in het kader van de 
WRO wordt deze redenering gevolgd.  
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Bij een privaatrechtelijke overeenkomst wordt niet onderhandeld over de mede-
werking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Volgens het 
geldende recht verlangt het legaliteitsbeginsel geen uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag in het publiekrecht als het bestuur gebruik maakt van een overeen-
komst met een privaatrechtelijk karakter. Dat betekent dat het bestuur in begin-
sel vrij is om met burgers afspraken te maken in de privaatrechtelijke sfeer.  

Naargelang de inhoud van de overeenstemming meer samenhangt met het 
behartigen van een algemeen belang of met de uitoefening van een publiekrech-
telijke bevoegdheid, wordt het spanningsveld met het legaliteitsbeginsel groter. 
Of het bestuur vrij is om gebruik te maken van privaatrechtelijke bevoegdheden, 
wordt in een dergelijk situatie beantwoord aan de hand van de doorkruisingsleer 
die door de Hoge Raad is geformuleerd in het Windmill-arrest. Ten eerste moet 
bezien worden of een publiekrechtelijke regeling zelf uitsluitsel geeft over toe-
laatbaarheid van het gebruik van het privaatrecht. Is dit niet het geval, dan moet 
worden beoordeeld of het gebruik van privaatrecht leidt tot onaanvaardbare 
doorkruising van het publiekrecht. Aandachtspunten hierbij zijn: de inhoud en 
strekking van de publiekrechtelijke regeling, de mate van rechtsbescherming van 
burgers binnen de publiekrechtelijke regeling en de vraag of het bestuur met een 
publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan verkrijgen. De door-
kruisingsleer vertoont gelijkenis met de Lehre von der Wahlfreiheit uit het Duit-
se recht. 

Uit de rechtspraak volgt dat ook de doorkruisingsleer ruimte biedt voor ver-
schillende redeneringen. Het gebruik van een privaatrechtelijke overeenkomst in 
plaats van een besluit is ingevolge de jurisprudentie van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak waarschijnlijk niet geoorloofd. De rechtsbeschermingsmogelijkhe-
den van burgers binnen het bestuursrecht vormen een argument tegen de toe-
laatbaarheid van een privaatrechtelijke overeenkomst. De rechtspraak van de 
Hoge Raad lijkt het bestuur meer ruimte te bieden voor het gebruik van het pri-
vaatrecht in plaats van het volgen van de publiekrechtelijke weg. Voor het on-
derhandelend bestuur betekent dit dat voorzichtigheid is geboden als het bestuur 
iets in een privaatrechtelijke overeenkomst beoogt te regelen, wanneer datgene 
ook in een besluit kan worden geregeld.  
 
Uit het bovenstaande volgt dat de theorie over het legaliteitsbeginsel het bestuur 
in beginsel ruimte biedt om in de besluitvormingsfase rechtsgeldig afspraken te 
maken met een burger over de oplossing van een conflict. In het volgende 
hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre deze bevoegdheid van het bestuur om 
rechtsgeldig afspraken te maken wordt begrensd door het specialiteitsbeginsel. 

 




