
Hoofdstuk 4 
Bemiddelend bestuur en het 

specialiteitsbeginsel 

4.1 Inleiding  

Een kenmerk van mediation is dat allerlei belangen bij de onderhandelingen 
over een oplossing worden betrokken, ook belangen die niet relevant zijn voor 
de besluitvorming.1 Dit lijkt op gespannen voet te staan met het specialiteitsbe-
ginsel. Bestuursbevoegdheden zijn verspreid over diverse wetten, die door ver-
schillende bestuursorganen worden uitgevoerd. Een burger die problemen heeft 
met de komst van een bedrijf in zijn buurt, kan niet altijd in één keer zijn bezwa-
ren voorleggen aan het bestuur, maar moet nagaan in welke besluitvormingspro-
cedure zijn belangen beschermd kunnen worden. Bovendien is het bestuur in 
bepaalde gevallen niet bevoegd om zich te mengen in een conflict tussen parti-
culieren. Juist in het omgevingsrecht wordt een vergunning soms aangegrepen 
om een burenruzie uit te vechten. Het bestuur kan bij besluitvorming niet altijd 
rekening houden met privaatrechtelijke aspecten van een conflict tussen buren.  

Het specialiteitsbeginsel houdt in dat het bestuur een bestuursbevoegdheid 
slechts mag uitoefenen binnen het kader van de bevoegdheidsverlenende wet. 
De versnippering van één conflict over verschillende juridische kaders lijkt een 
belemmering te vormen voor het vinden van een integrale oplossing bij bemid-
deling. Is de onderhandelingsruimte beperkt tot het juridische kader van het 
(bestreden) besluit, of kunnen bij de onderhandelingen ook aspecten worden 
betrokken die geen rol mogen spelen bij de besluitvorming? Onduidelijkheid 
over de beschikbare onderhandelingsruimte is voor overheden een argument om 

                                                        
1. Allewijn 2007a, p. 16 en 24; Apol e.a. 2006, p. 31. Bij bemiddeling kan ruimte gemaakt worden 

voor wat in de literatuur benoemd wordt als de ‘niet-juridische’ aspecten van een conflict. 
Daardoor kunnen de onderhandelingen tussen partijen weer op gang worden gebracht en kun-
nen mogelijke oplossingen worden onderzocht (het zogenoemde vergroten van de taart). Met 
niet-juridische aspecten wordt gedoeld op aspecten die niet relevant zijn voor de juridische pro-
cedure waarbinnen het conflict wordt behandeld (Brenninkmeijer 2004, p. 213-214; Pach 2001, 
p. 131; Wiggers-Rust 1999, p. 9-10).  
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niet te bemiddelen. Het is daarom van belang om de ruimte die het (be-
stuurs)recht biedt, in kaart te brengen.2  
 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het specialiteitsbeginsel het be-
reiken van rechtsgeldige overeenstemming tussen bestuur en burger begrenst. 
De achtergrond en de reikwijdte van het specialiteitsbeginsel komen eerst aan de 
orde (par. 4.2). Om de bovenstaande vraag te beantwoorden, worden drie situa-
ties onderscheiden. Ten eerste wordt aandacht besteed aan het onderhandelen 
over de inhoud van het besluit. Daarbij wordt de discussie in de literatuur over 
de uitleg van het specialiteitsbeginsel behandeld. Bezien wordt wat het verschil 
in uitleg van het specialiteitsbeginsel betekent voor de onderhandelingen bij 
bemiddeling en aan welke uitleg de voorkeur dient te worden gegeven, gelet op 
de bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase. Tot slot wordt 
het onderhandelen bij meer dan één besluit behandeld. In dit verband wordt ook 
aandacht besteed aan de Wet samenhangende besluiten Awb en de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (par. 4.3). Ten tweede wordt bezien in hoeverre 
het specialiteitsbeginsel de bevoegdheid van het bestuur begrenst om in ruil voor 
publiekrechtelijke medewerking prestaties van de burger te bedingen. Aandacht 
wordt besteed aan de literatuur en jurisprudentie op het terrein van projectont-
wikkeling, waarbij het gebruikelijk is dat het bestuur met de projectontwikkelaar 
contracteert over publiekrechtelijke medewerking (par. 4.4). Ten derde wordt 
nagegaan of het specialiteitsbeginsel de bevoegdheid van het bestuur begrenst 
om een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan. In deze situatie contracteert 
het bestuur niet over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid 
(par. 4.5). Vervolgens wordt het Duitse recht behandeld. De ruimte om belangen 
bij onderhandelingen te betrekken, wordt bepaald door het Koppelungsverbot. 
Het Koppelungsverbot vertoont gelijkenis met de werking van het specialiteits-
beginsel (par. 4.6). Het hoofdstuk eindigt met een conclusie (par. 4.7). 

4.2 Achtergrond en reikwijdte van het specialiteitsbeginsel 

In deze paragraaf staan de achtergrond en de reikwijdte van het specialiteitsbe-
ginsel centraal. Over de reikwijdte van het specialiteitsbeginsel bestaan in de 
literatuur verschillende opvattingen. Nagegaan wordt wat deze opvattingen be-
tekenen voor het gebruik van bemiddeling in het bestuursrecht.  
 
Het specialiteitsbeginsel hangt nauw samen met het legaliteitsbeginsel. De ach-
tergrond van beide beginselen is de bescherming van burgers tegen machtsmis-
bruik en onbevoegde gezagsuitoefening. Het legaliteitsbeginsel eist daarom voor 
bepaald overheidsoptreden een wettelijke bevoegdheidsgrondslag. In hoofdstuk 
3 is onderzocht of het bestuur beschikt over een bevoegdheid. In het onderstaan-
                                                        
2. Pach 2005, p. 104; Pach 1999, p. 340. Overigens kampen niet alleen overheden maar ook 

bestuursrechters met de vraag of er in bestuursrechtelijke geschillen wel wat te onderhandelen 
valt (Schaap & Allewijn 2006, p. 130; Vroemen & Allewijn 2005, p. 33).  
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de wordt bezien over welke ruimte het bestuur beschikt om te onderhandelen. De 
waarborgfunctie van het legaliteitsbeginsel zou gering zijn als door de wetgever 
onbegrensde bevoegdheden en rechten aan het bestuur zouden worden toege-
kend.3 Het specialiteitsbeginsel heeft betrekking op de kaders waarbinnen de 
bevoegdheid moet worden uitgeoefend. Op wetgevingsniveau verlangt het spe-
cialiteitsbeginsel van de wetgever dat aan het bestuur afgebakende bevoegdhe-
den worden toegekend. Bestuursbevoegdheden dienen gebonden te zijn aan een 
specifiek doel.  

Voor het bestuur houdt het specialiteitsbeginsel in dat het een bestuursbe-
voegdheid slechts mag uitoefenen in het kader van de bevoegdheidsverlenende 
wet. Bij de uitoefening van een bevoegdheid mag het bestuur slechts het speci-
fieke algemene belang behartigen dat de wetgever aan het bestuur heeft toever-
trouwd. Het verbod van détournement de pouvoir is nauw verwant met het spe-
cialiteitsbeginsel. In artikel 3:3 Awb is bepaald dat het bestuur de bevoegdheid 
tot het nemen van een besluit niet mag gebruiken voor een ander doel dan waar-
voor die bevoegdheid is verleend. Als het bestuur een bestuursbevoegdheid 
gebruikt om een ander doel te behartigen dan waarvoor de wetgever de be-
stuursbevoegdheid heeft toegekend, dan wordt het verbod van détournement de 
pouvoir overtreden. Overigens komt in de jurisprudentie een vernietiging op 
grond van het verbod van détournement de pouvoir zelden voor.4 
 
Over de exacte uitleg van het specialiteitsbeginsel bestaat in de literatuur geen 
overeenstemming. De discussie spitst zich toe op de vraag in hoeverre het speci-
aliteitsbeginsel de bestuurlijke belangenafweging beperkt. Een afweging van 
belangen is nodig indien de wetgever aan het bestuur heeft overgelaten of, en 
hoe, het van een wettelijke bevoegdheid gebruik zal maken. Beschikt het bestuur 
over beleidsvrijheid, dan zal een belangenafweging plaats moeten vinden.5 De 
vraag waarover wordt gedebatteerd is: welke belangen mogen of moeten worden 
meegewogen en welk gewicht mag of moet aan de te onderscheiden belangen 
worden toegekend? Onderscheid wordt gemaakt tussen de precieze, de rekkelij-

                                                        
3. Damen e.a. 2005, p. 57. 
4. Het kan zijn dat in de praktijk zelden sprake is van overtreding van het verbod van détourne-

ment de pouvoir. Een andere mogelijke verklaring is dat het leveren van bewijs voor partijen 
problematisch is. Daarnaast kunnen ook besluiten die door de bestuursrechter worden vernie-
tigd wegens strijd met de wet en het motiveringsbeginsel soms verband houden met het verbod 
van détournement de pouvoir (Damen e.a. 2005, p. 404; Schlössels 1998, p. 160-161). In zaken 
waarin het verbod van détournement de pouvoir is overtreden, wordt het door de Afdeling be-
stuursrechtspraak niet altijd als argument gebruikt. Volgens De Vries heeft dit mogelijk een ju-
ridisch-psychologische oorzaak: ‘het verwijt van schending van het verbod van détournement 
de pouvoir door een bestuursorgaan klinkt nu eenmaal niet erg vriendelijk’. Zie zijn noot onder 
ABRvS 22 mei 2002, BR 2002, 704 m.nt. H.J. de Vries (Barneveld); ABRvS 22 mei 2002, AB 
2003, 79 m.nt. P. van der Ree (Elburg). Zie over het voorgaande ook de noot van Damen onder 
ARRvS 15 december 1987, Gst. 1988, 6855.6 (Publex monopolie). 

5. Damen e.a. 2005, p. 353-354. 
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ke en de gematigde stroming.6 Het verschil in opvatting hangt samen met de 
betekenis die aan het specialiteitsbeginsel in de belangenafweging wordt toege-
kend.  

De belangen die in het belangenafwegingsproces een rol kunnen spelen, 
worden over het algemeen onderscheiden in algemene belangen en particuliere 
belangen.7 De algemene belangen worden vervolgens onderverdeeld in het spe-
cifieke publiekrechtelijke belang (ook wel aangeduid als speciaal ‘algemeen’ of 
‘openbaar’ belang) dat de betrokken regeling beoogt te beschermen en vreemde 
publiekrechtelijke belangen. Met de vreemde publiekrechtelijke belangen wor-
den de algemene belangen bedoeld die in een andere wettelijke regeling worden 
beschermd. De particuliere belangen worden onderverdeeld in de belangen van 
de direct-belanghebbende en belangen van derden. 

Aanhangers van de precieze stroming hanteren een strikte opvatting van het 
specialiteitsbeginsel. De bestuurlijke belangenafweging is volgens deze opvat-
ting beperkt tot het specifieke belang dat de betrokken publiekrechtelijke rege-
ling beoogt te beschermen. Dat specifieke algemene belang dient afgewogen te 
worden tegen de betrokken belangen van de direct-belanghebbende. Belangen 
van derden die niet samenvallen met het specifieke algemene belang en vreemde 
algemene belangen kunnen volgens deze visie geen rol spelen in het belangen-
afwegingsproces.8 De rekkelijken zijn voorstanders van een ruime belangenaf-
weging. Volgens de rekkelijken dienen in beginsel alle belangen bij een besluit 
in de bestuurlijke belangenafweging te worden betrokken. Dit betekent dat naast 
het specifieke algemene belang en de belangen van de direct-belanghebbende 
ook vreemde algemene belangen en belangen van derden in de belangenafwe-
ging een rol kunnen spelen.9 Een tussenpositie wordt ingenomen door aanhan-
gers van de gematigde opvatting. Enerzijds wensen zij vast te houden aan het 
legaliteitsvereiste, anderzijds zien zij wel ruimere mogelijkheden voor het be-
stuur om belangen te behartigen die niet samenvallen met het specifieke alge-
mene belang.10  
 
Uit het bovenstaande volgt dat met het betrekken van allerlei belangen bij on-
derhandelingen in het kader van bemiddeling voorzichtig moet worden omge-
sprongen. Het verbod van détournement de pouvoir kan bij het streven naar een 
‘win-win’ situatie mogelijk een beletsel vormen.11 Partijen dienen zich bewust 
te zijn van de grenzen aan de onderhandelingsruimte, maar waar bevinden deze 
                                                        
6. De verschillende opvattingen zijn behandeld door o.a.: Schlössels 1998, p. 203-251; Van Hall 

1995, p. 26-58; Drupsteen 1994, p. 75-81; Messer & Heldeweg 1990, p. 156-169. 
7. Damen e.a. 2005, p. 403-404; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 298-299; Ten 

Berge & Michiels 2001, p. 333-334; Schlössels 1998, p. 249.  
8. Tot de preciezen behoren o.a. Stellinga, Stroink & De Waard, De Planque, Heldeweg en 

Schlössels. 
9. O.a. Stout, Tonnaer en Simon gaan uit van een rekkelijke opvatting. 
10. Een gematigd standpunt wordt o.a. ingenomen door Nicolaï, Konijnenbelt, Van Hall, Drupsteen 

en De Haan. 
11. Vgl. De Graaf 2004, p. 35-36; Wiggers-Rust 1999, p. 42-43; Pront-van Bommel 1998, p. 80. 
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grenzen zich? De ruimte om te onderhandelen wordt beïnvloed door de wijze 
waarop het specialiteitsbeginsel wordt uitgelegd. Een rekkelijke uitleg van het 
specialiteitsbeginsel lijkt op het eerste gezicht wenselijk voor het gebruik van 
bemiddeling in de besluitvormingsfase. De bevoegdheid van het bestuur om 
belangen bij de onderhandelingen over een besluit te betrekken, wordt groter 
naargelang het specialiteitsbeginsel ruimer wordt uitgelegd. Gelet op de achter-
grond van het specialiteitsbeginsel biedt een precieze interpretatie echter meer 
waarborgen voor de burger tegen het bestuur. Hoe wordt het specialiteitsbegin-
sel naar positief recht geïnterpreteerd? Als belangen niet bij de besluitvorming 
mogen worden meegenomen, bestaat dan ruimte om afspraken over deze belan-
gen te maken? Kunnen aspecten die niet gereguleerd mogen worden in het be-
sluit, onderwerp zijn van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het bestuur 
en de burger? Deze vragen komen in het vervolg van dit hoofdstuk aan de orde. 

4.3 Contracteren over de inhoud van een besluit 

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre het specialiteitsbeginsel de be-
voegdheid van het bestuur begrenst om te onderhandelen over de inhoud van een 
besluit. Het antwoord op deze vraag hangt onder meer af van de wijze waarop 
het specialiteitsbeginsel wordt uitgelegd. Uit hoofdstuk 2 volgt dat van het be-
stuur in de besluitvormingsfase onder omstandigheden een bemiddelende rol 
mag worden verlangd. Bezien wordt aan welke uitleg van het specialiteitsbegin-
sel in het licht van deze bemiddelende rol van het bestuur de voorkeur dient te 
worden gegeven (par. 4.3.1). Om na te gaan hoe het specialiteitsbeginsel in het 
positieve recht wordt uitgelegd komt de jurisprudentie aan de orde (par. 4.3.2). 
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of het bestuur een financiële regeling 
over de vergoeding van nadeel of schade ook als voorschrift aan een besluit kan 
verbinden. Deze vraag is voor bemiddeling relevant nu een financiële vergoe-
ding bij uitstek een middel is waarmee een conflict kan worden opgelost (par. 
4.3.3). Daarna wordt aandacht besteed aan de situatie waarin meer dan één be-
sluit een rol speelt bij de onderhandelingen over de oplossing voor een conflict 
(par. 4.3.4). Tot slot volgt een conclusie (par. 4.3.5). 

4.3.1 Uitleg specialiteitsbeginsel: literatuur 

De onderhandelingsruimte van het bestuur bij het nemen van een besluit wordt 
doorgaans gekoppeld aan de aanwezigheid van keuzevrijheid bij de uitoefening 
van de publiekrechtelijke bevoegdheid. Beschikt het bestuur over beleidsvrij-
heid, dan wordt aangenomen dat in beginsel onderhandelingsruimte bestaat.12 
Bevat de bevoegdheidsgrondslag beleidsvrijheid, dan beschikt het bestuur over 
de bevoegdheid om te bepalen of het de vergunning verleent en, zo ja, onder 

                                                        
12. Vroemen & Allewijn 2005, p. 33; Brenninkmeijer 2004, p. 217; De Graaf 2004, p. 68. Anders: 

Schlössels 1998, p. 184.  
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welke voorschriften. Waar ruimte is om belangen af te wegen, bestaat ook ruim-
te om over belangen te onderhandelen.  

Op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb moet het bestuur alle relevante be-
langen bij de besluitvorming betrekken. Deze procedurele eis van deugdelijke 
besluitvorming is in de memorie van toelichting gerelateerd aan het verbod van 
détournement de pouvoir en wordt in de literatuur in verband gebracht met het 
specialiteitsbeginsel. De bepaling geeft echter geen duidelijkheid over de uitleg 
van het specialiteitsbeginsel.13 Schlössels stelt aan het slot van zijn uitgebreide 
studie naar het specialiteitsbeginsel dat de uitleg ook niet gegeven kan worden, 
omdat het afhankelijk is van de waarde die aan verschillende argumenten wordt 
toegekend.14 De verschillende argumenten komen in deze paragraaf aan bod. 
Tot slot wordt bezien welke uitleg wenselijk is met het oog op de bemiddelende 
rol van het bestuur in de besluitvormingsfase. 

                                                       

4.3.1.1 Preciezen 
Een precieze uitleg van het specialiteitsbeginsel komt er op neer dat in het be-
stuurlijke belangenafwegingsproces het specifieke publiekrechtelijke belang dat 
de betrokken regeling beoogt te beschermen, moet worden afgewogen tegen de 
belangen van de aanvrager van de vergunning.15 Deze uitleg heeft tot gevolg dat 
belangen van derden die niet samenvallen met het specifieke publiekrechtelijke 
belang, niet beschermd kunnen worden middels voorschriften. Bij de beoorde-
ling van een aanvraag van een monumentenvergunning voor de aanleg van een 
veranda kan het belang van verminderde lichtinval bijvoorbeeld niet worden 
betrokken omdat het primair een privaatrechtelijk aspect betreft.16 Belangen van 
derden kunnen alleen beschermd worden via vergunningvoorschriften voor zo-
ver deze samenvallen met het specifieke publiekrechtelijke belang dat de be-
trokken regeling beoogt te beschermen. Aan een milieuvergunning voor een 
sportcomplex kunnen bijvoorbeeld wel voorschriften worden verbonden ter 

 
13. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 208-210. Opmerkelijk is dat de wetge-

ver in de memorie van toelichting geen woorden heeft gewijd aan de discussie omtrent het spe-
cialiteitsbeginsel. Volgens Schlössels zijn hiervoor twee mogelijke verklaringen. Ten eerste kan 
het zijn dat de wetgever de problematiek over het hoofd heeft gezien. Ten tweede kan het zijn 
dat de wetgever zich bewust niet in de discussie heeft willen mengen zodat het specialiteitsbe-
ginsel verder uitgekristalliseerd kon worden in literatuur en jurisprudentie (Schlössels 1998,    
p. 199-200).  

14. Schlössels 1998, p. 389-390. Hoofdstuk 7 van zijn dissertatie (p. 203-251) bevat een uitgebreid 
overzicht en analyse van de verschillende opvattingen in de literatuur. 

15. Stellinga gaat nog een stap verder en kent een exclusieve positie toe aan het specifieke algeme-
ne belang. In een aantal annotaties heeft hij het standpunt ingenomen dat de belangen van de 
aanvrager niet mogen worden meegenomen in de belangenafweging. Deze extreem beperkte 
uitleg van het specialiteitsbeginsel wordt door anderen niet onderschreven. Drupsteen wijst op 
artikel 3:4, eerste lid, Awb. Uit deze bepaling volgt duidelijk dat de opvatting van Stellinga niet 
het geldende recht weergeeft (Drupsteen 1994, p. 75; zie ook Stroink & De Waard 1984,          
p. 236-239). 

16. Vgl. Rb. Rotterdam 22 februari 2002, JB 2002, 139 m.nt. R.J.N.S. 
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voorkoming van lichthinder bij omwonenden, omdat lichthinder een belang is 
dat beschermd wordt in de Wm.17 

Dit betekent overigens niet dat het bestuur geen rekening hoeft te houden 
met de betrokken belangen van derden. Schlössels onderscheidt het ‘rekening 
houden met’ en het ‘behartigen van’ particuliere belangen.18 Het bestuur is al-
leen bevoegd om het specifieke algemene belang dat aan de wettelijke regeling 
ten grondslag ligt, te behartigen. Het behartigen van private belangen, bijvoor-
beeld door het verbinden van voorschriften aan de vergunning, is uitgesloten. 
Bij het nemen van het besluit dient het bestuur op grond van de evenredigheids-
norm uit artikel 3:4, tweede lid, Awb, wel rekening te houden met de belangen 
van derden. Uit deze bepaling volgt dat het bestuur op basis van een beleidsvrije 
bevoegdheid dient te kiezen voor de beslissing die ‘leidt tot de meest optimale 
behartiging van het (de) betrokken publiekrechtelijke belang(en) onder een ge-
lijktijdige minimale aantasting van de rechtstreeks betrokken (rechts)belangen 
van de rechtssubjecten’.19 Bij het bepalen van deze keuze dient het bestuursor-
gaan rekening te houden met alle betrokken belangen, waaronder de belangen 
die niet samenvallen met het specifieke algemene belang. 
 
Het uitgangspunt dat vreemde publiekrechtelijke belangen niet meegewogen 
mogen worden, wordt door Stroink en De Waard met verschillende argumenten 
onderbouwd.20 Het meewegen van publiekrechtelijke belangen die in een andere 
regeling worden beschermd, is vanuit het oogpunt van efficiency niet gewenst. 
Gelet op efficiency is het wenselijk dat belangen zo min mogelijk dubbel wor-
den afgewogen, het liefst eenmaal en binnen het meest gerede kader. Ook het 
rechtsbeschermingsaspect verzet zich tegen het beschermen van vreemde pu-
blieke belangen. Het is niet wenselijk als voorschriften in een beschikking wor-
den opgenomen, terwijl dezelfde voorschriften ook aan een andere beschikking 
kunnen worden verbonden. Bij een dubbele afweging van belangen bestaat bo-
vendien het risico van verschillende, wellicht tegenstrijdige uitgangspunten. Het 
meewegen van vreemde algemene belangen is gelet op de rechtszekerheid on-
wenselijk.  

Stroink en De Waard erkennen dat een strikte uitleg van het specialiteitsbe-
ginsel in de praktijk problematisch kan uitwerken. Voor een burger die een be-
paalde activiteit wil verrichten en daarvoor meerdere vergunningen nodig heeft, 
roept de ‘verkokering’ vaak onbegrip en weerstand op. Toch is dit voor hen geen 
reden om het specialiteitsbeginsel te relativeren.21 Er moet juist gezocht worden 

                                                        
17. Vgl. ABRvS 21 april 1998, AB 1998, 200 m.nt. GJ. 
18. Schlössels 1998, p. 384-385. 
19. Schlössels 1998, p. 385. 
20. Stroink & De Waard 1984, p. 244-245. 
21. Schlössels & Stroink 2003, p. 77-78; Stroink 2002, p. 101-109; Stroink & De Waard 1984, p. 

253-254. 
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naar andere mogelijkheden om aan deze nadelen tegemoet te komen, zoals inte-
gratie en coördinatie van wetgeving.22  
 
Dat particuliere belangen van derden niet beschermd mogen worden als deze 
belangen niet samenvallen met het specifieke publieke belang, heeft te maken 
met de scheiding tussen het bestuursrecht en het privaatrecht. Het beschermen 
van dergelijke private belangen van derden in vergunningvoorschriften komt 
neer op het bindend vaststellen door het bestuur van de civielrechtelijke rechts-
verhouding tussen de aanvrager en de derde. Dit staat volgens Schlössels op 
gespannen voet met het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel.  
  

‘Binnen sommige (post)modern-rekkelijke stromingen denkt men bijgevolg 
zonder veel bezwaar te kunnen kiezen voor ‘horizontaal’, onderhandelend en 
compromiszoekend-bestuur waarbij aan het bestuursorgaan uiteindelijk óók 
de rol van ‘bindende bemiddelaar’ in private rechtsconflicten tussen burgers 
wordt toebedacht. De materiële verschillen tussen publiek- en privaatrecht 
worden in dit verband soms vergaand gerelativeerd (rechtseenheidsvisies).’23 

 
Het begrip bemiddeling wordt in dit verband gerelateerd aan de positie van het 
bestuur dat middels een besluit een bindend oordeel kan geven over een geschil 
tussen particulieren.24 Het bindend vastleggen van de privaatrechtelijke rechts-
verhouding tussen particulieren in een besluit maakt volgens De Planque en 
Schlössels geen onderdeel uit van de taak van het bestuur binnen het bestuurlijke 
besluitvormingsproces.25 Het leidt zelfs tot een aantal ongewenste complicaties 
                                                        
22. Vanuit de regering wordt initiatief genomen voor integratie en coördinatie van wetgeving. In 

paragraaf 4.3.3. wordt aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet samenhangende besluiten 
Awb en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

23. Schlössels 1998, p. 361-362. 
24. In dit onderzoek wordt onder bemiddelend bestuur wordt verstaan dat in de besluitvormingfase 

een conflictoplossingsgerichte benadering wordt gevolgd (paragraaf 1.1).  
25. Schlössels 1998, p. 366-367; Schlössels 1997, p. 65-82; Schlössels 1996, p. 81-96; De Planque 

1989, p. 26-27. Overigens is in het economisch ordeningsrecht een bijzondere regeling te vin-
den over geschilbeslechting door het bestuur tussen private partijen. In artikel 12.2 Telecom-
municatiewet is aan het college van de onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en 
telecommunicatie de bevoegdheid toegekend om geschillen tussen marktpartijen op de elektro-
nische communicatiemarkt te beslechten, door middel van een bindend besluit. De geschilpro-
cedure vormt een uitwerking van artikel 20 van de Kaderrichtlijn, Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002, PbEG L 108/33. In ar-
tikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19 van de Gaswet is een vergelijkbare regeling 
opgenomen. Een partij die een geschil heeft met een netwerkbeheerder (of een Liquified Natu-
ral Gas-bedrijf) kan een aanvraag indienen bij de raad van bestuur van de mededingingsautori-
teit, de toezichthouder op de energiesector (Dte). De directeur van de Dte neemt naar aanleiding 
van de aanvraag een besluit over het probleem dat partijen verdeeld houdt (Beleidsregel Proce-
dure geschillen Energie). In dit bijzondere deel van het bestuursrecht wordt de civielrechtelijke 
rechtsverhouding tussen ondernemers bindend vastgesteld door het bestuur, met een besluit in 
de zin van artikel 1:3 van de Awb. Nu deze geschilbeslechtende bevoegdheid expliciet door de 
wetgever aan het bestuur is toegekend, lijkt deze figuur mij in het licht van het specialiteitsbe-
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voor de rechtspraktijk. Het meewegen van conflicten tussen belanghebbenden in 
het besluitvormingsproces kan competentieconflicten tussen de burgerlijke rech-
ter en de bestuursrechter tot gevolg hebben. Tot welke rechter dienen partijen 
zich te wenden als er een conflict ontstaat? De bestuursrechter wordt door het 
besluit bevoegd om te oordelen over conflicten tussen particulieren die normali-
ter in het burgerlijke recht worden gereguleerd. In hoeverre kan de burgerlijke 
rechter dan nog oordelen over het geschil?  

Een andere complicatie waar Schlössels op wijst, zijn de principiële verschil-
len tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke normen. De publiekrechtelijke 
normen zijn doelgebonden en toepasselijk op vooraf omschreven handelingen, 
terwijl privaatrechtelijke normen vaak open en flexibel van aard zijn.26 Dit ver-
schil in rechtskarakter tussen de normen heeft onder meer tot gevolg dat privaat-
rechtelijke normen moeilijk in vergunningvoorschriften onder woorden kunnen 
worden gebracht. Daarnaast merkt Schlössels op dat bescherming van private 
belangen in een publiekrechtelijke vergunning slechts een momentopname is. 
Ondanks de aanwezigheid van een geldende vergunning, zal daarom steeds een 
(aanvullend) beroep op privaatrechtelijke normen mogelijk moeten zijn ter be-
scherming van privaatrechtelijke belangen.  

Bovendien is het bestuur niet geëquipeerd voor het interpreteren en handha-
ven van het burgerlijke recht. Een plicht om rekening te houden met privaatrech-
telijke normen en rechtsconflicten tussen burgers onderling levert geen bijdrage 
aan een doelmatig, doorzichtig en rechtzeker bestuurlijk besluitvormingspro-
ces.27  
 
Voor onderhandelingen over de inhoud van een besluit heeft deze precieze uit-
leg van het specialiteitsbeginsel tot gevolg dat afspraken over voorschriften 
alleen rechtsgeldig zijn als het belang samenvalt met het specifieke belang dat 
het vergunningstelsel beoogt te beschermen. Afspraken die strekken tot de be-
scherming van particuliere belangen van derden zijn niet rechtsgeldig, als deze 
belangen in een andere publiekrechtelijke regeling worden beschermd of geheel 
niet door publiekrechtelijke regelingen worden gereguleerd. 

4.3.1.2 Rekkelijken 
Het uitgangspunt bij een rekkelijke uitleg van het specialiteitsbeginsel is dat in 
beginsel alle bij de besluitvorming betrokken belangen een rol kunnen spelen in 
de bestuurlijke belangenafweging. Naast het specifieke publiekrechtelijk belang 
kunnen volgens een rekkelijke visie ook vreemde aanverwante publiekrechtelij-

                                                        
ginsel niet problematisch. De geschilbeslechtende bevoegdheid van het bestuur past echter niet 
goed binnen het traditionele bestuursprocesrecht. Volgens Ottow nopen de civielrechtelijke 
kenmerken van een geschil ertoe de geschilbeslechtende bevoegdheid meer op een civielrechte-
lijke leest te schoeien, althans hiervoor speciale voorzieningen in de bestuursrechtelijke proce-
dure te treffen (Ottow 2006, p. 136-169 en 380-382).  

26. Schlössels 1998, p. 367-368. 
27. Schlössels 1998, p. 368. 
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ke belangen betrokken worden in het afwegingsproces. Aan het specifieke pu-
bliekrechtelijke belang wordt wel een centrale positie toegekend.28 Volgens 
Stout kan bijvoorbeeld alleen het specifieke publiekrechtelijke belang een wei-
gering van een vergunning rechtvaardigen. Aan belangen van derden die niet 
samenvallen met het specifieke algemene belang kan wel worden tegemoet ge-
komen door het stellen van voorschriften. Ook als deze belangen samenvallen 
met vreemde publiekrechtelijke belangen. Met een rekkelijke uitleg kan in een 
milieuvergunning bijvoorbeeld een voorschrift worden opgenomen waarin de 
rijroute van aan- en afrijdend verkeer naar een bedrijf wordt bepaald, ter voor-
koming van verkeersoverlast van omwonenden. Het feit dat een dergelijke maat-
regel gereguleerd wordt binnen de verkeerswetgeving doet hier in een rekkelijke 
opvatting niet aan af.29 

Een rekkelijke uitleg van het specialiteitsbeginsel leidt tot het uitgangspunt 
dat het bestuur een plicht heeft om particuliere belangen mee te wegen in de 
besluitvorming. Een volgende stap zou volgens Nicolaï kunnen zijn dat de ci-
vielrechtelijke verhouding tussen de vergunninghouder en de derde-
belanghebbende geheel wordt geacht te zijn besloten in de afweging van het 
bestuursorgaan.30 In tegenstelling tot de preciezen beschouwt hij deze benade-
ring over de rol van het bestuur als verfrissend.31 Ook Brenninkmeijer pleit met 
het oog op de ontwikkeling van het gebruik van bemiddeling in de praktijk van 
het bestuursrecht voor een ruime benadering van het belangenafwegingsproces. 
Het huidige systeem van besluitvorming belemmert een integrale benadering 
van de betrokken belangen.32 
 
Doelmatigheid is het belangrijkste argument voor een rekkelijke uitleg van het 
specialiteitsbeginsel. Een precieze interpretatie van het specialiteitsbeginsel 
werkt belemmerend voor een doelmatig functioneren van de overheid.33 Met 
name op beleidsterreinen waarin sprake is van een grote mate van ‘verkokering’ 
van wetgeving, kan een strikte interpretatie van het specialiteitsbeginsel on-
doelmatig overheidsoptreden bevorderen. De voorkeur van de rekkelijken gaat 
uit naar een brede belangenafweging. Volgens Van der Vlies, Scheltema en 
Stout is een precieze interpretatie van het specialiteitsbeginsel niet langer houd-
baar in de hedendaagse moderne rechtsstaat waarin de waarborgfunctie van de 
wet aan betekenis heeft ingeboet.34  

In het ideaal van de klassieke rechtsstaat zorgt de wet voor legitimatie van 
overheidshandelen en de mogelijkheid van democratische controle. Deze func-
ties van legitimatie en controle kunnen in de moderne sociale rechtsstaat niet 

                                                        
28. Stout 1989, p. 247; Tonnaer 1982, p. 35. 
29. De jurisprudentie is anders, zie ABRvS 24 november 2004, JM 2005, 45. 
30. Zie ook Simon 1994, p. 153. 
31. Nicolaï 1995, p. 98-99.  
32. Brenninkmeijer 2002, p. 61-62. 
33. Stout 1989, p. 241; Simon 1994, p. 152-153; Tonnaer 1982, p. 335. 
34. Van der Vlies 2002; Scheltema 1996, p. 1355-1361; Stout 1989, p. 241. 
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langer aan de wet worden toegekend.35 In de ontwikkeling naar de sociale ver-
zorgingsstaat heeft de overheid steeds meer belangen ter regulering naar zich toe 
getrokken. Door ‘overvraging’ van de wetgever is deze niet meer in staat om de 
inhoudelijke criteria voor de uitoefening van een bestuursbevoegdheid precies 
weer te geven.36 Het is niet langer noodzakelijk om aan de wet, en dus ook aan 
het specialiteitsbeginsel, absolute betekenis toe te kennen. Het strikt vasthouden 
aan het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel houdt een goede ontwik-
keling van het bestuursrecht tegen. Het specialiteitsbeginsel dient dan ook gere-
lativeerd te worden. Het verlies aan legitimatie en controle wordt gecompen-
seerd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die als aanvullende 
bron van legitimiteit voor het overheidshandelen fungeren.37  
 
In vergelijking met de precieze uitleg van het specialiteitsbeginsel, biedt een 
rekkelijke uitleg het bestuur meer ruimte om te onderhandelen over de inhoud 
van een besluit. Alle belangen, ook private belangen van derden, kunnen bij de 
onderhandelingen worden betrokken. Afspraken over voorschriften met betrek-
king tot de civielrechtelijke rechtsverhouding tussen particulieren zijn volgens 
deze visie rechtsgeldig. Ook afspraken die strekken tot bescherming van een 
vreemd publiek belang zijn toelaatbaar. De bevoegdheid van het bestuur om 
rechtsgeldig overeenstemming te bereiken over een besluit wordt nauwelijks 
beperkt door het specialiteitsbeginsel.  

4.3.1.3 Gematigden 
Met de gematigde uitleg wordt getracht een oplossing te vinden voor het span-
ningsveld tussen enerzijds de op het bestuur rustende plicht om belangen van 
derden in de belangenafweging te betrekken, en anderzijds de grenzen van het 
specialiteitsbeginsel.38 De gematigden nemen als uitgangspunt dat particuliere 
belangen van derden betrokken kunnen worden in het besluitvormingsproces, 
tenzij de belangen in een andere publiekrechtelijke regeling worden beschermd 
of blijkt dat de wetgever de belangen buiten de belangenafweging heeft willen 
houden. Gelet op het specialiteitsbeginsel en het verbod van détournement de 
pouvoir kan de bescherming van particuliere belangen niet de grondslag vormen 
voor een weigering of intrekking van een besluit. De gematigden gaan uit van de 
                                                        
35. Scheltema 1996, p. 1358; Stout 1994.  
36. Stout 1989, p. 241 en 245. 
37. Stout 1989, p. 247. Zie bijvoorbeeld ook Simon en Tonnaer, die hebben getracht een rekkelijke 

uitleg theoretisch te onderbouwen. De ideeën van Simon over een brede belangenafweging 
vloeien voort uit zijn theoretisch-rechtseconomisch denkraam, waarin hij de overheid plaatst in 
de rol van maximalisator van het maatschappelijk nut (Simon 1993). Tonnaer baseert de ruime 
afweging op het beginsel van materiële integraliteit. Het beginsel van materiële integraliteit 
houdt in dat bij de belangenafweging in het kader van vergunningverlening impliciet rekening 
wordt gehouden met de verschillende belangen waarvan het bestuursorgaan vindt dat ze tot de 
huishouding van het openbaar lichaam behoren (Tonnaer 1984, p. 109-111). 

38. Damen e.a. 2005, p. 408-409; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 300-301; De Haan 
2000, p. 370; Van Hall 1995, p. 75-76; Drupsteen 1994, p. 81-82. 

 



100 BEMIDDELEND BESTUUR 

redenering dat de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften geacht moet 
worden mede te zijn toegekend met het oog op de bescherming van particuliere 
belangen van derden.  

Door aanhangers van de gematigde visie wordt erkend dat de gekozen prag-
matische oplossing lastig is in te passen in de theorie van het legaliteitsbeginsel 
en het specialiteitsbeginsel. Door er van uit te gaan dat de bevoegdheid tot het 
stellen van voorschriften mede is gericht op de bescherming van particuliere 
belangen, kunnen gematigden concluderen dat voorschriften ter bescherming 
van particuliere belangen van derden in overeenstemming zijn met het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Ook wordt gewezen op rol van het 
legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel in de context van de moderne, 
sociale rechtsstaat waarin het overheidsingrijpen veelal door burgers gewenst 
wordt geacht.39 Een precieze uitleg wordt door de aanhangers van de gematigde 
opvatting te rigide geacht. Een precieze uitleg heeft tot gevolg dat de op het 
bestuur rustende plicht om belangen van derden mee te wegen, verwordt tot een 
dode letter.40 Bovendien worden bij een precieze uitleg de problemen die ge-
paard gaan met een enge belangenafweging, bij de burger gelegd. De burger 
moet bescherming zoeken via het civiele recht, en het is volgens Van Hall de 
vraag of de overheid zich, ‘verschuilend’ achter het specialiteitsbeginsel, die 
comfortabele rol rechtens kan permitteren.41  
 
In vergelijking met de rekkelijke visie is bij een gematigde uitleg minder ruimte 
om te onderhandelen over een besluit. In de gematigde opvatting kunnen vreem-
de publieke belangen niet beschermd worden middels voorschriften. Het ver-
schil met de preciezen is dat bij een gematigde uitleg afspraken gericht op be-
scherming van private belangen van derden in bepaalde gevallen rechtsgeldig 
zijn.  

4.3.1.4 Bemiddeling: een rekkelijke uitleg gewenst? 
In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat artikel 3:2 Awb bij de voorbereiding 
van een besluit onder omstandigheden een plicht voor het bestuur omvat om 
onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Een 
bemiddelende rol kan nodig zijn om de materiële eisen te verwezenlijken, die 
ingevolge artikel 3:4 Awb gesteld worden aan de inhoud van een besluit. Het 
bestuur dient op basis van artikel 3:4 Awb een besluit te nemen waarmee de 
lasten voor burgers zoveel mogelijk worden beperkt. De uitleg van het speciali-
teitsbeginsel is relevant voor het bepalen van de reikwijdte van de rechtsplicht 
tot onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. De plicht tot 
onderzoek naar een mogelijke minnelijke oplossing strekt niet verder dan de 

                                                        
39. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 300. 
40. Damen e.a. 2005, p. 409. 
41. Van Hall 1995, p. 78. 
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belangen die op grond van het specialiteitsbeginsel bij de besluitvorming mogen 
worden betrokken.42  

Van de verschillende opvattingen over het specialiteitsbeginsel is met een 
rekkelijke uitleg de reikwijdte van de onderzoeksplicht naar een mogelijke min-
nelijke oplossing het grootst. Met een rekkelijke uitleg kan van het bestuur wor-
den verlangd dat het onderzoek verricht naar een mogelijke minnelijke oplos-
sing, zonder dat het daarbij wordt beperkt door de schotten met andere publiek-
rechtelijke regelingen of met het privaatrecht. In vergelijking met een precieze 
uitleg zal het bestuur in meer gevallen op grond van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb 
gehouden zijn om onderzoek te verrichten naar een minnelijke oplossing. Hoe-
wel met een rekkelijke uitleg van het specialiteitsbeginsel het gebruik van be-
middeling in de besluitvormingsfase wellicht kan worden gestimuleerd, gaat 
mijn voorkeur daar niet naar uit. Het doelmatigheidsargument van de rekkelij-
ken kan mijns inziens niet rechtvaardigen dat bij besluitvorming minder beteke-
nis wordt toegekend aan het specialiteitsbeginsel. Enerzijds vormt een rekkelijke 
uitleg een oplossing voor de problemen die burgers ervaren door de versnipper-
de besluitvorming. Anderzijds ontstaan met een rekkelijke uitleg nieuwe com-
plicaties.  

Door de preciezen wordt er op gewezen dat het meewegen van vreemde al-
gemene belangen leidt tot een dubbele afweging van belangen. Een dubbele 
afweging is onwenselijk in verband met de efficiency van het bestuursoptreden 
en de rechtsbescherming en rechtszekerheid voor burgers. Het meewegen van 
private particuliere belangen is problematisch in verband met de afgrenzing 
tussen het bestuursrecht en het privaatrecht. Gelet op deze complicaties is het 
mijns inziens onwenselijk als met een rekkelijke uitleg de waarborgfunctie van 
het specialiteitsbeginsel wordt gerelativeerd. Met onder meer Stroink en Schlös-
sels ben ik van mening dat de door de wetgever getrokken juridische grenzen 
(de schotten) bij het uitoefenen van een eenzijdige bevoegdheid door het bestuur 
niet moeten worden losgelaten.  

Een meer precieze uitleg van het specialiteitsbeginsel lijkt echter moeilijk te 
verenigen met het uitgangspunt van mediation dat alle belangen bij de onder-
handelingen over een oplossing moeten worden betrokken. Is de bij de onder-
handelingen in het kader van bemiddeling gewenste integrale aanpak van een 
conflict mogelijk zonder rekkelijke uitleg van het specialiteitsbeginsel? Kunnen 
afspraken die gelet op het specialiteitsbeginsel niet in het besluit kunnen worden 
vastgelegd, onderdeel uitmaken van een privaatrechtelijke overeenkomst? In 
paragraaf 4.4 en 4.5 wordt op deze vragen nader ingegaan.  

4.3.2 Uitleg specialiteitsbeginsel: jurisprudentie 

In deze paragraaf wordt de uitleg van het specialiteitsbeginsel in de jurispruden-
tie besproken. Deze is overwegend gematigd en soms rekkelijk.  

                                                        
42. Paragraaf 2.4.2. 
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4.3.2.1 Overwegend een gematigde uitleg 
Naar de wijze waarop het specialiteitsbeginsel in de rechtspraak wordt uitgelegd 
en toegepast, is onder meer door Schlössels en Van Hall uitgebreid jurispruden-
tieonderzoek verricht.43 Uit deze studies is gebleken dat het specialiteitsbeginsel 
aanleiding geeft tot wisselende jurisprudentie. De gematigde uitleg van het spe-
cialiteitsbeginsel lijkt thans te overheersen.44 In de richtinggevende uitspraak 
van 1 april 1996 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de gematigde benadering 
gevolgd.45 Het geschil had betrekking op een bouwplan met vrijstelling voor de 
uitbreiding van een garage met een als duivenhok te gebruiken hobbyruimte. De 
omwonenden vreesden overlast van de duiven bestaande uit gezondheidspro-
blemen, geluidhinder en overlast door uitwerpselen. Ten aanzien van het mee-
wegen van deze belangen bij de beslissing over de vrijstelling overweegt de 
Afdeling bestuursrechtspraak als volgt: 
 

‘dat bij de beslissing om al dan niet vrijstelling van de voorschriften van de 
Bouwverordening te verlenen, in beginsel alle daarbij betrokken belangen van 
omwonenden in aanmerking moeten worden genomen. Voor zover de recht-
bank heeft geoordeeld dat bepaalde belangen op voorhand buiten beschou-
wing dienen te blijven, moet dit oordeel (…) als onjuist worden gekenschetst. 
Het vorenstaande neemt echter niet weg, dat het gewicht dat aan de belangen 
moet worden toegekend van geval tot geval kan verschillen. In dit verband 
komt betekenis toe aan de aard van de afwijking van de voorschriften die door 
de vrijstelling mogelijk wordt gemaakt en, meer in het bijzonder, aan de mate 
waarin de belangen van omwonenden bij die afwijking zijn betrokken.’  

 
Van Hall constateert in de jurisprudentie over het waterstaat- en waterschaps-
recht ook vanaf 1996 een ontwikkeling van een precieze uitleg (belangenafwe-
ging louter en alleen gericht op betrokken waterstaatkundige belangen) naar een 
meer gematigde opvatting (belangen van de aanvrager en derden dienen bij de 
belangenafweging te worden betrokken).46 Uit meer recente jurisprudentie blijkt 
eveneens dat de Afdeling bestuursrechtspraak bij de belangenafweging een ge-
matigde uitleg volgt.47  
 

                                                        
43. Schlössels 2001, p. 33-41; Van Hall 2000, p. 146-151, Schlössels 1998, p. 253-340; Van Hall 

1995, p. 59-71. 
44. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 30; Schlössels 2001, p. 42-43; Van Hall 2000, p. 

151; De Haan 2000, p. 370. 
45. ABRvS 1 april 1996, JB 1996, 155 m.nt. R.J.N.S.; BR 1996, 908 m.nt. H.J. de Vries (Duiven-

hok Rheden). Deze uitspraak is overigens ook in overeenstemming met de precieze uitleg (vgl. 
Stroink 2002, p. 105). In de meeste gevallen leidt de benadering van de preciezen en de gema-
tigden tot dezelfde uitkomst (zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 301, noot 99). 

46. ABRvS 6 februari 1996, AB 1996, 131 m.nt. AvH. 
47. Zie o.a. ABRvS 6 december 2006, Gst. 2007, 53 m.n. R.J.N.S; ABRvS 22 juni 2005, AB 2005, 

281 m.nt. AvH; ABRvS 28 januari 2004, AB 2004, 116 m.nt. AvH; ABRvS 29 oktober 2003, 
AB 2003, 452 m.nt. AvH; ABRvS 16 april 2003, JB 2003, 165. 
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Ondanks de overwegend gematigde koers van de Afdeling bestuursrechtspraak 
blijft de jurisprudentie wisselend. Een verklaring hiervoor is volgens Schlössels 
dat het bestuur bij het nastreven van beleidsdoelstellingen het verbod van dé-
tournement de pouvoir uit het oog kan verliezen.48 Een ander punt is dat burgers 
een integrale belangenafweging van het bestuur verwachten.49 Daarbij komt dat 
het voor het bestuur lastig kan zijn om het belangenkader van een specifieke wet 
in beeld te brengen, vanwege de complexiteit van het systeem van bestuurswet-
geving. Gecompliceerd is bijvoorbeeld de verhouding tussen het toetsingskader 
van de Wm en andere toetsingskaders.50 Zo bestaan tussen het toetsingskader 
van de Wm en het toetsingskader van de WRO geen waterdichte schotten.51 Een 
aantal algemene belangen bevindt zich op het grensvlak van ruimtelijke orde-
ning en milieu, zoals natuurwetenschappelijke, landschappelijke, recreatieve en 
ecologische waarden.52 De beoordeling van deze aspecten vindt primair plaats 
bij de toepassing van planologische regelgeving. De Wm biedt daarnaast ruimte 
voor een aanvullende milieuhygiënische toets. Deze aanvullende toets houdt in 
dat het bestuur dient te onderzoeken of bepaalde waarden aanwezig zijn en, zo 
ja, of die waarden bescherming nodig hebben.53 De aanvullende toets kan zelfs 
tot de situatie leiden dat een milieuvergunning voor de oprichting van zendmas-
ten geweigerd moet worden, wegens bescherming van landschappelijke waar-
den, terwijl voor het bouwplan wel een positief welstandsadvies is afgegeven.54  

4.3.2.2 Soms een rekkelijke benadering 
Dat de uitleg van het specialiteitsbeginsel in de jurisprudentie nog niet volledig 
is uitgekristalliseerd, blijkt uit een aantal uitspraken waarin de Afdeling be-

                                                        
48. Schlössels 2001, p. 33. 
49. Zie De Waard in zijn noot onder ABRvS 18 april 2002, AB 2003, 57 en Van Hall in zijn noot 

onder ABRvS 12 maart 1999, AB 1999, 213.  
50. Zie voor een uitgebreid jurisprudentieoverzicht het onderzoeksrapport Het brede begrip ‘mili-

eu’, ECWM 2003/15, p. 48-66. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de afbakening van 
de Wm ten opzichte van andere regelgeving waaronder de Bestrijdingsmiddelenwet, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater, de Ontgrondingenwet, gezondheidswetgeving en gezond-
heids- en welzijnswet dieren.  

51. Met de invoeringswet Wet ruimtelijke ordening wordt voorzien in een betere afstemming met 
de Wm. Bij milieuvergunningverlening zou ook moeten worden getoetst aan het bestemmings-
plan (Kamerstukken II 2006-2007, 30 938, nr. 3, p. 44). 

52. Ook de beoordeling van visuele hinder en aantasting van de persoonlijke levenssfeer vindt 
primair plaats binnen de kaders van planologische regelingen, en secundair binnen het kader 
van de milieuvergunning. Zie ABRvS 11 september 1997, JWM 2006, p. 352; ABRvS 5 april 
2006, LJN AV8651; ABRvS 1 september 2004, JM 2005, 1 m.nt. Zigenhorn en ABRvS 18 fe-
bruari 2004, JM 2004, 39 m.nt. Lambers. 

53. Ter bescherming van soorten dient het bestuur te onderzoeken of er voorschriften gesteld 
moeten worden bij een vergunning voor een inrichting voor het vliegen met modelvliegtuigen. 
Ook de aanwezigheid van deze inrichting binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, 
kan voor het bestuur aanleiding zijn om nadere voorschriften aan de vergunning te verbinden. 
Zie ABRvS 17 maart 2004, StAB 2004, 47 en ABRvS 16 juli 2003, LJN AH9879. 

54. Zie ABRvS 12 september 2001, JM 2001, 137.  
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stuursrechtspraak een rekkelijke benadering volgt. Bij de beslissing over een 
bouwvergunning kan geen rekening worden gehouden met privaatrechtelijke 
aspecten.55 Vanwege het limitatief-imperatieve stelsel van artikel 44 Wonw is 
het bestuur niet bevoegd om rekening te houden met het burenrecht, eigendoms-
recht of andere zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden.56 Dit is anders bij 
een bouwvergunning die met een vrijstelling verleend kan worden.  

Volgens vaste jurisprudentie kan in het kader van een vrijstelling wel bete-
kenis toekomen aan privaatrechtelijke belangen, omdat daarbij ruimte is voor 
een belangenafweging. De consequentie hiervan is dat het bestuur en de be-
stuursrechter zich soms een oordeel (moeten) vormen over privaatrechtelijke 
kwesties tussen buren. Zo oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak in een uit-
spraak van 4 augustus 2004 dat de uitvoering van een bouwplan wel onredelijke 
hinder in de zin van artikel 5:50 BW veroorzaakt voor de buren.57 De Afdeling 
bestuursrechtspraak concludeert dat gelet op de forse inbreuken op de belangen 
van appellanten (afname lichtinval in de keuken, uitzicht op een blinde muur), 
het college van B&W bij de beslissing op bezwaar niet in redelijkheid heeft 
kunnen besluiten tot het verlenen van de vrijstelling. Ook in de uitspraak van 3 
maart 2004 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat het college van B&W 
bij de afweging van belangen doorslaggevend gewicht had moeten toekennen 
aan de strijdigheid met het burenrecht.58  

                                                        
55. ABRvS 25 januari 2006, AB 2006, 75 m.nt. TN; ABRvS 25 mei 2005, ABkort 2005, 420; 

ABRvS 18 mei 2005, BR 2005, 1013 m.nt. J. in ’t Hout; ABRvS 16 december 1997, BR 1998, 
390; ARRvS 23 april 1982, AB 1982, 460.  

56. Eigendomsverhoudingen kunnen in het kader van het beoordelen van de ontvankelijkheid van 
een aanvraag van een bouwvergunning wel relevant zijn. De redenering is dat iemand die niet 
beschikt over het eigendom van een pand of perceel geen belang heeft bij een bouwvergunning, 
zodat een aanvraag daarom niet als aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, Awb kan wor-
den gekwalificeerd. Overigens zijn er situaties denkbaar dat iemand niet beschikt over het ei-
gendom, maar wel een belang heeft bij de bouwvergunning. In de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van 29 juni 2005 heeft appellant gesteld dat zijn belang is gelegen in het 
alsnog doen legaliseren van de illegaal door hem opgerichte serre opdat hij niet meer door de 
gemeente als overtreder kan worden aangeschreven het illegaal gebouwde te verwijderen 
(ABRvS 29 juni 2005, AB 2005, 280 m.nt. TN).  

57. ABRvS 4 augustus 2004, JB 2004, 321. De beoordeling van privaatrechtelijke kwesties in de 
bestuurlijke besluitvorming heeft ook consequenties voor de vrijwarende werking van een ver-
gunning. Zijn privaatrechtelijke belangen meegenomen bij de besluitvorming, dan dient de bur-
ger via de bestuursrechtelijke weg tegen zijn vergunning op te komen. Doet hij dat niet, of 
krijgt hij van de bestuursrechter geen gelijk, dan kan hij niet nogmaals van de burgerlijke rech-
ter een inhoudelijk oordeel krijgen. Zie Neerhof 2006, p. 194-196 en de uitgebreide noot van 
M.A.B. Chao-Duivis onder HR 21 oktober 2005, BR 2006, 287. 

58. ABRvS 4 maart 2004, BR 2004, 417. In deze zaak ging het om een balkon dat zich binnen twee 
meter van de erfgrens bevond en uitzicht gaf op het naburige perceel. Zonder toestemming van 
de eigenaar van het naburige perceel is de aanwezigheid van het balkon in strijd met artikel 
5:50 BW. Zie ook Pres. Rb. Haarlem 24 november 1995, BR 1996, 330. De strijdigheid met ar-
tikel 5:50 BW was niet zonneklaar en verzoekers werden door de bestuursrechter op de moge-
lijkheid gewezen het geschil aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter. 
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In deze uitspraken wordt door de bestuursrechter expliciet getoetst aan normen 
uit het burenrecht en niet aan publiekrechtelijke normen die overeenkomen met 
het burenrecht. De weigering van een vrijstelling wegens strijd met het buren-
recht past niet goed binnen een precieze of gematigde uitleg van het speciali-
teitsbeginsel. Het beoordelen van privaatrechtelijke kwesties is immers een taak 
van de burgerlijke rechter.59 Vanuit doelmatigheidsoverwegingen valt echter 
wel wat voor deze rekkelijke jurisprudentie te zeggen, omdat voorkomen wordt 
dat door het bestuur een vrijstelling wordt verleend voor een bouwplan dat strij-
dig is met bepalingen uit het BW 60.   

                                                       

In twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 december 
2002 wordt eveneens een rekkelijke benadering gevolgd. Hier ging het niet (al-
leen) om privaatrechtelijke aspecten, maar ook om de bescherming van publieke 
belangen die in een andere regeling worden beschermd. Volgens de Afdeling 
bestuursrechtspraak dient bij de beslissing omtrent een binnenplanse vrijstelling 
voor airco-units ook de vraag te worden betrokken of het bouwplan in strijd is 
met een akte van erfdienstbaarheid en de voorschriften uit de Wm.61 In de ande-
re uitspraak is vrijstelling verleend voor het gebruik van een lunchroom voor 
horeca-activiteiten, onder de beperkende voorwaarde dat uitsluitend alcoholi-
sche dranken mogen worden geschonken tussen 10.00 uur en 20.00 uur en dat 
een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet moet zijn verleend.62 
Volgens Schlössels gaan deze twee uitspraken over de rechtsstatelijke schreef. 
De rechter gaat naar zijn oordeel een stap te ver door het koppelen van toet-
singskaders uit verschillende vergunningstelsels toe te laten.63  

4.3.3 Onderhandelen over vergoeding van nadeel of schade 

Met het aanbieden van schadevergoeding kan een conflict mogelijk opgelost 
worden.64 Volgens Brenninkmeijer lenen aansprakelijkheidszaken zich er goed 
voor om een oplossing te vinden door partijen te laten onderhandelen.65 Een 
vraag die in het kader van bemiddelend bestuur relevant is, luidt: kan rechtsgel-
dig overeenstemming bereikt worden over een regeling in het besluit over de 
vergoeding van kosten van geleden nadeel of schade door derden?  

 
59. Schreuder-Vlasblom 2004, p. 181. 
60. Schlössels 2005, p. 259. 
61. ABRvS 11 december 2002, Gst. 2003, 86 m.nt. A.G.A. Nijmeijer.  
62. ABRvS 11 december 2002, Gst. 2003, 79 m.nt. A.G.A. Nijmeijer.  
63. Schlössels 2003a, p. 253. 
64. Vgl. Rb. Maastricht 6 november 2003; LJN AI0916. Uit deze uitspraak blijkt dat het bestuur, na 

advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, aan eisers een eenmalige tegemoetko-
ming in de kosten heeft voorgesteld, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daardoor het ge-
schil tussen de conflicterende buren definitief wordt beëindigd. Eisers hebben het voorstel ove-
rigens verworpen. 

65. Brenninkmeijer 2005, p. 124-133.  
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Uit enkele uitspraken van de bestuursrechter kan een bevestigend antwoord op 
deze vraag worden afgeleid.66 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van 8 januari 1998.67 De uitspraak betrof een vergunning 
waaraan, middels een vergunningvoorschrift, een schadevergoedingsregeling 
tussen belanghebbenden was gekoppeld. Het ging in deze zaak om het volgende. 
P.T.T. Telecom had een vergunning aangevraagd voor het plaatsen en onder-
houden van een aantal telefooncellen langs rijkswegen. Een exploitant van een 
nabijgelegen benzinepomp zou door de plaatsing van één van deze telefooncel-
len schade kunnen ondervinden, bestaande uit een verminderd gebruik van de 
door deze exploitant geplaatste openbare telefoon en door het afnemen van zo-
genaamde impuls-aankopen (versnaperingen, rookwaar etc.). De pomphouder 
was enkele jaren eerder door de minister van Verkeer en Waterstaat verplicht 
om deze openbare telefoon te plaatsen. De Hoofdingenieur-directeur van Rijks-
waterstaat verbond aan de vergunning een compensatievoorschrift. Hierin werd 
aan P.T.T. Telecom de verplichting opgelegd om de kosten van geleden nadeel 
van derden te vergoeden. P.T.T. Telecom was het met het voorschrift niet eens 
en startte een vervolgprocedure. Het besluit werd uiteindelijk vernietigd door de 
rechter omdat het bestuur had nagelaten om zich het nodige inzicht te verschaf-
fen in de omvang van de schade tot vergoeding waarvan het voorschrift strekte.  

Deze rekkelijke benadering van het specialiteitsbeginsel in de jurisprudentie 
is in de literatuur bekritiseerd.68 Het opnemen van een plicht voor de vergun-
ninghouder om schade voor derden te vergoeden strookt niet met een precieze 
uitleg van het specialiteitsbeginsel. Stroink vraagt zich af waar het bestuur zich 
überhaupt mee bemoeit: ‘het gaat hier puur om een civielrechtelijke verhouding 
tussen vergunninghouder en derde’.69 Het standpunt dat het gaat om een kwestie 
van burgerlijk recht gaat volgens Scheltema te ver. Hij is juist van oordeel dat 
het bestuur zich wel met schaderegelingen tussen particulieren zou moeten kun-
nen bemoeien. Deze gevallen zouden apart geregeld moeten worden in het be-
stuursrecht.70 Volgens Schlössels bevindt de Afdeling bestuursrechtspraak zich 
met de bovenstaande jurisprudentie op een rechtsstatelijke dwaalweg. Het is nog 
maar de vraag of de vergunninghouder op grond van het privaatrecht verplicht 
zou kunnen worden om de pomphouder financieel te compenseren.71  
 
De aanvaarding van een compensatievoorschrift of afwentelingsvoorschrift door 
de bestuursrechter houdt verband met een wens om het compensatierisico van 
                                                        
66. Een standaarduitspraak betreft ABRvS 10 mei 1995, RAwb 1995, 72 (Telefooncel Buttervliet). 

Zie ook: Vz. ARRvS 29 oktober 1992, AB 1993, 183 m.nt. RMvM (NS/GS Friesland); ARRvS 
7 oktober 1993, AB 1994, 281 (Telefooncel Bornheim). 

67. ABRvS 8 januari 1998, JB 1998, 34 m.nt. R.J.N.S. 
68. O.a. Schueler 2002, p. 188; Vucsàn 1997, p. 295-306; Van Male 1994, p. 295-313; Damen 

1989, p. 55. 
69. Stroink 2002, p. 106.  
70. Scheltema 2003, p. 67-68. 
71. Zie zijn noot onder ABRvS 8 januari 1998, JB 1998, 34; Schlössels 1998, p. 318-319; Schlös-

sels 1996, p. 93-94. 
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het bestuur te beperken in situaties waarin het goed verdedigbaar is dat de scha-
de (mede) wordt veroorzaakt door de aanvrager van de vergunning.72 Vanaf het 
jaar 2000 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op een andere manier een 
scheiding aangebracht tussen enerzijds de compensatieplicht van het bestuur en 
anderzijds de aansprakelijkheid van de aanvrager.73 Het uitgangspunt van deze 
koers in de jurisprudentie was dat het bestuur alleen op grond van het égalité-
beginsel verplicht kon worden tot compensatie van nadeel, als met het besluit 
een algemeen belang was gediend. Was met een besluit voornamelijk een parti-
culier belang gediend, dan was deze particulier aansprakelijk jegens derden voor 
nadeel voortvloeiend uit de schadeveroorzakende activiteit. De kritiek op deze 
jurisprudentie was dat werd voorbijgegaan aan het argument dat met een recht-
matig besluit altijd een algemeen belang wordt gediend en dat de redenering een 
aansprakelijkheidsverdeling tussen bestuur en de particulier leek uit te sluiten.74  

Thans lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak de bovenstaande lijn in de juris-
prudentie te hebben verlaten. In de uitspraak van 21 december 2005 overweegt 
de Afdeling bestuursrechtspraak dat iedere rechtmatige aanwending door een 
bestuursorgaan van een publiekrechtelijke bevoegdheid strekt tot behartiging 
van een algemeen belang. Daaraan doet niet af dat de uitoefening van een be-
voegdheid mede of in overwegende mate het individuele belang van de aanvra-
ger kan dienen.75 Deze gewijzigde koers in de jurisprudentie sluit niet uit dat 
tussen de aanvrager van een vergunning en het bestuur geen goede lastenverde-
ling bereikt kan worden. De sleutel voor een genuanceerde aansprakelijkheids-
verdeling ligt volgens Schlössels in de aansprakelijkheidsvereisten zoals causaal 
verband en overschrijding van het normaal maatschappelijk risico.76 Via deze 
vereisten kan vastgesteld worden in hoeverre het bestuur verplicht is tot nadeel-
compensatie en voor welk deel van de schade de aanvrager mogelijk aansprake-
lijk is op grond van het burgerlijk recht.  
 
Wat betekent het voorgaande voor de mogelijkheid van bestuur en burger om te 
onderhandelen over een regeling van kosten van nadeel en schade in een besluit? 
Een aantal aandachtspunten kan worden geformuleerd. Ten eerste moet onder-
zocht worden wie verantwoordelijk is: het bestuur, de aanvrager of beide. Is 
sprake van samenloop van aansprakelijkheid van het bestuur en de aanvrager, 
dan kan mogelijk via onderhandelingen aan de hand van de aansprakelijkheids-
                                                        
72. Schlössels 2001, p. 44. 
73. ABRvS 24 maart 2004, AB 2004, 165 m.nt AvH; Gst. 2004, 193 m.n. R.J.N. Schlössels; 

ABRvS 9 juni 2000, AB 2001, 222 m.nt. GJ, JB 2000, 243 m.nt. RJNS (Erkens Bakkerijen B.V. 
Brunssum); ABRvS 18 mei 2000, Gst. 2000, 3 m.n. HH; ABRvS 9 maart 2000, Gst. 2000, 8, 
m.n. JT (Bouwerken recycling levensmiddelen Veulen); ABRvS 10 juli 2000, Gst. 2000, 9 (Uit-
wegvergunning St. Michielsgestel). 

74. Schueler 2005, p. 202-205; Verheij 2002, p. 117-126; Van der Does & Roozendaal 2002, p. 75; 
Schlössels 2003b, p. 15; Schlössels 2002, p. 185-186. 

75. ABRvS 21 december 2005, JB 2006, 33 m.nt. R.J.N.S. & C.L.G.F.H.A. Zie Neerhof 2006, p. 
197-198. 

76. Schlössels 2002, p. 186. 

 



108 BEMIDDELEND BESTUUR 

vereisten een aansprakelijkheidsverdeling tot stand komen. Vervolgens moet 
worden nagegaan hoe de uitkomst juridisch moet worden vormgegeven. Is het 
bestuur aansprakelijk voor (een deel van) de schade, dan kan de uitkomst in 
zoverre worden vastgelegd in een (on)zuiver schadebesluit.77  

Een vergunningvoorschrift waarin de verplichting tot vergoeding van gele-
den nadeel wordt afgewenteld op de aanvrager, lijkt mij, zonder dat een wette-
lijk voorschrift in die bevoegdheid voorziet, in strijd met het legaliteitsbeginsel 
en het specialiteitsbeginsel. Is de aanvrager op grond van het burgerlijk recht 
verantwoordelijk voor (een deel van) de schade, dan betreft dat een privaatrech-
telijke kwestie tussen de aanvrager en derden. Met het oog op het specialiteits-
beginsel is het bedenkelijk om een schaderegeling op te nemen in het besluit. Dit 
betekent mijns inziens niet dat bij gebruik van bemiddeling in de besluitvor-
mingsfase niet over deze privaatrechtelijke kwestie onderhandeld kan worden. 
Stroink merkt op dat hier wellicht een terrein openligt voor mediators.78 Treft de 
vergunninghouder met derden een regeling, dan kunnen zij dat het beste in een 
contract tussen beiden vastleggen.  

4.3.4 Onderhandelen over meer dan één besluit 

In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre het onderhandelen over een oplos-
sing voor een conflict problematisch is in het licht van het specialiteitsbeginsel 
indien daarbij meer dan één besluit is betrokken. Bij bemiddeling komen partij-
en bijvoorbeeld overeen dat een loods op een bedrijfsterrein moet worden ver-
plaatst om geluidsoverlast en hinder te voorkomen. Om de oplossing te kunnen 
realiseren zijn meerdere besluiten nodig, zoals een bouwvergunning, een mili-
euvergunning en een gedoogbeschikking.79 In verband met het gebruik van 
bemiddeling bij meerdere besluiten verdienen twee ontwikkelingen op het ge-
bied van wetgeving aandacht. Ten eerste het wetsvoorstel dat ziet op een alge-
mene regeling in de Awb van coördinatie van besluiten en ten tweede het wets-
                                                        
77. Hierbij dient het bestuur overigens wel rekening te houden met de grenzen van het specialiteits-

beginsel. Het verband tussen de belangenafweging en nadeelcompensatie is echter nog niet uit-
gekristalliseerd. Uit jurisprudentie volgt bijvoorbeeld dat het wettelijk kader van de Wm het be-
stuur geen ruimte biedt voor een onzelfstandig schadebesluit. Volgens De Graaf is een zelfstan-
dig schadebesluit op grond van het égalité-beginsel hoogst waarschijnlijk niet mogelijk als het 
nadeelveroorzakende besluit een milieuvergunning is. Reden is dat de wettelijke regeling van 
nadeelcompensatie in de artikelen 15.20 Wm e.v. geen rechten toekent aan derde-
belanghebbenden (ABRvS 8 november 2006, M en R 2007, 31 m.nt. KdG). In een andere uit-
spraak wordt door de Afdeling in een geschil over een zelfstandig schadebesluit geoordeeld dat 
het limitatief en imperatief stelsel van artikel 44 Wonw geen ruimte biedt voor een belangenaf-
weging en mitsdien evenmin voor nadeelcompensatie. Annotator Van Ravels concludeert dat de 
Afdeling vasthoudt aan een materiële koppeling tussen de belangenafweging en nadeelcompen-
satie, ondank de procedurele ontkoppeling tussen het schadeveroorzakende besluit en de beslis-
sing omtrent schadevergoeding (ABRvS 16 maart 2005, AB 2007, 11).  

78. Stroink 2002, p. 106, noot 12. Vgl. praktijkvoorbeeld Bouwvergunning voor nieuwe woning, 
paragraaf 6.3.1. 

79. Vgl. praktijkvoorbeeld Aanvraag revisievergunning, paragraaf 6.3.1. 
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voorstel met betrekking tot de integratie van diverse bevoegdheden in het omge-
vingsrecht.80  

                                                       

4.3.4.1 Meerdere besluiten en het specialiteitsbeginsel 
Een conflict over een door de aanvrager gewenste activiteit kan door versprei-
ding van bevoegdheden versnipperd zijn over meer besluitvormingsprocedures. 
Tegen elk besluit kan afzonderlijk geprocedeerd worden. Juist in deze situaties 
kan het gebruik van bemiddeling zinvol zijn om het achterliggende conflict over 
de uit te voeren activiteit op te lossen. Is het onderhandelen over meer dan één 
besluit geoorloofd, gelet op het specialiteitsbeginsel? Deze vraag moet mijns 
inziens bevestigend worden beantwoord.  

Op grond van het specialiteitsbeginsel is het bestuur niet bevoegd om vreem-
de publiekrechtelijke belangen in de besluitvorming te betrekken, die beschermd 
worden in een andere wettelijke regeling. Een voorwaarde voor het onderhande-
len over meer besluiten is dat de bevoegdheidsverdeling tussen bestuursorganen 
niet wordt doorkruist. Als verschillende bestuursorganen verantwoordelijk zijn 
voor de uitoefening van de betreffende bevoegdheid, dan moeten deze allemaal 
bij de onderhandelingen worden betrokken. Voordat met bemiddeling wordt 
gestart, moet onderzocht worden welke besluiten bij het conflict een rol spelen 
en of er nog andere bestuursorganen bij betrokken zijn.81 Pas als alle partijen 
rond de tafel zitten, kan getracht worden om een oplossing te vinden. Bij het 
zoeken naar een oplossing vormen de wettelijke kaders van de verschillende 
bestuursbevoegdheden de randvoorwaarden voor de onderhandelingsruimte. Het 
verdisconteren van bereikte overeenstemming in de benodigde besluiten vormt 
een extra aandachtspunt. Nauwkeurig moet worden bezien binnen welk besluit 
een onderdeel uit de overeenkomst moet worden verdisconteerd.  
 
Mits bij het verdisconteren van overeenstemming in de afzonderlijke besluiten 
de grenzen van de wettelijke kaders in acht worden genomen, is het onderhande-
len over meer dan één besluit in beginsel niet problematisch in het licht van het 
specialiteitsbeginsel. Aan de verdeling van bevoegdheden door de wetgever 
wordt geen afbreuk gedaan, omdat elk bestuursorgaan zijn eigen bevoegdheid 
blijft uitoefenen en bij het nemen van het besluit geen belangen betrekt buiten 
het betreffende wettelijke kader. Het gebruik van bemiddeling biedt een moge-
lijkheid om te komen tot inhoudelijke samenhang tussen de verschillende beslui-
ten. Problemen die gepaard gaan met versnipperde besluitvorming, zoals het 
risico van tegenstrijdige voorschriften, kunnen worden ondervangen.82  

 
80. Zie over de verhouding tussen het wetsvoorstel Wet samenhangende besluiten en het wetsvoor-

stel Wabo: Van ’t Lam 2007, p. 61-63 en Kamerstukken II 2006-2007, 30 844, nr. 8, p. 27 e.v. 
81. Vgl. Brenninkmeijer 2003, p. 240; Wiggers-Rust 1999, p. 48-49. Vgl. praktijkvoorbeeld Deel-

plan Waterschap: vervanging ophaalbrug, paragraaf 6.3.1. 
82. Zie over de problemen die gepaard kunnen gaan met verkokering van besluitvorming: Beerten 

2004, p. 5-19; Lambers 1997, p. 307-317. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
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De organisatorische kant kan mogelijk een belemmering vormen voor gebruik 
van bemiddeling bij meer dan één besluit. Wie neemt bijvoorbeeld het initiatief 
voor bemiddeling? Een bestuursorgaan zal waarschijnlijk niet snel geneigd zijn 
om het voortouw te nemen, omdat het bestuursorgaan is gericht op de uitoefe-
ning van zijn eigen bevoegdheid. Op grond van artikel 3:2 Awb kan niet van het 
bestuur verlangd worden dat het onderzoek verricht naar de mogelijkheid van 
een minnelijke oplossing voor een conflict over een besluit buiten zijn eigen 
bevoegdheid (hoofdstuk 2). Een ander lastig punt voor het gebruik van bemidde-
ling bij meer dan één besluit is dat de besluiten op verschillende tijdstippen kun-
nen worden voorbereid en tot stand komen. Het is moeilijk om te onderhandelen 
over een mogelijke oplossing voor een conflict als besluitvormingsprocedures 
van de betrokken besluiten in een verschillend stadium verkeren.  

4.3.4.2 Wet samenhangende besluiten Awb 
In het kader van gebruik van bemiddeling bij meerdere besluiten, verdient het 
wetsvoorstel Wet samenhangende besluiten Awb aandacht. De Wet samenhan-
gende besluiten Awb voorziet in een coördinatieregeling voor meerdere beslui-
ten die nodig zijn om een bepaalde activiteit te mogen verrichten.83 Kern van de 
wet is de stroomlijning van de procedures van besluitvorming en rechtsbescher-
ming van met elkaar samenhangende besluiten.  
 
De coördinatieregeling is facultatief en kan van toepassing verklaard worden 
door de wetgever of door het bestuur.84 Als verschillende bestuursorganen be-
voegd zijn tot het nemen van de samenhangende besluiten, moet één worden 
aangewezen als coördinerend bestuursorgaan.85 Het coördinerend bestuursor-
gaan fungeert als procesmanager van de gebundelde besluitvorming. De gebun-
delde besluitvorming houdt in dat de procedures gelijktijdig verlopen, zodat de 
besluiten onder meer gelijktijdig ter inzage worden gelegd, gezamenlijk onder-
werp van inspraak zijn en gelijktijdig op een eventuele hoorzitting aan de orde 
moeten komen.86 Naast de procedurele coördinatie biedt de wet voor het bestuur 
ook een handvat om te voorzien in inhoudelijke samenhang tussen de te nemen 
besluiten. Artikel 3:23, eerste lid, Wet samenhangende besluiten Awb luidt: 
 

                                                        
van 24 mei 2006 geeft een voorbeeld van een situatie waarbij de gedeelde overheid enerzijds 
geeft en anderzijds neemt (ABRvS 24 mei 2006, Gst. 2006, 141 m.n. Hilligers). 

83. Het wetsvoorstel is 7 maart 2007 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2006-
2007, 30 980, nr. 1-2). Voor het wetsvoorstel is gebruik gemaakt van ervaring die is opgedaan 
met coördinatieregelingen in bijzondere wetgeving, zoals onder meer de WRO, de Wm, de Tra-
céwet en de Ontgrondingenwet. Ook is gebruik gemaakt van een promotieonderzoek van Beer-
ten (2004) naar een algemene afstemmingsregeling voor samenhangende besluiten (Kamerstuk-
ken II 2006-2007, 30 980, nr. 3, p. 8-9). 

84. Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 3, p. 22. 
85. Artikel 3:22 Wet samenhangende besluiten Awb. 
86. Artikel 3:26 Wet samenhangende besluiten Awb. 
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‘Het coördinerend bestuursorgaan bevordert een doelmatige en samenhangen-
de besluitvorming, waarbij de bestuursorganen bij de beoordeling van de aan-
vragen in ieder geval rekening houden met de onderlinge samenhang daartus-
sen en tevens letten op de samenhang tussen de te nemen besluiten.’ 

 
In de memorie van toelichting wordt als voorbeeld genoemd dat het coördine-
rend bestuursorgaan een taak heeft om te voorkomen dat gelijktijdig af te geven 
vergunningen tegenstrijdige voorschriften bevatten.87 Met deze inspanningsver-
plichting om te komen tot meer inhoudelijke samenhang wordt uitdrukkelijk niet 
beoogd het specialiteitsbeginsel te doorbreken. De coördinatie brengt geen wij-
ziging in de bestaande bevoegdheidsstructuur. Bij het nemen van een besluit is 
elk bestuursorgaan gebonden aan de wettelijke kaders waarbinnen het zijn be-
voegdheid uitoefent. De inhoudelijke afstemming mag niet de belangenafweging 
bij een besluit doorbreken. De ruimte om te komen tot inhoudelijke afstemming 
wordt bepaald door de belangenafwegingskaders van de afzonderlijke beslui-
ten.88  

Het gebruik van bemiddeling bij meer dan één besluit wordt met toepassing 
van deze coördinatieregeling uit de Awb vereenvoudigd. Een voordeel van de 
bundeling van besluitvormingsprocedures is dat zienswijzen of bezwaren tegen 
de verschillende besluiten gelijktijdig kenbaar worden. Bij de taak van het coör-
dinerend bestuursorgaan past mijns inziens ook het onderzoek naar de mogelijk-
heid van een minnelijke oplossing bij een conflict. Omdat het coördinerend 
bestuursorgaan de regie voert over de besluitvormingsprocedures, ligt het voor 
de hand dat het tevens de regie voert bij bemiddeling. Met de verschillende be-
stuursorganen, de aanvrager en derden kan onderhandeld worden over een mo-
gelijke oplossing. Bij het bereiken van overeenstemming moet de optelsom van 
de grenzen van de belangenafwegingskaders van de afzonderlijke besluiten in 
het oog worden gehouden.  
 
Het specialiteitsbeginsel wordt door de regeling van procedurele coördinatie niet 
belemmerd, omdat de structuur van de afzonderlijke belangenafwegingskaders 
inhoudelijk niet wijzigt. Volgens Schlössels klopt het beeld echter niet dat coör-
dinatie van besluitvorming geen afbreuk doet aan het specialiteitsbeginsel.89 Hij 
wijst erop dat bepaalde vormen van coördinatie kunnen leiden tot een juridisch-
inhoudelijke koppeling van besluitvormingskaders en dat inhoudelijke afstem-
ming (indirect) een ‘vermenging’ van publieke belangen tot gevolg kan hebben. 
Daarnaast valt volgens hem niet uit te sluiten dat bestuursorganen publieke be-
langen niet meer optimaal weten te scheiden.  

Kennelijk bedoelt Schlössels hiermee dat de besluitvorming door inhoudelij-
ke afstemming in de praktijk mogelijk complexer wordt voor bestuursorganen 
en dat daardoor het risico dat het specialiteitsbeginsel niet in acht wordt geno-
                                                        
87. Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 3, p. 25. 
88. Kamerstukken II 2006-2007, 30 980, nr. 3, p. 7 en 25. 
89. Schlössels 2006, p. 163 en 168. 
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men, groter wordt. Ook in de praktijk van bemiddeling bestaat dit risico bij het 
onderhandelen over een mogelijke oplossing. De inhoudelijke afstemming tus-
sen besluiten wijzigt echter niets aan de plicht van het bestuur om op grond van 
artikel 3:4 Awb bij het nemen van een besluit een belangenafweging te maken, 
waarbij de optimale behartiging van het publieke belang voorop dient te staan.90 

4.3.4.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
In verband met bemiddeling bij meer dan één besluit is ook het voorstel voor de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) relevant. De kern van 
het voorstel is de integrale omgevingsvergunning, waarin vijfentwintig vergun-
ningen worden geïntegreerd.91 De regering wenst met de Wabo op termijn een 
volledig integrale vergunning te verwezenlijken, waarbij sprake is van zowel 
procedurele als inhoudelijke integratie van de vergunningstelsels.92 Hoewel de 
voorkeur van de regering uitgaat naar een stelsel van volledige integratie, is in 
het wetsvoorstel gekozen voor een zogenoemde integratie met schotten.93 De 
reden hiervan is dat de realisering van een volledig integrale vergunning een 
omvangrijke wetgevingsoperatie vereist die op korte termijn niet mogelijk is. 
Het verschil met volledige integratie is dat de vergunningaanvraag niet wordt 
getoetst aan één integraal toetsingskader. Het toetsingskader van de omgevings-
vergunning bestaat uit een optelsom van de toetsingskaders uit de diverse ver-
gunningstelsels die in de vergunning zijn verdisconteerd.  

Het bestuur wordt door de integratie van vergunningen in één omgevings-
vergunning ook vanuit de regering gestimuleerd om een conflict over een door 
de burger gewenste activiteit op het gebied van het omgevingsrecht integraal te 
behandelen. Een conflict over een project waarvoor eerst nog bijvoorbeeld een 
bouwvergunning, kapvergunning en monumentenvergunning was vereist, werd 
                                                        
90. Vgl. paragraaf 5.2.2. 
91. Kamerstukken II 2006-2007, 30 844, nr. 3. Uitgegaan wordt van inwerkingtreding op 1 januri 

2009 (Kamerstukken II 2006-2007, 30 844, nr. 7). Het idee van een integrale VROM-
vergunning is naar voren gekomen in het kader van de herijking van de VROM-regelgeving 
(Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XI, nr. 7, p. 12-15). In de Wabo is gekozen voor het be-
grip omgevingsvergunning omdat ook vergunningstelsels zijn geïntegreerd die niet op VROM-
wetten zijn gebaseerd. Opgenomen zijn onder meer: de bouwvergunning, de milieuvergunning, 
de monumentenvergunning, de in bestemmingsplannen opgenomen aanlegvergunning en 
sloopvergunning en een aantal toestemmingen op grond van gemeentelijke en provinciale ver-
ordeningen, zoals de uitwegvergunning en de kapvergunning. Overigens voorziet het wetsvoor-
stel voor de Waterwet, dat 28 september 2006 is aangeboden aan de Tweede Kamer, in de in-
voering van één integrale watervergunning (Kamerstukken II 2006-2007, 30 818, nr. 3). De 
Waterwet wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten (zie over de nieuwe Waterwet: 
Bolkestein e.a. 2007).  

92. Kamerstukken II 2006-2007, 30 844, nr. 3, p. 12 en nr. 9, p. 4, 7-8; Kamerstukken II 2004-2005, 
29 383, nr. 18. In deze brief aan de Tweede Kamer zijn vier modellen beschreven. Bij de mo-
dellen 1 en 2 wordt uitgegaan van een coördinatie van verschillende vergunningen. De model-
len drie en vier zijn gericht op de integratie van de diverse toestemmingstelsels. 

93. In het model van integratie met schotten is wel sprake van een procedurele integratie van be-
sluitvormingsprocedures, maar niet van een volledig inhoudelijke integratie. 
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voor de omgevingsvergunning verspreid over meer besluitvormingsprocedures 
en afzonderlijk beoordeeld. Doordat de beoordeling van de verschillende aspec-
ten in één besluitvormingsfase is geconcentreerd, moeten de diverse deelbelan-
gen in samenhang worden beoordeeld.  
 
Overigens lijkt wat betreft de discussie tussen de rekkelijken en preciezen over 
de uitleg van het specialiteitsbeginsel bij de belangenafweging, het mes met dit 
wetsvoorstel aan twee kanten te snijden. Enerzijds strookt een breed toetsings-
kader met een precieze uitleg van het specialiteitsbeginsel. Anderzijds draagt de 
integratie van vergunningstelsels bij aan de door de rekkelijken gewenste doel-
matigheid in de besluitvorming.94 Met het idee van een volledig integrale omge-
vingsvergunning dat de regering op termijn wenst te verwezenlijken is echter 
opnieuw discussie ontstaan over het specialiteitsbeginsel. Deze discussie heeft 
niet zozeer betrekking op de belangenafweging op uitvoeringsniveau, maar op 
de betekenis van het specialiteitsbeginsel op wetgevingsniveau. In deze discus-
sie kan eveneens onderscheid gemaakt worden tussen verschillende opvattingen.  

In de eerste plaats bestaat de opvatting dat het specialiteitsbeginsel in het ge-
drang komt door de integratie van wetgeving.95 Een gevaar is dat binnen een 
breed toetsingskader bepaalde deelbelangen ondersneeuwen in de belangenaf-
weging. Men heeft twijfels of het huidige beschermingsniveau van belangen na 
volledige integratie nog kan worden gehandhaafd.96 Mogelijk heeft een ruim 
geformuleerd algemeen belang zoals ‘de fysieke leefomgeving’ onwenselijke 
consequenties voor de rechterlijke toetsing. Door de vage omschrijving van het 
algemeen belang heeft de rechter minder houvast bij de beoordeling, waardoor 
het bestuur meer vrijheid verkrijgt.  

In de tweede plaats bestaat de opvatting dat het specialiteitsbeginsel juist 
overboord moet, ten behoeve van volledige integratie van toetsingskaders.97 In 
het bijzonder Van den Broek ziet de mogelijke uitruil van deelbelangen en de 
doorbreking van het specialiteitsbeginsel als belangrijke voordelen van een 
breed integraal toetsingskader:  
 

                                                        
94. Met de komst van een integrale omgevingsvergunning blijven de juridische schotten bestaan 

met vergunningvereisten die niet zijn geïntegreerd, en met aspecten die via het privaatrecht 
worden beschermd. 

95. Schlössels 2006, p. 153-169; Blomberg, Michiels & Nijmeijer 2005, p. 5; Gilhuis 2004, p. 44; 
Ook de Raad van State is kritisch in zijn advies, zie Kamerstukken II 2006-2007, 30 844, nr. 4, 
p. 3.  

96. Overigens bestaat dit risico tevens met de ‘integratie met schotten’. Peters betoogt dat het 
beschermingsniveau van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten achteruit gaat 
met de integratie van de monumentenvergunningen en de stadsgezicht-sloopvergunningen in de 
Wabo. Het lijkt hem niet ondenkbaar dat eenzelfde analyse voor andere in de Wabo te integre-
ren vergunningstelsels tot dezelfde negatieve conclusie zou kunnen leiden (Peters 2007, p. 407-
413).  

97. Van den Broek 2006, p. 136-140; Van den Broek 2005, p. 578-584; Van den Broek & Ruteman 
2005, p. 546-549; Van den Broek 2004, p. 12-13. 
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‘Het is mijn overtuiging dat die bescherming minstens gelijk blijft (…), maar 
zelfs kan toenemen omdat initiatiefnemers én overheden niet langer door het 
keurslijf van het specialiteitsbeginsel worden gedwongen om te kiezen voor 
suboptimale oplossingen.’98  

 
Tot slot bestaat de opvatting dat integratie van wetgeving en het specialiteitsbe-
ginsel best samen gaan.99 Een voorwaarde is wel dat in het brede toetsingskader 
duidelijk wordt vastgelegd hoe de verschillende deelbelangen moeten worden 
afgewogen. Uit de bovenstaande discussie blijkt dat deze oplossing voor de 
nadelige effecten van het specialiteitsbeginsel in de praktijk weer andere vragen 
oproept met betrekking tot datzelfde specialiteitsbeginsel. Het is daarom uiterst 
opmerkelijk dat in de memorie van toelichting met geen woord wordt gerept 
over de implicaties van het wetsvoorstel voor het specialiteitsbeginsel.100 Nader 
onderzoek is nodig naar de vraag in hoeverre integratie van toetsingskaders 
wenselijk is in het licht van het specialiteitsbeginsel.101  

4.3.5 Tussenconclusie 

De bevoegdheid van het bestuur om bij besluitvorming een conflict integraal te 
behandelen is met een rekkelijke uitleg van het specialiteitsbeginsel het ruimst. 
Een rekkelijke uitleg verhoudt zich niet goed met de waarborgfunctie van het 
legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel en leidt onder meer tot complica-
ties in de rechtsbescherming. Geconstateerd is dat het geldende recht (over het 
algemeen) uitgaat van een gematigde uitleg van het specialiteitsbeginsel. Dit 
betekent dat het bestuur bij de onderhandelingen over een besluit rekening moet 
houden met de schotten tussen publiekrechtelijke regelingen. Ook het maken 
van afspraken over voorschriften die strekken tot de bescherming van particulie-
re belangen van derden, vormt een aandachtspunt bij de onderhandelingen.  
 Een financiële regeling tussen bestuur en burger over vergoeding van nadeel 
of schade kan bij het ontbreken van een wettelijke grondslag niet rechtsgeldig 
als voorschrift aan een besluit worden verbonden, gelet op het legaliteitsbeginsel 
en het specialiteitsbeginsel. Ook een schaderegeling tussen particulieren kan niet 
rechtsgeldig onderdeel uitmaken van een besluit. Als de vergunningaanvrager op 

                                                        
98. Van den Broek 2005, p. 583. 
99. Uylenburg 2006, p. 155-166; Van Dam, Van Geest, Hillegers & Lam 2005, p. 597-605; Van 

Hall 2000, p. 138-153. 
100. In reactie op de kritische kanttekeningen van de Raad van State laat de minister weten dat de 

naar voren gebrachte punten worden meegenomen bij de overwegingen over het eventueel in-
voeren van het model van volledige integratie (Kamerstukken II 2006-2007, 30 844, nr. 4, p. 3). 

101. Mogelijk kan daarbij geleerd worden van ervaring die in het verleden is opgedaan bij de tot-
standkoming van de milieuvergunning, waarbij ook verschillende vergunningen zijn geïnte-
greerd in één toetsingskader (zie Gilhuis 2004, p. 41). Ook zou het idee van integratie van wet-
geving moeten worden bestudeerd vanuit een Europese context, nu het omgevingsrecht in be-
langrijke mate ook beïnvloed wordt door Europese regelgeving (zie Vedder 2006, p. 145-146; 
Lambers 2004, p. 7-8).  
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grond van het burgerlijke recht aansprakelijk is voor schade jegens derden, dan 
dient een financiële regeling in een overeenkomst tussen beide particulieren te 
worden neergelegd. 
 Het onderhandelen over meer dan één besluit hoeft in het licht van het spe-
cialiteitsbeginsel niet problematisch te zijn, mits bij het vastleggen van bereikte 
overeenstemming de bestaande bevoegdhedenstructuur niet wordt doorbroken. 
Bemiddeling bij meerdere besluiten biedt een mogelijkheid om problemen weg 
te nemen, die in de praktijk door burgers worden ervaren ten gevolge van de 
versnippering van besluitvorming. Daarbij kan een wettelijke coördinatierege-
ling het gebruik van bemiddeling bij meer dan één besluit vereenvoudigen. Ook 
het samenvoegen van bevoegdheden in één toetsingskader draagt bij aan de voor 
bemiddeling gewenste integrale aanpak van een conflict. Niettemin is nader 
onderzoek gewenst naar de vraag hoe de ontwikkeling van brede toetsingskaders 
zich verhoudt tot de waarborgfunctie van het specialiteitsbeginsel.  

4.4 Een prestatie voor publiekrechtelijke medewerking 

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre het specialiteitsbeginsel de be-
voegdheid van het bestuur begrenst om prestaties van de burger te bedingen in 
ruil voor publiekrechtelijke medewerking. Interessant is om te bezien of het 
bestuur in deze situatie meer mogelijkheden heeft in vergelijking met het onder-
handelen over een besluit, omdat de bedongen prestaties uiteindelijk niet worden 
verdisconteerd in een besluit. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst aan-
dacht besteed aan de literatuur die over dit onderwerp is verschenen naar aanlei-
ding van de praktijk van projectontwikkeling. In de praktijk probeert het bestuur 
doorgaans in ruil voor publiekrechtelijke medewerking bepaalde kosten te ver-
halen op de initiatiefnemer van een project (par. 4.4.1). Daarna komt de juris-
prudentie aan de orde (par. 4.4.2). De paragraaf eindigt met een tussenconclusie 
(par. 4.4.3). 

4.4.1 Bedingen prestatie en het specialiteitsbeginsel: literatuur 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan literatuur op het terrein van pro-
jectontwikkeling, teneinde na te gaan in hoeverre het specialiteitsbeginsel de 
bevoegdheid van het bestuur begrenst om in ruil voor publiekrechtelijke mede-
werking een prestatie van de burger te bedingen. Bij projectontwikkeling gaat 
het om de situatie waarbij het bestuur medewerking verleent aan de realisering 
van een bouwproject op een terrein dat de projectontwikkelaar in eigendom 
heeft.102 Voor de realisering van het bouwproject dient het bestuur bepaalde 

                                                        
102. De situatie waarbij het bestuur zelf over het eigendom van de grond beschikt en kosten probeert 

te verhalen via de gronduitgifteovereenkomst valt buiten deze begripsomschrijving. Ik sluit 
hiermee aan bij het begrip projectontwikkeling, zoals omschreven door Van Hee & Kortmann 
2005, p. 955.  
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kosten te maken in verband met de planontwikkeling en de aanleg van openbare 
voorzieningen.  

De wijziging van een planologisch regime kan leiden tot een verzoek om 
planschadevergoeding ex artikel 49 WRO van derden die schade ondervinden 
van de realisering van het bouwproject. Het is in de praktijk gebruikelijk dat het 
bestuur deze kosten tracht te verhalen via een projectontwikkelingsovereen-
komst met de projectontwikkelaar. Na het arrest Nunspeet/Mulder is duidelijk 
geworden dat een afwentelingsbeding niet rechtsgeldig is zonder uitdrukkelijke 
wettelijke grondslag (paragraaf 3.4.3).103 Inmiddels voorziet artikel 49a WRO in 
een wettelijke regeling. Om te bezien welke rol het specialiteitsbeginsel speelt 
bij het bedingen van een prestatie in ruil voor publiekrechtelijke medewerking, 
is het echter interessant om in te gaan op twee verschillende opvattingen uit de 
literatuur voor het gewezen arrest Nunspeet/Mulder. 

4.4.1.1 Verbod van détournement de pouvoir 
Het verbod van détournement de pouvoir dat is neergelegd in artikel 3:3 Awb 
vormt een algemene gedragsregel voor het bestuur; niet alleen bij de eenzijdige 
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, maar ook als het met burgers 
contracteert over publiekrechtelijke bevoegdheden.104 De burgerlijke rechter 
toetst aan de hand van het verbod van détournement de pouvoir van artikel 3:3 
Awb (van toepassing via artikel 3:1, tweede lid, Awb en artikel 3:14 BW) of bij 
het bedingen van prestaties de grenzen van het doelgebonden kader van de be-
voegdheid waarover wordt gecontracteerd in acht zijn genomen. Daarnaast kan 
artikel 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid) gebruikt worden om een overeen-
komst te toetsen aan het verbod van détournement de pouvoir. In artikel 3:13 
BW is mede de norm vervat dat sprake is van misbruik van bevoegdheid als de 
bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verleend.  

In de literatuur is de toelaatbaarheid van de planschadevergoedingsovereen-
komst onder meer beoordeeld in het licht van het verbod van détournement de 
pouvoir.105 Bezien is of bij de besluitvorming over planologische medewerking 

                                                        
103. HR 2 mei 2003, NJ 2003, 485 m.nt. PCEvW; JB 2003, 122 m.nt. T. Lam; BR 2003, 611. Voor 

het arrest Nunspeet/Mulder bestond geen duidelijkheid over de toelaatbaarheid van een afwen-
telingsovereenkomst: 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. Hof Arnhem 7 mei 2002, JB 2002, 234, m.nt. J.G.L. van Nus & U.T. 
Hoekstra. 

104. Dat in de rechtspraak het verbod van détournement zelden gebruikt wordt als vernietigings-
grond betekent niet dat de norm voor de bestuurspraktijk geen betekenis heeft (Schlössels 1998, 
p. 164).  

105. De toelaatbaarheid van de planschadevergoedingsovereenkomst is in literatuur en jurisprudentie 
ook beoordeeld aan de hand van de doorkruisingsleer. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat bij het 
beoordelen van de rechtsgeldigheid van dit type gemengde overeenkomst aansluiting moet 
worden gezocht bij de theorie van de bevoegdhedenovereenkomst. De doorkruisingsleer is bij 
de beoordeling niet relevant. Overigens kende de WRO voor de invoering van artikel 49a WRO 
geen regeling over de afwenteling van planschade en van een tweewegensituatie is dan ook 
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het al dan niet moeten betalen van planschade een aspect is dat meegewogen 
mag worden. Verschuren, Schlössels, Kortmann en Lubach zijn van oordeel dat 
het aspect van de kosten van planschade een rol mag (en volgens Lubach zelfs 
moet) spelen bij de beoordeling van een verzoek om medewerking om een plan-
herziening.106 Volgens Kortmann is er in beginsel geen strijd met het verbod 
van détournement de pouvoir, zolang de overheid kosten verhaalt die voort-
vloeien uit de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Van détour-
nement de pouvoir is wel sprake als een geldsom wordt verlangd voor een ander 
doel dan de dekking van de ko 107sten.   

                                                       

Verschuren en Schlössels zijn kritischer over mogelijke strijd met het verbod 
van détournement de pouvoir.108 Doordat de publiekrechtelijke medewerking 
afhankelijk wordt gesteld van het betalen van een geldsom, zonder dat een wet-
telijke bevoegdheid daarvoor een grondslag biedt, wordt het financiële aspect te 
overheersend in het afwegingsproces. Dit wijst volgens Schlössels op een onei-
genlijk gebruik van de planologische bevoegdheid. Weliswaar vormt de econo-
mische uitvoerbaarheid een relevante factor in de belangenafweging bij een 
planologische wijziging, maar het kan volgens Verschuren niet de bedoeling van 
de wetgever geweest zijn om de medewerking aan de planologische wijziging 
afhankelijk te stellen van het sluiten van een overeenkomst waarmee met name 
de planschadevergoedingskosten worden afgewenteld op de aanvrager. Dit be-
zwaar ontbreekt bij een planschadevergoedingsovereenkomst waarin het verhaal 
van planschade niet is gekoppeld aan de publiekrechtelijke medewerking. Zon-
der de koppeling met planologische medewerking ontbreekt voor het bestuur 
echter het pressiemiddel om de initiatiefnemer te bewegen tot het sluiten van een 
contract.  

Overigens vormt naast het verbod van détournement de pouvoir de ongelijk-
waardigheid in de onderhandelingspositie van het bestuur en de burger een pro-
bleem. Omdat de initiatiefnemer van een bouwproject in een afhankelijke positie 
van het bestuur verkeert, kan sprake zijn van misbruik van omstandigheden 
(artikel 3:44, vierde lid, BW). Volgens Verschuren is in deze situatie altijd spra-
ke van misbruik van omstandigheden.109 Schlössels is iets genuanceerder: zodra 
het bestuur prestaties bedingt die buiten het doel van de bevoegdheid zijn gele-
gen, is per definitie sprake van misbruik van omstandigheden en/of bevoegd-
heid.110 Naar het oordeel van Lubach en Kortmann moet daarom bij het beoor-
delen van de toelaatbaarheid van dergelijke overeenkomsten meer aandacht 

 
geen sprake. De kernvraag is of het contract rechtsgeldig is, en niet de vraag of met het gebruik 
van het contract de publiekrechtelijke regeling wordt doorkruist (vgl. Lubach 2001, p. 62; Pe-
ters 2001, p. 245 en paragraaf 3.4.3).  

106. Lubach 2001, p. 64; Kortmann 2000, p. 543; Schlössels in zijn noot onder Rb. Almelo 20 
oktober 1999, JB 1999, 292; Verschuren 1994, p. 199. 

107. Kortmann 2000, p. 543. 
108. Schlössels in zijn noot onder Rb. Almelo 20 oktober 1999, JB 1999, 292; Verschuren 1994, p. 

201-202. 
109. Verschuren 1994, p. 202. 
110. Schlössels in zijn noot onder Rb. Almelo 20 oktober 1999, JB 1999, 292. 
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besteed worden aan de rechtszekerheid van de initiatiefnemer.111 Essentieel is 
dat de initiatiefnemer meer inzicht verkrijgt in de te verwachten planschade en 
invloed kan uitoefenen op de vaststelling van de planschadevergoeding.112 

4.4.1.2 Wilsovereenstemming 
Schueler beoordeelt de toelaatbaarheid van een overeenkomst waarin nadeel-
compensatie door het bestuur wordt afgewenteld op een burger vanuit een ander 
perspectief dan het verbod van détournement de pouvoir. Hij maakt onderscheid 
tussen een eenzijdig besluit en een overeenkomst. Volgens Schueler biedt een 
overeenkomst het bestuur meer mogelijkheden dan een besluit. Zonder wettelij-
ke grondslag ontbreekt de bevoegdheid van het bestuur om de afwenteling van 
nadeel eenzijdig in het besluit te regelen, maar bij een overeenkomst ligt dit naar 
zijn oordeel anders: 
 

‘In de gevallen waarin de afwenteling is overeengekomen in een privaatrech-
telijke overeenkomst, is het aangaan van de overeenkomst in beginsel reden 
om ervan uit te gaan dat de partij die de nadeelcompensatie op zich heeft ge-
nomen, daartoe bereid was. Als die bereidheid er is, zie ik geen reden om aan 
te nemen dat dit niet toelaatbaat zou zijn. In de hiervoor aangegeven gevallen 
waarin afwenteling op gespannen voet staat met de grondslag voor nadeel-
compensatie, is een vrijwillig overnemen van de lasten geen probleem.’ 

 
Voor zover het gaat om afwenteling van planschadevergoeding ex artikel 49 
WRO in een contract merkt Schueler overigens op dat mogelijk sprake is van 
onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht. Het probleem zit volgens hem in 
het rechtsgevolg van nietigheid of vernietigbaarheid op grond van artikel 3:40 
BW, dat impliceert dat de overeenkomst niet gesloten mag worden. Volgens 
hem dient daarom aangesloten te worden bij de wilsgebreken in artikel 3:44 
BW. Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen, zijn rechtsgeldig tot het mo-
ment waarop één van partijen een beroep doet op de vernietigingsgrond.  
 

‘Het zou jammer zijn als aanvragers niet meer vrijwillig mogen bijdragen aan 
de lasten van het algemeen belang. En in die vrijwilligheid moet de oplossing 
worden gezocht.’113  

 
In reactie op een interventie van Neerhof geeft Schueler aan dat ‘iets’ in de bo-
venstaande redenering wringt.114 Dat betreft de mate van keuzevrijheid van de 
burger die in een afhankelijke positie verkeert van het bestuur. Het gaat om de 

                                                        
111. Lubach 2001, p. 64-66; Kortmann 2000, p. 544. 
112. De wettelijke regeling van de planschadevergoedingsovereenkomst heeft hierin voorzien. In 

artikel 49a, tweede lid, WRO is bepaald dat de initiatiefnemer belanghebbende is bij het besluit 
tot vaststelling van de planschadevergoeding.  

113. Schueler 2002, p. 188-189.  
114. Neerhof 2003, p. 88-92. 
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situatie waarbij de bereidheid om de overeenkomst te ondertekenen ontbreekt, 
maar de burger wel de publiekrechtelijke medewerking nodig heeft. Hoewel hij 
medelijden heeft met burgers die in deze situatie verkeren, acht hij het alterna-
tief (alle overeenkomsten nietig) onwenselijk.  

4.4.1.3 Eigen opvatting  
Voor de onderhandelingen in het kader van bemiddeling betekent de redenering 
van Schueler dat het bestuur in beginsel rechtsgeldig allerlei prestaties van de 
burger kan bedingen in ruil voor medewerking aan de uitoefening van een pu-
bliekrechtelijke bevoegdheid. Schueler focust op de wilsovereenstemming tus-
sen contractpartijen. De overeenkomst is rechtsgeldig tot het moment dat één 
van partijen een geslaagd beroep doet op een wilsgebrek uit artikel 3:44 BW. 
Indien het bestuur prestaties verlangt in ruil voor publiekrechtelijke medewer-
king, is deze redenering mijns inziens moeilijk te rijmen met het specialiteitsbe-
ginsel. 

Met Schlössels en Verschuren ben ik van mening dat, als publiekrechtelijke 
medewerking afhankelijk gesteld wordt van prestaties in een overeenkomst, een 
koppeling moet worden gemaakt met het belangenafwegingskader van de pu-
bliekrechtelijke bevoegdheid waarover wordt gecontracteerd. Als met een derge-
lijk contract de grenzen van het specialiteitsbeginsel worden overschreden, dan 
is mijns inziens sprake van strijd met het verbod van détournement de pouvoir. 
Een overeenkomst in strijd artikel 3:3 Awb is nietig (artikel 3:40, eerste lid, 
BW) en van meet af aan niet rechtsgeldig. Een systeem waarbij het bestuur via 
het contract de strikte kaders van het publiekrechtelijke belangenafwegingspro-
ces kan omzeilen, acht ik gelet op de achtergrond van het specialiteitsbeginsel 
niet wenselijk. 
 
De zogenoemde privatisering van planschadevergoeding, als alternatief voor de 
planschadevergoedingsovereenkomst, is mijns inziens daarom waarschijnlijk 
niet geoorloofd.115 Met privatisering wordt bedoeld dat het bestuur pas planolo-
gische medewerking verleent indien de initiatiefnemer kan aantonen dat hij met 
derden die mogelijk schade lijden, een overeenkomst heeft gesloten waaruit 
blijkt dat hij de schade voor zijn rekening neemt. Op die manier wordt de situa-
tie gecreëerd dat de vergoeding van planschade ‘anderszins’ is verzekerd als 
bedoeld in artikel 49 WRO.116 De vraag of het bestuur planologische medewer-

                                                        
115. In de praktijk is gezocht naar alternatieven voor de planschadevergoedingsovereenkomst (Van 

Galen 2004, p. 2-9). Het lijkt waarschijnlijk dat gemeentebesturen er in toenemende mate toe 
zullen overgaan om de planschaderegeling te privatiseren (Van Zundert 2006, p. 279). In 1999 
heeft Pronk, de toenmalige minister van VROM, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten 
dat hij het wenselijk acht dat een private initiatiefnemer van een bouwproject zelf met eventuele 
gedupeerden een schaderegeling treft (gepubliceerd in BR 1999, p. 365-367). 

116. Indien de schade van derden door een overeenkomst met de initiatiefnemer afdoende is gecom-
penseerd, dan kunnen derden geen aanspraak meer maken op vergoeding van planschade op 
grond van artikel 49 WRO. In de uitspraak van 12 januari 1999 oordeelde de Afdeling bestuurs-
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king afhankelijk mag stellen van de aanwezigheid van een schaderegeling tussen 
particulieren is bij mijn weten in de jurisprudentie nog niet beantwoord. Van 
Zundert acht de constructie waarbij door het bestuur wordt afgedwongen dat de 
vergoeding van planschade anderszins is verzekerd, toelaatbaar.117  
 

‘Omdat in zo’n geval niet rechtstreeks een financiële voorwaarde wordt ge-
steld aan een planologische medewerking, maar omdat in de belangenafwe-
ging doorslaggevende betekenis wordt toegekend aan de economische 
(on)uitvoerbaarheid voor de gemeente, is een dergelijk standpunt mijns in-
ziens in rechte houdbaar.’118  

 
Anders dan Van Zundert heb ik twijfels over de toelaatbaarheid van de gedwon-
gen privatisering van planschade. Omdat de planologische medewerking afhan-
kelijk gesteld wordt van de totstandkoming van een schaderegeling tussen parti-
culieren, moet naar mijn oordeel een koppeling gemaakt worden met het belan-
genafwegingskader van de publiekrechtelijke bevoegdheid waarover wordt ge-
contracteerd. In een belangenafweging voorafgaand aan een planologische wij-
ziging speelt het aspect van economische uitvoerbaarheid een rol, maar met 
gedwongen privatisering wordt aan dit financiële aspect een doorslaggevende 
rol in de belangenafweging toegekend.  

                                                        
rechtspraak bijvoorbeeld dat de waardevermindering van het appartement van appellant in ver-
band met de vestiging en de uitbreiding van een restaurant, voldoende was verzekerd door een 
akte van dading die appellant met één van de exploitanten van het restaurant had gesloten. Zie 
ABRvS 12 januari 1999, BR 1999, 685. Zie ook ABRvS 18 augustus 1999, BR 2000, 585 m.nt. 
P.C.E. van Wijmen; Rb. Zutphen 15 september 2006, BR 2006, 1025. In deze laatste zaak stelde 
het bestuur dat de verzoeker om planschade voldoende was gecompenseerd door de verkoop 
van zijn grond aan de projectontwikkelaar. Rekening houdend met alle relevante feiten en om-
standigheden oordeelt de rechtbank Zutphen dat de grondtransactie niet kan worden aangemerkt 
als een overeenkomst waarmee vergoeding van planschade werd verzekerd. Zie over het on-
derwerp ‘anderszins verzekerd’ ook ABRvS 19 juli 2006, BR 2006, 932 en ABRvS 4 februari 
2000, AB 2000, 427. Bij deze zaken was geen sprake van privatisering van planschade, maar 
van een overeenkomst tussen het bestuur en derden. 

117. Van Zundert 2003, p. 193-194. 
118. Van Zundert 1999, p. 203. Volgens Van Zundert kan, anders dan bij posterieur planschadekos-

tenverhaal, in deze situatie niet gesproken worden van een onaanvaardbare doorkruising van 
publiekrechtelijke waarborgen. De initiatiefnemer mag wel bouwen, maar omdat hij iets anders 
wenst te bouwen dan het bestemmingsplan toelaat, moet hij zelf de belemmeringen voor het 
verlenen van planologische medewerking wegnemen, door het treffen van een planschaderege-
ling met mogelijk gedupeerden. Op deze wijze wordt naar het oordeel van Van Zundert niet aan 
een vrijstelling een financiële voorwaarde verbonden, waarvan de toelaatbaarheid afhankelijk is 
van de vraag of met die voorwaarde een ruimtelijk ordeningsbelang is gediend. Met de privati-
sering van planschade wordt volgens Van Zundert ook beter aangesloten bij de regeling van 
planschade in de ons omringende landen. Hinder als gevolg van een bouwproject op een naast-
gelegen perceel wordt bijvoorbeeld in het Duitse en Vlaamse stelsel niet beschouwd als plan-
schade, maar vormt een onderdeel van burenrechtelijke aansprakelijkheid (zie voor een rechts-
vergelijkende beschouwing van artikel 49 WRO, Lam & Hödl 2001, p. 551). 
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Bovendien komt deze constructie, waarbij de planologische medewerking door 
het bestuur afhankelijk wordt gesteld van de aanwezigheid van een schaderege-
ling tussen particulieren, mijns inziens overeen met het verbinden van een voor-
schrift in een besluit waarin het bestuur de vergunninghouder verplicht om een 
schaderegeling te treffen met derden (zie par. 4.3.3). Daarom kunnen gelet op 
het specialiteitsbeginsel tegen de gedwongen privatisering van planschade ver-
gelijkbare bezwaren worden ingebracht. Het bestuur mengt zich in de civielrech-
telijke verhouding tussen particulieren en ik betwijfel of het belangenafwe-
gingskader van artikel 10 WRO of artikel 19 WRO deze ruimte biedt. Ik kan 
Van Zundert niet volgen in zijn redenering dat bij privatisering van planschade, 
anders dan bij de planschadevergoedingsovereenkomst, geen sprake is van door-
kruising van publiekrechtelijke waarborgen. Het financiële aspect van afwente-
ling van planschade vormt volgens mij in beide situaties het doorslaggevende 
criterium in de besluitvorming omtrent de wijziging, vaststelling of vrijstelling 
van het bestemmingsplan. Dit is anders als de koppeling tussen de aanwezigheid 
van een schaderegeling en de planologische medewerking wordt losgelaten (zie 
par. 4.5).  

4.4.2 Bedingen prestatie en het specialiteitsbeginsel: jurisprudentie 

Het arrest van 3 april 1998 inzake Alkemade/Hornkamp bevat een zeldzaam 
voorbeeld waarin de Hoge Raad oordeelt dat een door het gemeentebestuur ver-
langde prestatie in ruil voor medewerking aan de uitoefening van een publiek-
rechtelijke bevoegdheid strijdig is met het verbod van détournement de pou-
voir.119 In deze zaak had het gemeentebestuur van Alkemade de publiekrechte-
lijke medewerking aan een vrijstelling van het bestemmingsplan ten behoeve 
van de bouw van een aantal woningen onder meer afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de woningen verkocht of verhuurd zouden worden aan ingezete-
nen en/of economisch gebondenden van de gemeente.120  

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van deze prestatie legt de Hoge 
Raad een koppeling met het belangenafwegingskader van artikel 19, eerste lid, 
WRO en artikel 15, derde lid, WRO. Uit deze bepalingen vloeit voort dat aan 
een vrijstelling slechts voorschriften mogen worden verbonden ter bescherming 
van de belangen ten behoeve waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt 
verleend, in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Omdat de door het bestuur 
bedongen prestatie niet strekt tot bescherming van een planologisch belang, 
maar strekt tot behartiging van de woonruimteverdeling, oordeelt de Hoge Raad 
dat sprake is van strijd met het verbod van détournement de pouvoir. De nietige 
prestatie leidt tot nietigheid van de gehele overeenkomst omdat de prestatie in 

                                                        
119. HR 3 april 1998, AB 1998, 241 m.nt. ThGD; NJ 1998, 588 m.nt. ARB. 
120. De overeenkomst tussen de gemeente Alkemade en Hornkamp bevatte overigens ook een 

financieel beding waarin was bepaald dat Hornkamp 4000 gulden zou bijdragen aan de wijzi-
ging van het bestemmingsplan. In het arrest wordt de toelaatbaarheid van dit beding niet beoor-
deeld.  
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een onverbrekelijk verband staat met de toegezegde medewerking van het be-
stuur. 
 
In het geval van het arrest Alkemade/Hornkamp is duidelijk dat met de verlang-
de prestatie een ander publiekrechtelijk belang wordt gediend dan het belang 
van de bevoegdheid waarover wordt gecontracteerd.121 Hoe ver artikel 15, derde 
lid, WRO strekt, kan echter niet in zijn algemeenheid worden aangegeven. In 
ieder geval dient een relatie te bestaan tussen het voorschrift van het bestem-
mingsplan waarvan vrijstelling wordt verleend en de prestatie verbonden aan het 
vrijstellingsbesluit.122 Is het bestuur bevoegd om in ruil voor publiekrechtelijke 
medewerking een prestatie te bedingen waarmee wel een planologisch belang 
wordt gediend, maar die niet als voorschrift kan worden verbonden aan het vrij-
stellingsbesluit zelf? Volgens De Groot en Van der Veen zijn dergelijke aanvul-
lende afspraken toelaatbaar:  
 

‘Verder is het sluiten van een contract voorafgaande aan planwijziging of vrij-
stelling mogelijk indien er sprake is van een aanvullende én planologisch re-
levante regeling. Te denken valt aan afspraken die zien op de feitelijke realise-
ring van de bestemming. Daarbij kan het gaan om afspraken over landschap-
pelijke inpassing (de aanplant van groen, de aanleg van water), de aanleg van 
parkeervoorzieningen of het afspreken van bestaande bebouwing.’123 

 
Indien deze prestaties door het bestuur worden verlangd in ruil voor medewer-
king aan een planologische wijziging, zijn dergelijk aanvullende prestaties mijns 
inziens mogelijk in strijd met het verbod van détournement de pouvoir, vanwege 
de koppeling met het belangenafwegingskader van de bevoegdheid waarover 
wordt gecontracteerd. Dat met de prestatie een planologisch belang wordt ge-
diend, doet hier mijns inziens niet aan af. Prestaties die gelet op het speciali-
teitsbeginsel geen onderdeel uit kunnen maken van het besluit, kunnen ook niet 
via een contract verlangd worden in ruil voor publiekrechtelijke medewerking. 
                                                        
121. Hoewel ook beredeneerd kan worden dat het belang van woonruimteverdeling samenvalt met 

het planologisch belang. Zie Drupsteen in zijn noot onder HR 3 april 1998, AB 1998, 241. 
122. Ter illustratie: een voorschrift tot het staken van bewoning van een bestaand pand is toelaatbaar 

omdat het bestemmingsplanvoorschrift, waarvan vrijstelling is verleend, onder meer diende om 
toename van het aantal agrarische woningen in het buitengebied tegen te gaan (ABRvS 29 fe-
bruari 1996, AB 1996, 209 m.nt. PvB). Indien ten behoeve van de bouw van een tuinhuisje vrij-
stelling wordt verleend van een bestemmingsplanvoorschrift, waarin is bepaald dat op gronden 
met de bestemming ‘tuinen en erven’ geen gebouwen mogen worden opgericht, dan is een 
voorschrift dat het tuinhuisje door het aanbrengen van een hoge, ook ’s winters groenblijvende 
dan wel bladdragende beplanting aan het zicht wordt ontrokken, ook toelaatbaar (ABRvS 22 
augustus 2001, AB 2002, 87 m.nt. TN). Zie ook ABRvS 21 juli 2004, AB 2004, 293 m.nt. JSt. 
In deze uitspraak stond de rechtmatigheid van een voorwaarde waarin de bouw van een twee 
meter hoge muur en de planting van een haag leiplatanen was vereist, niet centraal. Omdat de 
voorwaarde aan de vrijstelling verbonden was ter voorkoming van inkijk, wordt deze in de noot 
ter discussie gesteld.  

123. De Groot & Van der Veen 2003, p. 654. 
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Dit is mogelijk anders als de directe koppeling met een publiekrechtelijke be-
voegdheid ontbreekt (zie par. 4.5). 
 
De noodzakelijke koppeling met het belangenafwegingskader van de bevoegd-
heid waarover wordt gecontracteerd, staat mijns inziens ook in de weg aan be-
paalde contracten ter uitvoering van de zogenoemde ‘Ruimte voor ruimterege-
ling’. In het kader van de sanering van varkenshouderijen zijn subsidiegelden 
nodig voor het slopen van agrarische bedrijfsruimten in het buitengebied. Het 
idee van de regeling is om het extra geld voor het slopen van de stallen te ver-
krijgen door het mogelijk maken van extra woningbouw elders. Eén van de ma-
nieren om geld te genereren betreft een contract waarbij het bestuur in ruil voor 
planologische medewerking aan een vrijstelling ex artikel 19 WRO een financië-
le bijdrage van de initiatiefnemer verlangt voor het slopen van varkenstallen 
elders in het buitengebied. Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van deze 
prestatie draait het mijns inziens om de vraag of artikel 15, derde lid, WRO 
hiervoor ruimte biedt.  

De Gier, Robbe en Van Buuren oordelen in beginsel positief over de rechts-
geldigheid van een dergelijk contract.124 Zij gebruiken daarbij niet de redenering 
die de Hoge Raad in het arrest Alkemade/Hornkamp volgde. Aan de hand van 
verschillende jurisprudentie (Staat/Windmill, Pluimpot/Tholen, Den Haag/Staat) 
concluderen zij dat de kernvraag is of de financiële prestatie die wordt verlangd, 
bijdraagt aan het doel dat artikel 19 WRO beoogt te dienen.125 Deze vraag be-
antwoorden zij vervolgens bevestigend. Zij gaan niet in op de vraag of met de 
verlangde prestatie het belangenafwegingskader van artikel 19 WRO wordt 
doorbroken. Wel wijzen ze op het risico dat mogelijk sprake is van onaanvaard-
bare doorkruising vanwege het feit dat de prestatie mogelijk ook als voorschrift 
aan het vrijstellingsbesluit kan worden verbonden.126 Jurisprudentie waarin de 
rechtsgeldigheid van de overeenkomst door de rechter is beoordeeld, is nog niet 
verschenen.127  

4.4.3 Tussenconclusie 

Als bij het beoordelen van de rechtsgeldigheid van prestaties in ruil voor pu-
bliekrechtelijke medewerking de wilsovereenstemming wordt benadrukt, is het 
bestuur vrij om allerlei prestaties van de burger te verlangen, mits de burger 
daarmee instemt. Ook prestaties die gelet op het specialiteitsbeginsel geen on-
                                                        
124. De Gier 2003, p. 18-22; De Gier, Robbe & Van Buuren 2001, p. 2084-2090. 
125. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 m.nt. Scheltema; ARRS 4 oktober 1985, AB 1986, 242 m.nt. 

D.A. Lubach; HR 19 mei 2000, AB 2000, 428. 
126. Vgl. paragraaf 3.5.2.2.  
127. Over de ‘Ruimte voor ruimteregeling’ is wel jurisprudentie verschenen: ABRvS 8 juni 2005, 

AB 2005, 232 m.nt. dG; ABRvS 27 oktober 2004, AB 2004, 431 m.nt. dG. In deze uitspraken 
oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de toepassing van de ‘Ruimte voor ruimterege-
ling’ en de vertaling ervan in het streekplan invulling geeft aan het criterium van een goede 
ruimtelijke ordening.  
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derdeel uit kunnen maken van het besluit waarover wordt gecontracteerd, zijn 
dan op basis van de wilsovereenstemming geoorloofd. Via deze constructie zou 
het bestuur via het bedingen van prestaties de strikte kaders van het publiekrech-
telijke belangenafwegingsproces kunnen omzeilen.  

Met onder meer Schlössels en Verschuren ben ik van mening dat een koppe-
ling moet worden gemaakt tussen de te bedingen prestatie en de publiekrechte-
lijke bevoegdheid waarover wordt gecontracteerd. Worden met de verlangde 
prestatie de grenzen van het belangenafwegingskader overschreden, dan is spra-
ke van strijd met het verbod van détournement de pouvoir. De overeenkomst is 
nietig en daarmee niet rechtsgeldig. Over het verbod van détournement is weinig 
jurisprudentie beschikbaar. In het arrest inzake Alkemade/Hornkamp heeft de 
Hoge Raad evenwel op deze wijze de toelaatbaarheid beoordeeld van een door 
het bestuur verlangde prestatie in ruil voor medewerking aan de uitoefening van 
een publiekrechtelijke bevoegdheid.  

4.5 Contracteren in de privaatrechtelijke sfeer 

In deze paragraaf staat de privaatrechtelijke overeenkomst tussen bestuur en 
burger centraal. Het verlenen van medewerking aan de uitoefening van een pu-
bliekrechtelijke bevoegdheid vormt in dit geval geen onderdeel van de overeen-
komst. De vraag is in hoeverre het specialiteitsbeginsel de bevoegdheid van het 
bestuur begrenst om gebruik te maken van een privaatrechtelijke overeenkomst. 
Bezien wordt welke rol het verbod van détournement de pouvoir speelt bij deze 
contracten.  
 
Een belangrijk verschil met de situatie uit paragraaf 4.4 is dat het bestuur niet 
contracteert over een publiekrechtelijke bevoegdheid die met een specifiek doel 
is gegeven. Om die reden ontbreekt een koppeling met een publiekrechtelijk 
belangenafwegingskader. De bevoegdheid van het bestuur om te contracteren 
wordt daarom ook niet belemmerd door de grenzen van het specialiteitsbeginsel 
bij een specifiek publiekrechtelijk belangenafwegingskader. Dergelijke afspra-
ken dienen uiteraard wel in overeenstemming te zijn met overige rechtsnormen. 
Met een privaatrechtelijke overeenkomst kan van strijd met het verbod van dé-
tournement wegens het doorbreken van de grenzen van een specifiek belangen-
afwegingskader geen sprake zijn.128 Overigens kunnen privaatrechtelijke af-
spraken wel nauw samenhangen met een besluit, bijvoorbeeld aanvullende af-
spraken met betrekking tot het verstrekken van informatie over verdere besluit-

                                                        
128. Vgl. Lam in zijn noot onder HR 24 december 2004, Gst. 2005, 78; Van Boom 1998, p. 249. 

Overigens kan nog steeds kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid op grond van artikel 
3:13 BW. Van Boom noemt als voorbeeld dat sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid 
als het bestuur zich beroept op een beding uit een gronduitgifteovereenkomst dat alleen verkoop 
aan ingezetenen toestaat, als deze ingezetenschapsvoorwaarde het perceel volstrekt onverkoop-
baar maakt.  
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vorming.129 Beredeneerd kan worden dat de afspraak niet losgekoppeld kan 
worden van het besluit en dat het bovenstaande theoretische onderscheid in de 
praktijk moeilijk denkbaar is. Relevant is echter dat het belang dat met de pri-
vaatrechtelijke overeenkomst wordt gediend, formeel-juridisch geen rol speelt 
bij de belangenafweging van het besluit. 

                                                       

Aangezien een koppeling met een specifiek belangenafwegingskader ont-
breekt, kunnen annex aan een besluit rechtsgeldig afspraken gemaakt worden 
die gelet op het specialiteitsbeginsel niet in het besluit zelf kunnen worden vast-
gelegd. In dit verband kan ik de redenering van Schueler, zoals behandeld in 
paragraaf 4.4.1.2, dan ook volgen: op basis van wilsovereenstemming kunnen 
via een overeenkomst rechtgeldig afspraken worden gemaakt over de vergoe-
ding van kosten van nadeel door de burger. Datzelfde geldt voor de door De 
Groot en Van der Veen genoemde aanvullende afspraken beschreven in para-
graaf 4.4.2.  
 
De zaak die centraal staat in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van 11 maart 1998, bevat een voorbeeld van zo’n privaatrechtelijke overeen-
komst annex aan het besluit.130 In dit geval was door het waterschapsbestuur aan 
een boer een ontheffing verleend voor onder meer het aanleggen van een over-
kluizing van een watergang. Een dag na de verlening van de ontheffing komt 
tussen het waterschapsbestuur en de vergunninghouder een overeenkomst tot 
stand, waarin is bepaald dat de vergunninghouder veekerende rasters en be-
weegbare hekken aanbrengt op de aangebrachte overkluizing. De beweegbare 
hekken dienen op een zodanige wijze te worden aangebracht dat de overgang 
door de eigenares van het naburige perceel op de minst bezwaarlijke wijze kan 
plaatsvinden. De eigenares van het naburige perceel kan zich echter niet vereni-
gen met het besluit en de overeenkomst en stelt bezwaar en beroep in. Nadat zij 
in bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard in haar bezwaren tegen de overeen-
komst, stelt zij in beroep dat de overeenkomst door het waterschapsbestuur ten 
onrechte als een privaatrechtelijke rechtshandeling is aangemerkt. De Afdeling 
bestuursrechtspraak is echter van oordeel dat de overeenkomst niet kan worden 
gezien als een nadere uitwerking van de voorschriften die verbonden zijn aan de 
op grond van de keur verleende ontheffing, en dat het waterschapsbestuur appel-
lant dan ook terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar bezwaren gericht 
tegen de overeenkomst.  

Van Hall gaat in zijn noot bij de uitspraak in op de vraag of de afspraak over 
de rasters en hekken niet als voorschrift aan de ontheffing had moeten worden 
verbonden. Hij concludeert dat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd gelet 
op het specialiteitsbeginsel en het wettelijke kader geen onderdeel uit kon ma-
ken van de ontheffing, omdat met het plaatsen van beweegbare hekken geen 
waterstaatkundige belangen zijn gediend, maar particuliere belangen van derden. 

 
129. Vgl. Praktijkvoorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, derde lid, WRO voor gebruik van een woning, 

paragraaf 6.3.1. 
130. ABRvS 11 maart 1998, AB 1998, 270 m.nt. AvH. 
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Een constructie waarbij het waterschapsbestuur de waterstaatkundige medewer-
king afhankelijk stelt van het contractueel aanvaarden van de voorwaarde tot het 
aanbrengen van de veekering acht Van Hall ontoelaatbaar in verband met het 
verbod van détournement de pouvoir. In dit geval is echter sprake van een situa-
tie waarbij het bestuur met de burger aanvullend op het doelgebonden belangen-
afwegingskader afspraken maakt, zonder dat daarbij sprake is van doorkruising 
van het belangenafwegingskader.131  

Een belangrijke bevinding voor de onderhandelingen in het kader van be-
middeling is dat een privaatrechtelijke overeenkomst onder omstandigheden 
meer mogelijkheden biedt dan een besluit. De overeenkomst biedt het bestuur 
ruimte om te onderhandelen over aspecten die gelet op het specialiteitsbeginsel 
niet gereguleerd kunnen worden middels het besluit. 

4.6 Inspiratie uit het Duitse recht 

In deze paragraaf staat het Koppelungsverbot centraal dat relevant is bij het 
beoordelen van de toelaatbaarheid van Nebenbestimmungen bij een Verwal-
tungsakt en prestaties bij een Verwaltungsvertrag. Het Koppelungsverbot eist 
een inhoudelijk verband bij het stellen van voorschriften of het bedingen van 
prestaties en daarmee vertoont het gelijkenis met de werking van het speciali-
teitsbeginsel. Eerst wordt aandacht besteed aan de wettelijke bepalingen die 
verband houden met het Koppelungsverbot (par. 4.6.1). Vervolgens wordt be-
zien hoe het Koppelungsverbot wordt uitgelegd in literatuur en jurisprudentie 
(par. 4.6.2). Daarna volgt een tussenconclusie (par. 4.6.3).  

4.6.1 Het Koppelungsverbot in § 36 en § 56 VwVfG 

Het Koppelungsverbot wordt afgeleid uit het idee van de rechtsstaat en houdt in 
dat er een inhoudelijk verband moet bestaan tussen de prestatie van het bestuur 
en de prestatie van de burger. De achtergrond is dat de uitoefening van be-
voegdheden niet door het bestuur afhankelijk wordt gemaakt van bijkomende 
prestaties van de burger (kein Verkauf von Hoheitsrechten).132  

Het Koppelungsverbot speelt een rol bij het beoordelen van de toelaatbaar-
heid van Nebenbestimmungen.133 Uit § 36 (3) VwVfG vloeit voort dat Nebenbe-
stimmungen alleen toelaatbaar zijn als daarmee het doel van het besluit wordt 
gediend. De bepaling luidt:  
 

‘Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwi-
derlaufen.’ 

 
                                                        
131. Vgl. Schlössels 2001, p. 46, noot 55; Verschuren 1994, p. 202-203. 
132. Spannowsky 1994, p. 339-342. 
133. Het is niet duidelijk of het Koppelungsverbot is neergelegd in § 36 (3) VwVfG of dat het be-

stuur sowieso met dit beginsel rekening moet houden (Henneke 2004, p. 702). 
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De kaders worden bepaald door het in § 40 VwVfG neergelegde beginsel van 
Ermessenausübung in samenhang met het recht dat in het concrete geval van 
toepassing is bij het nemen van een besluit.134 Het Koppelungsverbot is even-
eens relevant voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van prestaties van de 
burger bij een Verwaltungsvertrag, meer specifiek een Austauschvertrag. § 56 
(1) VwVfG stelt een aantal eisen aan een prestatie van een burger: 
 

‘Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 54 Satz 2, in dem sich der 
Vertragspartner der Behörde zu einer Gegenleistung verpflichtet, kann ge-
schlossen werden, wenn die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck im 
Vertrag vereinbart wird und der Behörde zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
gaben dient. Die Gegenleistung muss den gesamten Umständen nach ange-
messen sein und im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung 
der Behörde stehen.’ 

 
In de eerste plaats dient een prestatie doelgebonden te zijn. Het doel van de pres-
tatie dient, eventueel door interpretatie van de overeenkomst, voldoende bepaal-
baar te zijn. De kenbaarheid van het doel van de overeenkomst wordt als vereis-
te gesteld om de toelaatbaarheid van de overeenkomst te kunnen controleren.135 
In de tweede plaats moet de prestatie de verwezenlijking van een algemeen be-
lang dienen dat is toevertrouwd aan het contracterende bestuursorgaan. Hieruit 
lijkt te kunnen worden afgeleid dat de prestatie van de burger dus niet per se het 
doel van de betrokken regeling behoeft te dienen. Met het Koppelungsverbot 
wordt echter voorkomen dat het bestuur afspraken maakt over algemene belan-
gen die de wetgever aan een ander bestuursorgaan heeft toevertrouwd. Ten der-
de is vereist dat de prestatie redelijk en proportioneel is. Dit vereiste vloeit voort 
uit de Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (evenredigheidsbeginsel).136 Tot slot 
is in § 56 VwVfG het Koppelungsverbot neergelegd. Er moet sprake zijn van 
Zweckzusammenhang tussen de prestatie van het bestuur en de prestatie van de 
burger. § 56 (2) VwVfG heeft betrekking op gebonden bevoegdheden: 
 

‘Besteht auf die Leistung der Behörde ein Anspruch, so kann nur eine solche 
Gegenleistung vereinbart werden, die bei Erlass eines Verwaltungsaktes Inhalt 
einer Nebenbestimmung nach § 36 sein könnte.’ 

 
In § 56 (2) VwVfG is vastgelegd dat als een burger recht heeft op een bestuurs-
rechtelijke rechtshandeling, in de overeenkomst slechts prestaties kunnen wor-
den bedongen die het bestuur ingevolge het eerste lid van § 36 VwVfG ook als 
verplichting aan een besluit kan verbinden.  

Het Koppelungsverbot heeft dezelfde werking ten aanzien van Nebenbe-       
stimmungen en prestaties in een Verwaltungsvertrag. Dat betekent dat het be-

                                                        
134. Kopp/Ramsauer 2005, p. 610. 
135. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1102; De Graaf 2004, p. 238; Spannowsky 1994, p. 343. 
136. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1104. 
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stuur via de figuur van het Verwaltungsvertrag niet meer ruimte heeft om presta-
ties van de burger te bedingen. Spannowsky heeft het spanningsveld onderzocht 
tussen enerzijds de grenzen van het Koppelungsverbot en anderzijds de vrijwil-
ligheid van de verbintenis. Hij is nagegaan in hoeverre de wilsovereenstemming 
een legitimatie kan bieden voor het opnemen van prestaties in een Verwaltungs-
vertrag, die niet eenzijdig door het bestuur middels een Verwaltungsakt kunnen 
worden afgedwongen. Zijn conclusie is dat overtreding van het Koppelungsver-
bot nietigheid tot gevolg heeft, ook al berust de overeenkomst op wilsovereen-
stemming.137 In paragraaf 4.4 is ten aanzien van prestaties van de burger in ruil 
voor publiekrechtelijke medewerking hetzelfde betoogd. Een beding is niet 
rechtsgeldig wanneer dit gelet op het specialiteitsbeginsel ook niet rechtsgeldig 
gereguleerd zou kunnen worden via een voorschrift bij een besluit.  

4.6.2 Reikwijdte Koppelungsverbot 

Wanneer is nu sprake van een geoorloofde of ongeoorloofde Koppelung? De 
inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het concrete geval zijn 
bepalend.138 Verder volgt uit rechtspraak en literatuur dat de prestatie van de 
burger hetzelfde publiekrechtelijke belang moet dienen als het wettelijke voor-
schrift waaraan het bestuur zijn bevoegdheid om de overeenkomst te sluiten 
ontleent.139 Wat precies bedoeld wordt met ‘hetzelfde publiekrechtelijke belang’ 
wordt niet duidelijk.140 Ook uit jurisprudentie kunnen geen algemene criteria 
worden afgeleid aan de hand waarvan kan worden nagegaan of het Koppelungs-
verbot in acht is genomen.141  

Van Zweckzusammenhang is bijvoorbeeld sprake indien het bestuur een 
bouwvergunning aan een burger verleent voor het bouwen van een garage, en in 
ruil daarvoor van die burger een bijdrage in de kosten van de oprichting van een 
gemeentelijke parkeergarage vraagt.142 Het Koppelungsverbot wordt echter 
overtreden als het bestuur de verlening van een bouwvergunning afhankelijk 
maakt van de prestatie waarbij de burger een deel van zijn grond afstaat aan het 
bestuur.143 Zweckzusammenhang ontbreekt ook als het bestuur de verandering 
van een Bebauungsplan afhankelijk maakt van een bijdrage van de bauwillige 
Eigentümer aan de kosten van het onderhoud aan een kinderspeelplaats.144 De 
redenering is dat de instandhouding van een kinderspeelplaats niet behoort tot de 
                                                        
137. Spannowsky 1994, p, 408-426. Zie ook Kopp/Ramsauer 2005, p. 1100; Henneke 2004, p. 1145; 

Maurer 2004, p. 379-380.  
138. Henneke 2004, p. 1147; Spannowsky 1994, p. 344. 
139. Butzer 2002, p. 883. 
140. Butzer 2002, p. 884.  
141. Zie voor een jurisprudentie overzicht van § 56 VwVfG: Henneke 2004, p. 1144-1150. Zie ook 

Lubach 1982, p. 58-60. Lubach beschrijft enkele uitspraken, voor de inwerkingtreding van het 
VwVfG, waarin het Koppelungsverbot aan de orde was.  

142. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1106; BGH NJW 1985, 1825; BGH NJW 1979, 1295.  
143. BGH NJW 1972, 1657. 
144. BVerwG 16 mei 2000, UPR 2001, p. 29-33. 
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bouwplanologische taak van het bestuur. Tevens is de prestatie geen vereiste of 
financiële last die voortvloeit uit het voornemen van de eigenaar van de grond 
om te bouwen. Wel toelaatbaar zijn prestaties die aangemerkt kunnen worden 
als compenserende bijdragen. In ruil voor de toestemming om te bouwen, kan 
van de burger een financiële vergoeding voor het bouwrijp maken van de grond 
gevraagd worden. 
 
Voor het bestuur is het moeilijk in te schatten aan welke maatstaf een van de 
burger verlangde prestatie moet voldoen. Daarbij komt dat in § 59 (2), onder 4 
VwVfG is bepaald dat een ontoelaatbare prestatie leidt tot nietigheid van de 
overeenkomst: 
 

‘Ein Vertrag im Sinne des § 54 Satz 2 ist ferner nichtig, wenn (…) 4. sich die 
Behörde eine nach § 56 unzulässige Gegenleistung versprechen lässt.’145 

 
Vanwege het risico dat dit rechtsgevolg voor het bestuur met zich brengt, wordt 
daarom vaak gekozen voor een standaardovereenkomst.146 Om het sluiten van 
een overeenkomst wat aantrekkelijker te maken, is in de literatuur voorgesteld 
om het Koppelungsverbot te versoepelen door bij een ongeoorloofde prestatie 
het dwingende rechtsgevolg van nietigheid van de overeenkomst te vermijden. 
Over het Koppelungsverbot zelf is geen uitgebreid debat gevoerd. Butzer neemt 
in dat verband in een artikel een opmerkelijk standpunt in.  

Butzer stelt voor om het criterium ‘sachlichen Zusammenhang’ geheel te 
schrappen uit het eerste lid van § 56 VwVfG zodat voor partijen meer contract-
vrijheid ontstaat.147 Dit standpunt onderbouwt hij onder meer met het argument 
dat er minder behoefte bestaat aan het Koppelungsverbot. De gedachte die aan 
het Koppelungsverbot ten grondslag ligt is dat de burger in een afhankelijke 
positie verkeert ten opzichte van het bestuur en beschermd dient te worden tegen 
eventueel machtsmisbruik van het bestuur. Butzer merkt op dat het met die af-
hankelijke positie van de burger wel wat meevalt in de praktijk. Een ‘slimme’ 
burger kan immers met het bestuur een overeenkomst sluiten en instemmen met 
een prestatie en vervolgens, nadat het bestuur aan zijn (door de burger gewenste) 
verplichting heeft voldaan, de nietigheid van de prestatie inroepen. Vooral on-
dernemingen beschikken over kennis, informatie en ervaring. Vaak wordt buiten 
beschouwing gelaten dat zij deze macht ook kunnen misbruiken, ten koste van 
de overheid. Ook in die gevallen waarin nog wel behoefte bestaat aan de be-
schermende werking van het Koppelungsverbot, zijn er andere mogelijkheden 
om de belangen van burgers te beschermen. Het met het Zusammenhanggebot 
beoogde doel kan volledig bereikt worden met het Angemessenheitskriterium.148 
Volgens Butzer is redelijkheid en proportionaliteit voor een burger veel belang-

                                                        
145. Zie over § 59 VwVfG Maurer 2004, p. 387-399; Von Rintelen 2003, p. 147-185.  
146. Butzer 2002, p. 884.  
147. Butzer 2002, p. 885.  
148. Butzer 2002, p. 889-890. 
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rijker dan het Sachzusammenhanggebot. Is een beperking van de contractvrij-
heid echt nodig indien de prestaties over en weer in balans zijn en er geen twijfel 
over bestaat dat de burger vrijwillig heeft ingestemd met de inhoud van de over-
eenkomst?  

Concluderend stelt Butzer dat het niet mogelijk is om vast te houden aan het 
Koppelungsverbot met dwingend nietigheidsgevolg en daarnaast een toenemend 
gebruik van overeenkomsten te verwachten. Indien men de uitgangspunten van 
Kooperationalisierung, Beschleunigung en Entscheidungsverknüpfung hanteert, 
dan dient de wetgever ook, voor zover dat publiekrechtelijk mogelijk is, zoveel 
mogelijk ruimte te bieden voor het sluiten van overeenkomsten.149 Vanuit de 
wetenschap en de adviescommissie Verwaltungsverfahrensrecht is een voorstel 
voorbereid over een aanpassing van enkele bepalingen inzake het Verwaltungs-
vertrag. In het voorstel is niet gekozen voor een versoepeling van de werking 
van het Koppelungsverbot. De oplossing voor de belemmerende werking van het 
Koppelungsverbot bij totstandkoming van contracten is niet gezocht in een rela-
tivering van de eis, maar in een vermijding van de nietigheidsgevolgen. Het 
voorstel is om aan § 59 VwVfG een nieuw tweede lid a toe te voegen, dat partij-
en meer ruimte biedt om de overeenkomst aan te passen in plaats van het strikte 
nietigheidsgevolg.150  

4.6.3 Tussenconclusie 

In tegenstelling tot in Nederland is de reikwijdte van het Koppelungsverbot in 
Duitsland geen onderwerp geweest van een brede discussie in de literatuur. Het 
beschermen van private belangen is bijvoorbeeld een onderwerp dat niet wordt 
behandeld in Duitse handboeken. Volgens Schlössels lijkt juist op dat punt in 
Nederland de wetenschappelijke discussie over het specialiteitsbeginsel verge-
vorderd.151 Opmerkelijk is het signaal uit de Duitse literatuur dat een systeem 
van doelgebonden bevoegdheden in de praktijk daadwerkelijk belemmerend kan 
werken voor het onderhandelende bestuur. De reden is dat onduidelijke grenzen 
van de onderhandelingsruimte voor het bestuur een risico vormen, aangezien 
niet altijd duidelijkheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een prestatie. Net 
als in het Nederlandse recht is het rechtgevolg: nietigheid van de overeenkomst. 
Een voorstel uit de literatuur is om het dwingende nietigheidsgevolg te relative-
ren, door partijen de ruimte te bieden om de overeenkomst aan te passen. Verder 
is geconstateerd dat met betrekking tot de werking van het Koppelungsverbot 
geen onderscheid gemaakt wordt tussen een Verwaltungsakt of een Verwal-
tungsvertrag.  

                                                        
149. Butzer 2002, p. 891. 
150. Schmitz 2005, p. 17-24, in bijzonder p. 23.  
151. Schlössels 1998, p. 7. 
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4.7 Conclusie 

Op grond van het specialiteitsbeginsel mag het bestuur een bestuursbevoegdheid 
slechts uitoefenen binnen de kaders van de bevoegdheidsverlenende wet. In dit 
hoofdstuk is onderzocht in hoeverre het specialiteitseginsel het bereiken van 
rechtsgeldige overeenstemming tussen bestuur en burger begrenst. Drie situaties 
zijn onderscheiden: het contracteren over de inhoud van een besluit, het bedin-
gen van prestaties in ruil voor publiekrechtelijke medewerking en het contracte-
ren in de privaatrechtelijke sfeer.  
 
De uitleg van het specialiteitsbeginsel is bepalend voor de mogelijkheid om 
rechtsgeldig te kunnen contracteren over de inhoud van een besluit. Met een 
rekkelijke uitleg is de ruimte om verschillende belangen te betrekken bij de 
onderhandelingen over een besluit relatief groot. De rekkelijken leggen het spe-
cialiteitsbeginsel zo uit dat geen strikte gebondenheid bestaat aan het doelge-
bonden wettelijke kader. Ook vreemde algemene belangen of privaatrechtelijke 
aspecten kunnen volgens deze visie binnen een besluit worden gereguleerd. 
Daarmee lijkt een rekkelijke uitleg van het specialiteitsbeginsel goed aan te 
sluiten bij het uitgangspunt van mediation, dat bij het zoeken naar een oplossing 
alle belangen die bij een conflict een rol spelen, bij de onderhandelingen worden 
betrokken. Ook de reikwijdte van de op het bestuur rustende onderzoeksplicht 
op grond van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb naar de mogelijkheid van een minne-
lijke oplossing (hoofdstuk 2) is met een rekkelijke uitleg het ruimst.  

Een rekkelijke uitleg is echter moeilijk te verenigen met het idee van de 
rechtstaat en bovendien gaat het geldende recht uit van een gematigde oplossing 
van het specialiteitsbeginsel. Ook bij de onderhandelingen over een besluit zal 
de gematigde opvatting gevolgd moeten worden. Een consequentie is dat 
vreemde algemene belangen en particuliere belangen van derden waarvan duide-
lijk is dat de wetgever deze buiten de belangenafweging heeft willen houden, 
niet bij de onderhandelingen over een besluit mogen worden betrokken. Dit 
betekent echter niet dat in het kader van bemiddeling over deze aspecten niet 
rechtsgeldig overeenstemming bereikt kan worden. Uit het onderstaande blijkt 
dat aspecten die niet rechtsgeldig gereguleerd kunnen worden in een specifiek 
besluit, mogelijk deel uit kunnen maken van een ander besluit of van een pri-
vaatrechtelijke overeenkomst.  

 
In het kader van bemiddeling is het in beginsel mogelijk om te onderhandelen 
over meer dan één besluit. Dit biedt perspectief om een conflict over één activi-
teit, waarvoor meerdere besluiten benodigd zijn, integraal te behandelen. Met 
bemiddeling kan worden tegemoet gekomen aan de wens uit de praktijk om te 
komen tot inhoudelijke afstemming bij ‘versnippering’ van besluitvorming. 
Toepassing van de Wet samenhangende besluiten Awb, die voorziet in een bun-
deling van besluitvormingsprocedures, kan het gebruik van bemiddeling bij 
meer dan één besluit organisatorisch vereenvoudigen. De Wet algemene bepa-
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lingen omgevingsrecht beoogt het samenvoegen van bevoegdheden in één toet-
singskader en draagt daarmee ook bij aan de voor bemiddeling gewenste inte-
grale aanpak van een conflict.  

Gelet op het specialiteitsbeginsel is het belangrijk dat bij de onderhandelin-
gen over meerdere besluiten de bestaande bevoegdhedenstructuur niet wordt 
doorbroken. Een consequentie kan zijn dat verschillende bestuursorganen bij de 
onderhandelingen moeten worden betrokken. Het risico bestaat dat bestuursor-
ganen bij de onderhandelingen over een oplossing de publieke belangen niet 
meer optimaal weten te scheiden. Dat bestuursorganen onderhandelen over be-
sluiten doet evenwel niet af aan de plicht van het bestuur om op grond van arti-
kel 3:4 Awb bij het nemen van een besluit afzonderlijk een belangenafweging te 
maken, waarbij de optimale behartiging van het publieke belang voorop dient te 
staan.  
 
In de situatie waarbij het bestuur prestaties van de burger verlangt in ruil voor 
publiekrechtelijke medewerking, wordt de onderhandelingsruimte van het be-
stuur evenals in het bovenstaande beperkt door het besluitvormingskader van de 
publiekrechtelijke bevoegdheid waarover wordt gecontracteerd. Indien met de 
verlangde prestatie de grenzen van het belangenafwegingskader wordt over-
schreden, is sprake van strijd met het verbod van détournement de pouvoir (arti-
kel 3:3 Awb). Uit een uitspraak van de Hoge Raad waarin een beroep op détour-
nement de pouvoir succes heeft gehad, blijkt dat de overeenkomst nietig is en 
daarmee niet rechtsgeldig. Hieruit volgt dat het bestuur, door publiekrechtelijke 
medewerking afhankelijk te stellen van prestaties van burgers, de grenzen van 
het specialiteitsbeginsel niet via een overeenkomst kan omzeilen. Met deze re-
denering sluit het Nederlandse recht materieel aan bij het Duitse recht.  

In het Duitse recht eist het Koppelungsverbot een inhoudelijk verband met de 
publiekrechtelijke bevoegdheid bij het stellen van voorschriften bij een Verwal-
tungsakt en bij het bedingen van prestaties in een Verwaltungsvertrag. Gecon-
stateerd is dat met betrekking tot de werking van het Koppelungsverbot geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen een Verwaltungsakt en een Verwaltungsver-
trag. Dit houdt in dat, ondanks de wilsovereenstemming, met een Verwaltungs-
vertrag niet meer van de burger kan worden verlangd in vergelijking met een 
Verwaltungsakt.  

 
Gebleken is dat een privaatrechtelijke overeenkomst gebruikt kan worden om 
rechtsgeldig afspraken te maken die gelet op het specialiteitsbeginsel niet in een 
besluit kunnen worden gereguleerd. Omdat bij een privaatrechtelijke overeen-
komst een koppeling met een specifiek belangenafwegingskader ontbreekt, 
vormt het specialiteitsbeginsel in deze situatie geen beperking bij de onderhan-
delingen. Het belang dat met de overeenkomst wordt gediend, speelt formeel-
juridisch geen rol bij de belangenafweging van een besluit. Uiteraard dient het 
contracterende bestuur daarbij wel de overige publiekrechtelijke en privaatrech-
telijke normen in acht te nemen.  
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Een uitgangspunt van mediation is dat alle apsecten van een conflict, ook aspec-
ten die juridsche niet relevant zijn, bij de onderhandelingen over een oplossing 
worden betrokken. Een belangrijke bevinding is dat de theorie van het speciali-
teitsbeginsel geen belemmering vormt voor de bij bemiddeling gewenste inte-
grale benadering van een conflict. 






