
 

Hoofdstuk 5 
Conflicten na succesvolle bemiddeling 

5.1 Inleiding 

Na succesvolle bemiddeling kan over de bereikte overeenstemming over een 
oplossing opnieuw een conflict ontstaan. Een burger is het bij nader inzien toch 
niet eens met een besluit waarmee hij eerder had ingestemd. Of het bestuur 
neemt een ander besluit dan was afgesproken. Verschil van mening kan ontstaan 
over de inhoud en de uitleg van de overeenkomst. Ook kunnen na verloop van 
tijd de omstandigheden wijzigen waardoor een partij zich niet meer aan haar 
afspraken kan of wil houden. Partijen kunnen in dat geval overwegen om nog-
maals gebruik te maken van bemiddeling om het herleefde conflict op te lossen. 
Als bemiddeling geen optie is of niet tot een gewenste oplossing leidt, kan het 
geschil aan de rechter worden voorgelegd. De vraag rijst of de combinatie van 
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke elementen leidt tot complicaties bij een 
juridische procedure over het resultaat van bemiddeling. Het bestuursrecht gaat 
uit van een besluitvormingsfase die eindigt met een besluit in de zin van artikel 
1:3 Awb. Civielrechtelijke aspecten van bemiddeling zijn dat partijen gezamen-
lijk onderhandelen en dat afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsover-
eenkomst.1 
 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre een conflict over bereikte over-
eenstemming leidt tot problemen in de rechtsbescherming. Tevens wordt bezien 
op welke wijze mogelijke problemen kunnen worden opgelost.2 Eerst wordt 

                                                        
1. Artikel 14 NMI-Mediation Reglement 2001 bepaalt dat een regeling in der minne wordt vastge-

legd in een vastellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin partijen besluiten om zich 
te houden aan een door henzelf bereikte vaststelling, ter beëindiging of voorkoming van een 
onzekerheid of een geschil over wat tussen hen rechtens geldt, bestemd om ook te gelden voor 
zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken (artikel 7:900, eerste lid, 
BW). 

2. Overigens kunnen ook problemen ontstaan als bemiddeling niet leidt tot overeenstemming. Zie 
Verbunt & Polet 2004, p. 36-46; Jagtenberg 2004, p. 76-78. Gedacht kan worden aan de verbin-
tenisrechtelijke aspecten van afgebroken onderhandelingen of het intrekken of afwijzen van een 
mediationvoorstel door het bestuur. Vgl. CRvB 14 juni 2007, LJN BA8466 waarin de afwijzen-
de reactie van het bestuur op een verzoek om het treffen van een minnelijke regeling is aange-
merkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, Awb.  
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nagegaan aan welke rechter een conflict over een overeenkomst moet worden 
voorgelegd (par. 5.2). Daarna wordt aandacht besteed aan het aspect van ver-
trouwelijkheid van bemiddeling. Om geheimhouding te verzekeren kunnen par-
tijen contractueel een geheimhoudingsbeding overeenkomen. Bezien wordt 
welke betekenis in het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht wordt 
toegekend aan een tussen partijen overeengekomen geheimhoudingsbeding (par. 
5.3). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rechtsgeldigheid van een af-
standsbeding en een mediationclausule die bij bemiddeling vaak wordt opgeno-
men in een overeenkomst. Ook wordt aandacht besteed aan het contracteren 
over bestuursrechtelijke normen van dwingende aard (par. 5.4). Daarna komen 
de rechtsgevolgen van een aantastbare overeenkomst aan de orde. Nagegaan 
wordt wat de nietigheid van een overeenkomst betekent voor prestaties van het 
bestuur bestaande uit het verlenen van medewerking aan de uitoefening van een 
publiekrechtelijke bevoegdheid (par. 5.5). Als sprake is van een rechtsgeldige 
overeenkomst, zijn partijen in beginsel gehouden tot nakoming. Om nakoming 
te kunnen vorderen, moet duidelijk zijn waartoe de overeenkomst partijen ver-
plicht. Ook hierover kunnen partijen van mening verschillen. Bezien wordt hoe 
de overeenkomst door de rechter wordt uitgelegd. Vervolgens wordt nagegaan 
in hoeverre partijen nakoming kunnen vorderen van de verplichtingen die voort-
vloeien uit de overeenkomst (par. 5.6). Tot slot volgt een samenvatting en con-
clusie (par. 5.7). 

5.2 Burgerlijke rechter of bestuursrechter 

In deze paragraaf wordt behandeld welke rechter benaderd moet worden bij een 
conflict over na bemiddeling bereikte overeenstemming. Welke rechter bena-
derd moet worden is afhankelijk van de juridische kwalificatie van de overeen-
komst. In hoofdstuk 3 is onderscheid gemaakt tussen een bevoegdhedenover-
eenkomst, een gemengde overeenkomst en een privaatrechtelijke overeen-
komst.3 In het onderstaande wordt ingegaan op de rechtsbeschermingsmogelijk-
heden bij een bevoegdhedenovereenkomst en een privaatrechtelijke overeen-
komst. Een combinatie van beide typen is mogelijk (gemengde overeenkomst), 
maar wordt niet afzonderlijk behandeld. Eerst wordt aandacht besteed aan con-
tractpartijen (par. 5.3.1). Ook derden die geen partij zijn bij het contract kunnen 
een belang hebben om de overeenkomst in rechte ter discussie te stellen (par. 
5.3.2). Tot slot volgt een conclusie (par. 5.3.3).  

                                                        
3. Paragraaf 3.3.1, 3.4.1 en 3.5.1. 
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5.2.1 Rechtsbescherming contractpartijen 

5.2.1.1 Bevoegdhedenovereenkomst 
De rechtsbescherming van contractpartijen is gecompliceerd als het bestuur 
contracteert over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. De 
bestuursrechtelijke rechtsverhouding wordt niet alleen bepaald door het besluit, 
maar ook door de overeenkomst. Welke rechter moet benaderd worden als de 
particuliere contractpartij rechtbescherming wenst ten aanzien van de bevoegd-
hedenovereenkomst? Een bevoegdhedenovereenkomst kan niet direct aan de 
bestuursrechter worden voorgelegd omdat moet worden aangenomen dat het 
besluitbegrip in het systeem van de Awb is beperkt tot eenzijdige rechtshande-
lingen. De bevoegdhedenovereenkomst moet gekwalificeerd worden als een 
meerzijdige rechtshandeling.4 Een belanghebbende die van oordeel is dat een 
appellabel uitvoeringsbesluit niet overeenkomt met de inhoud van de bevoegd-
hedenovereenkomst, kan het besluit voorleggen aan de bestuursrechter.5 De 
bestuursrechter beoordeelt de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Naast de 
toepasselijke publiekrechtelijke regelgeving en belangen van derden, speelt via 
de toetsing aan het vertrouwensbeginsel de inhoud van de overeenkomst een rol 
bij de beoordeling van het besluit.6 Beoordeeld wordt of het gewekte vertrou-
wen dat aan de overeenkomst kan worden ontleend, voor honorering in aanmer-
king komt. De binding van het bestuur aan de overeenkomst kan vergeleken 
worden met de gebondenheid aan eenzijdige toezeggi 7ngen.   

                                                       

Omdat de bestuursrechter oordeelt over de rechtmatigheid van het bestreden 
besluit, is het niet mogelijk om in een bestuursrechtelijke procedure een oordeel 
van de bestuursrechter te verkrijgen over vorderingen tot nakoming of schade-
vergoeding op grond van wanprestatie, die voorvloeien uit de onderliggende 
contractuele relatie. De vraag is in hoeverre er buiten de procedure bij de be-
stuursrechter nog ruimte bestaat voor een vordering bij de burgerlijke rechter. 
Indien het bestuur een ander besluit neemt dan in de bevoegdhedenovereen-
komst is afgesproken, heeft een vordering op grond van wanprestatie bij de bur-
gerlijke rechter dan kans van slagen? Deze problematiek wordt in paragraaf 5.6 
behandeld. 

In tegenstelling tot de contracterende burger heeft het bestuur zelf geen 
rechtsingang bij de bestuursrechter. De bestuursrechtelijke procedure is uitslui-
tend bedoeld als waarborg voor behoorlijk bestuur.8 Het is bovendien moeilijk 
denkbaar dat het bestuur zijn eigen besluit, genomen ter uitvoering van de over-

 
4. Zie De Graaf 2004, p. 68; Scheltema & Scheltema 2003, p. 176-177. 
5. Jurgens 2005, p. 117-118; Scheltema & Scheltema 2003, p. 186-187.  
6. Pront-van Bommel 1998, p. 67. 
7. Scheltema & Scheltema 2003, p. 180-182; De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, p. 140. 

Aangenomen wordt dat aan de bindende kracht van een overeenkomst relatief meer gewicht 
kan worden toegekend dan aan een eenzijdige toezegging van het bestuur. 

8. Van der Does & Snijders 2001, p. 11. 
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eenkomst, zou willen aanvechten. Het is wel voorstelbaar dat het bestuur een 
vordering wenst in te stellen met betrekking tot de onderliggende contractuele 
verhouding, bijvoorbeeld om naleving te vorderen van prestaties van de weder-
partij. Voor zover het gaat om prestaties die zijn vastgelegd in een appellabel 
uitvoeringsbesluit, kan naleving afgedwongen worden via de uitoefening van de 
bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden. Als het gaat om een overeen-
komst waarin het bestuur, in ruil voor publiekrechtelijke medewerking, presta-
ties van de burger heeft verlangd die uiteindelijk niet in een besluit worden ver-
disconteerd, zou de civiele rechter benaderd kunnen worden.  

5.2.1.2 Privaatrechtelijke overeenkomst 
De rechtsbeschermingsmogelijkheden bij een contract met privaatrechtelijke 
inhoud zijn niet gecompliceerd. Artikel 112 Gw bepaalt dat de gewone rechter 
bevoegd is om geschillen te beslechten over burgerlijke rechten en schuldvorde-
ringen.9 De burgerlijke rechter acht zich bevoegd in een geschil indien de eisen-
de partij zijn vordering baseert op een regel van burgerlijk recht en acht de eiser 
bovendien ontvankelijk als de wet voor de beslechting van een geschil geen 
andere rechtsgang heeft aangewezen. Als het bestuur partij is, moet een geschil 
over het besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling 
eveneens aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Uit artikel 8:3 Awb 
volgt dat deze bestuurshandeling uitgesloten is van beroep bij de bestuursrech-
ter.10 Zowel het bestuur als de particuliere contractpartij kan zich wenden tot de 
burgerlijke rechter. 

5.2.2 Rechtsbescherming derden die geen contractpartij zijn 

Een derde die geen contractpartij is, kan naleving wensen van afspraken die 
tussen het bestuur en de vergunninghouder tot stand zijn gekomen. Omdat hij 
geen contractpartij is, ontbreekt een vorderingsrecht. Een bijkomend probleem is 
de kenbaarheid van het contract. Anders dan bij een besluit, is het bestuur niet 
gehouden om een overeenkomst bekend te maken. De overeenkomst is mogelijk 
wel van invloed op de besluitvorming. De kenbaarheid van een contract lijkt met 
het oog op de rechtsbescherming van derden wenselijk. In het onderstaande 
wordt eerst aandacht besteed aan de rechtsbescherming van derden in geval van 

                                                        
9. Zie over artikel 112 Gw en het wettelijke stelsel Van Angeren 1998, p. 3-29. 
10. Discussie bestaat over de vraag of de beslissing ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 

rechtshandeling gekwalificeerd kan worden als besluit in de zin van de Awb. De Haan is van 
oordeel dat deze voorbereidingshandeling naar positief recht een Awb-besluit is, omdat de 
grondslag van deze rechtshandeling publiekrechtelijk van aard is (De Haan 2004, p. 111). Vol-
gens Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male berust de bevoegdheid om de rechtshandeling te ver-
richten op het BW. Met deze benadering is artikel 8:3 Awb overbodig (Van Wijk/Konijnenbelt 
& Van Male 2005, p. 170; zie ook Kortmann 2003, p. 105 en De Graaf 2004, p. 72). Hoe het 
ook zij, de wetgever heeft in artikel 8:3 Awb expliciet aangegeven dat tegen deze bestuurshan-
deling geen beroep openstaat bij de bestuursrechter.  
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een bevoegdhedenovereenkomst en een privaatrechtelijke overeenkomst. Daarna 
wordt het probleem van de kenbaarheid van de overeenkomst behandeld. 

5.2.2.1 Bevoegdhedenovereenkomst 
Bij een bevoegdhedenovereenkomst gericht op het nemen van een appellabel 
besluit, kunnen derden rechtsbescherming verkrijgen via het uitvoeringsbesluit. 
De totstandkoming van een overeenkomst ontslaat het bestuur niet van de ver-
plichting om op grond van artikel 3:4 Awb bij het nemen van het besluit alle 
betrokken belangen mee te wegen; ook de belangen van derden die niet bij de 
onderhandelingen in het kader van de bemiddeling zijn betrokken. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 mei 
2007.11  

In deze zaak verzocht een derde het bestuur om handhaving middels be-
stuursdwang, om een einde te maken aan illegale motorcrossactiviteiten. De 
derde was betrokken bij mediation, maar kon zich niet verenigen met de over-
eenkomst tussen het bestuur en de overtreder, welke strekte tot realisering bin-
nen enkele jaren van een nieuw circuit op een andere locatie. Het bestuur achtte 
het, mede in verband met de bereikte overeenstemming, niet opportuun om over 
te gaan tot toepassing van bestuursdwang. De Afdeling bestuursrechtspraak 
oordeelt in deze zaak dat de overeenkomst geen bijzondere omstandigheid ople-
vert op grond waarvan kan worden afgezien van handhaving, nu deze niet strekt 
tot beëindiging van de illegale situatie binnen een concrete en korte termijn. 
Verder zijn de milieubelangen en belangen van derden niet kenbaar bij de be-
sluitvorming betrokken. Aan de omstandigheid dat de derde betrokken is ge-
weest bij het mediationtraject, kan geen doorslaggevende betekenis worden 
toegekend.  

Dat belangen van derden door een overeenkomst niet in het gedrang mogen 
komen, is in de jurisprudentie over de vaststelling van een bestemmingsplan 
verschillende malen naar voren gekomen. De redenering is dat een overeen-
komst niet in de weg staat aan een integrale planbeoordeling, waarbij aan de 
hand van de geldende planologische inzichten en behoeften de bij het plan be-
trokken belangen dienen te worden afgewogen.12 In de uitspraak Hydro Agri 
over een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
gaat de Afdeling geschillen nog verder in het beklemtonen van de noodzakelijke 
volledige beoordeling van een aanvraag.  
 

‘Toezeggingen van de vergunningverlener aan de aanvrager in een convenant 
of anderszins passen niet in dit systeem van vergunningverlening. Bij het doen 

                                                        
11. ABRvS 30 mei 2007, LJN BA5953. Zie ook Rb.’s-Hertogenbosch 3 april 2008, LJN BC9943. 

In deze uitspraak oordeelt de rechtbank dat een werkgever niet is gebonden aan de tussen werk-
nemer en het UWV gesloten vaststellingsovereenkomst in een mediationprocedure waarbij de 
werkgever geen partij is geweest.  

12. ABRvS 7 juli 1997, BR 1998, 122; KB 24 september 1994, AB 1995, 494 m.nt. AWK; AGRvS 
28 augustus 1989, AB 1990, 24 m.nt. AWK. 
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van toezeggingen zijn derden niet betrokken en is nog niet bekend waartoe de 
milieuhygiënische inzichten nopen op het moment dat daadwerkelijk vergun-
ning wordt verleend. De toezeggingen kunnen dan ook naar het oordeel van 
de Afdeling geschillen de aard en de omvang van de noodzakelijke beoorde-
ling van een aanvraag niet terzijde stellen.’13 

 
Uit deze overweging kan niet geconcludeerd worden dat overeenkomsten in het 
systeem van vergunningverlening ontoelaatbaar zijn.14 De Afdeling geschillen 
tracht juist duidelijk te maken dat een overeenkomst niet afdoet aan het feit dat 
er nog een volledige belangenafweging plaats moet vinden.  
 
Voor een derde die door een overeenkomst in zijn belangen wordt geschaad, is 
het wellicht wenselijk om in een zo vroeg mogelijk stadium het contract aan te 
vechten. Als hij moet wachten tot het uitvoeringsbesluit, staat hij al op achter-
stand. Het bestuur heeft met de overeenkomst een standpunt ingenomen en zal 
waarschijnlijk niet snel geneigd zijn om daar later nog van af te wijken.15 Is het 
voor een derde mogelijk om, voordat het uitvoeringsbesluit is genomen, de 
overeenkomst in rechte ter discussie te stellen? Beredeneerd kan worden dat de 
beslissing van het bestuur tot het aangaan van de overeenkomst, mits deze be-
slissing op schrift is gesteld, aangemerkt kan worden als een besluit in de zin 
van artikel 1:3, eerste lid, Awb. Artikel 8:3 Awb, waarin bepaald is dat geen 
beroep kan worden ingesteld tegen een besluit ter voorbereiding van een privaat-
rechtelijke rechtshandeling, staat ingeval van een bevoegdhedenovereenkomst 
niet in de weg aan een beroep bij de bestuursrechter. Met de bevoegdhedenover-
eenkomst wordt een publiekrechtelijk rechtsgevolg beoogd. De beslissing tot het 
aangaan van de overeenkomst kan aangemerkt worden als een beslissing ter 
voorbereiding van een publiekrechtelijke rechtshandeling. In beginsel staat voor 
een belanghebbende bezwaar en beroep open bij de bestuursrechter.16  

Mijns inziens kan betwijfeld worden of de derde belanghebbende is bij het 
besluit tot het aangaan van de overeenkomst. Artikel 6:3 Awb bepaalt dat een 
beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar is 
voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het 
voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Het besluit betreft een 
beslissing tot het aangaan van een contractuele relatie. De vraag rijst of buiten 
de beoogde contractpartij anderen als belanghebbenden kunnen worden aange-
merkt. De overeenkomst is gericht op de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid en door de voorbereidingshandeling wordt een derde nog niet 
                                                        
13. AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400 m.nt. ThGD; vgl. Vz. AGRvS 26 september 1991, AB 

1992, 283.  
14. Vgl. Drupsteen in zijn noot onder de uitspraak. Dat toezeggingen niet zouden passen in het 

systeem van vergunningverlening gaat naar zijn oordeel te ver.  
15. Zie Allewijn 2007a, p. 107. 
16. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 251. Auteurs merken op dat tot nog toe zelden is 

geprobeerd om beroep aan te tekenen tegen het besluit tot het aangaan van een bevoegdheden-
overeenkomst. 
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rechtstreeks in zijn belang getroffen. Bovendien is de vraag of de derde, als deze 
aangemerkt zou kunnen worden als belanghebbende, beschikt over een proces-
belang. De bestuursrechter zal een derde die opkomt tegen de voorbereidings-
handeling, waarschijnlijk niet-ontvankelijk verklaren.17  

Hoewel een derde een belang kan hebben om de overeenkomst zo vroeg mo-
gelijk ter discussie te stellen, acht ik extra rechtsbescherming naast het uitvoe-
ringsbesluit niet gewenst. Mijns inziens beschikt een derde met de mogelijkheid 
van bezwaar en beroep tegen het appellabele uitvoeringsbesluit over voldoende 
rechtsbescherming. Als blijkt dat het bestuur bij het nemen van het uitvoerings-
besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met mogelijke belangen van der-
den, zal de bestuursrechter het besluit kunnen vernietigen wegens strijd met het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel. 
Bovendien acht ik rechtsbescherming in een eerder stadium niet wenselijk van-
wege de extra proceduremogelijkheid en tijd die het met zich brengt voor de 
praktijk van bemiddeling.  
 
Tot slot in dit verband nog enkele opmerkingen over wat in de literatuur het 
wegonderhandelde of weggehorizontaliseerde derdenbelang wordt genoemd.18 
Het bestuur onderhandelt met een belanghebbende over een te nemen besluit en 
verliest daarbij derden uit het oog. Het is mogelijk dat het bestuur zonder de 
onderhandelingen met de ene burger een ander besluit had genomen, waarmee 
meer aan belangen van derden wordt tegemoet gekomen. Kortmann noemt als 
voorbeeld een overeenkomst tussen bestuur en exploitanten van een meubelbou-
levard over het handhaven middels bestuursdwang ter zake van een illegaal 
ingenomen standplaats door een Roma familie. Zonder de overeenkomst was het 
bestuur wellicht overgegaan tot legalisering.19 De bestuursrechter beoordeelt 
enkel de rechtmatigheid van het voorliggende handhavingsbesluit. Wanneer het 
besluit in overeenstemming is met de regelgeving, handelt het bestuur rechtma-
tig. De bestuursrechter kan niet beoordelen of een geheel ander besluit gelet op 
alle betrokken belangen beter zou zijn geweest.20  

Betoogd kan worden dat het bestuursrecht in een dergelijke situatie derden 
onvoldoende rechtsbescherming biedt en dat het belang van derden door con-
tractpartijen wordt ‘wegonderhandeld’. Mijns inziens dient het beeld van ‘weg-
onderhandelen’ genuanceerd te worden. Dat het bestuur onderhandelt, is volgens 
mij niet doorslaggevend voor de vraag of rekening moet worden gehouden met 
de belangen van derden. Zo kan in de door Kortmann geschetste casus beargu-
menteerd worden dat de belangen van derden niet zijn wegonderhandeld, omdat 
het bestuur over het algemeen voordat het overgaat tot handhaving op grond van 
het zorgvuldigheidsbeginsel moet onderzoeken of een reële mogelijkheid tot 

                                                        
17. De Graaf 2004, p. 71. Anders Pront-van Bommel 1998, p. 74-75. 
18. Vgl. Allewijn 2007a, p. 107; Damen 1993, p. 109-129. 
19. Zie Kortmann 2003, p. 99.  
20. Zie Pront-van Bommel 1998, p. 81. 
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legalisatie bestaat.21 Of het bestuur nu wel of niet contracteert, op grond van 
artikel 3:4 Awb is het verplicht om bij het nemen van een besluit alle betrokken 
belangen af te wegen en daarbij mogen de nadelige gevolgen niet onevenredig 
zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

5.2.2.2 Privaatrechtelijke overeenkomst 
Het beginsel van de relativiteit van de contractwerking brengt met zich dat een 
overeenkomst slechts werking heeft tussen contractpartijen.22 Een derde kan 
geen rechten ontlenen aan een overeenkomst waarbij hij geen partij is. Als een 
derde op de hoogte is van het contract en van oordeel is dat hij door de overeen-
komst in zijn recht wordt getroffen, beschikt hij over de mogelijkheid om een 
vordering uit onrechtmatige daad in te stellen bij de burgerlijke rechter. Het kan 
zijn dat een derde juist belang heeft bij naleving van een contract, omdat ten 
gunste van hem afspraken zijn gemaakt. Het bestuur spreekt bijvoorbeeld met de 
projectontwikkelaar af dat deze een groenvoorziening zal aanleggen ten bate van 
omwonenden. Als de projectontwikkelaar zijn contract niet naleeft, staan de 
omwonenden wat rechtsbescherming betreft met lege handen. Naar mijn oordeel 
is het wenselijk dat een derde in een dergelijk geval beschikt over een vorde-
ringsrecht. Om een vorderingsrecht te verkrijgen is het noodzakelijk dat hij par-
tij wordt bij de overeenkomst.  

Wanneer een derde niet bij de totstandkoming van het contract is betrokken, 
kan een derdenbeding, geregeld in de artikelen 6:253-256 BW, wellicht uit-
komst bieden. Deze uitzondering op het uitgangpunt dat een overeenkomst 
slechts rechtsgevolgen in het leven roept voor de contractpartijen, houdt in dat 
een derde aan een overeenkomst een recht kan ontlenen, als de contractpartijen 
dit zijn overeengekomen en de derde het ten behoeve van hem gemaakte beding 
aanvaardt.23 Hij beschikt dan over dezelfde bevoegdheden als de overige con-
tractpartijen en kan een conflict naar aanleiding van de overeenkomst aan de 
burgerlijke rechter voorleggen. Van een derdenbeding is echter alleen sprake als 
de derde ook daadwerkelijk rechtstreeks aanspraken aan de ‘ontstaansovereen-
komst’ kan ontlenen.24 Overigens is de vraag of contractpartijen zelf een belang 
hebben bij het opnemen van een derdenbeding. Het gevolg is dat een extra partij 
                                                        
21. Vgl. ABRvS 18 december 2002, AB 2003, 85 m.nt. Michiels.  
22. Zie over de achtergrond van dit beginsel: Du Perron 1999, p. 9-35.  
23. Zie over het derdenbeding: Cahen 2004, p. 41-54. Een voorbeeld van een derdenbeding is de 

overeenkomst waarbij A als afzender goederen laat versturen door B naar geadresseerde C. Als 
er iets misgaat (de goederen komen bijvoorbeeld niet aan) dan kan de geadresseerde de ver-
voerder aanspreken. De bij het derdenbeding betrokken partijen worden in de literatuur de initi-
atiefnemer (A), de promittens (B) en de derde begunstigde (C) genoemd. Tussen de partijen A 
en B komt een overeenkomst tot stand waarin een beding wordt opgenomen ten gunste van C. 
Als C vervolgens het beding aanvaardt, ontstaat voor B ook een verplichting tot nakoming je-
gens C. Na aanvaarding van het beding, wordt C op grond van artikel 6:254 BW partij bij de 
overeenkomst.  

24. Of partijen daadwerkelijk een derdenbeding beoogd hebben, zal aan de hand van de regels voor 
de uitleg van overeenkomsten moeten worden beoordeeld. 
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bij niet-nakoming van het contract een procedure kan starten bij de burgerlijke 
rechter. Betoogd kan worden dat de bijzondere positie van het bestuur als con-
tractpartij met zich brengt dat het ook de belangen van derden bij een mogelijk 
vorderingsrecht in het oog moet houden.25  

5.2.2.3 Kenbaarheid van de overeenkomst 
Anders dan voor een besluit gelden voor een overeenkomst geen regels over 
bekendmaking. Als in de primaire fase tussen het bestuur en de vergunninghou-
der afspraken worden gemaakt over de inhoud van een besluit, is het de vraag of 
derden daar ooit weet van zullen hebben. Met Kortmann ben ik van mening dat 
de kenbaarheid van een bevoegdhedenovereenkomst wenselijk is gelet op de 
rechtsbescherming van derden. Hij stelt dat een besluit moet berusten op een 
kenbare afweging van belangen. Tot die belangen behoren ook die welke in de 
overeenkomst zijn verdisconteerd.26 De bestuursrechter moet kunnen beoorde-
len of sprake is van een ongeoorloofde invloed van het contract op de besluit-
vorming.  

                                                       

Kortmann pleit voor een bekendmakingsregeling in het BW.27 Daarin zou 
kunnen worden bepaald dat een bevoegdhedenovereenkomst pas in werking 
treedt na bekendmaking op dezelfde wijze als het besluit waarover wordt gecon-
tracteerd, bekend gemaakt moet worden. Zo nodig zou via de schakelbepaling 
van artikel 3:1, tweede lid, Awb ook de voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 
van toepassing kunnen worden verklaard op de bevoegdhedenovereenkomst. 
Zoals eerder aangegeven, acht ik in verband met bemiddeling extra juridische 
proceduremogelijkheden ten aanzien van de overeenkomst niet gewenst. Daarbij 
komt dat een regeling waarbij de bekendmaking een constitutief vereiste vormt 
voor het inwerkingtreden van de overeenkomst mijns inziens een te verstrek-
kend middel vormt om de kenbaarheid voor derden te verzekeren. Wat betreft de 
wijze van kenbaar maken zou wellicht wel aangesloten kunnen worden bij de 
regeling over bekendmaking van besluiten in de artikelen 3:41 tot en met 3:44 
Awb. Zo kan de overeenkomst worden kenbaar gemaakt door toezending of 
uitreiking als de overeenkomst een beperkte groep belanghebbenden treft. Is niet 
duidelijk hoe groot de groep belanghebbenden is, dan kan het kenbaar maken 
plaatsvinden door kennisgeving van de overeenkomst in een van overheidswege 
uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.28 

 
25. Op grond van de schakelbepaling van artikel 3:1, tweede lid, Awb is het bestuur ook in privaat-

rechtelijke situaties gehouden om te handelen in overeenstemming met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.  

26. Kortmann 2003, p. 100. 
27. Kortmann 2003, p. 122. Kortmann wenst een regeling in het BW omdat de bevoegdhedenover-

eenkomst volgens hem overwegend een civielrechtelijk karakter heeft en het publiekrechtelijke 
karakter pas bij het uitvoeringsbesluit aan de orde komt (zie paragraaf 3.6.3). 

28. Vgl. artikel 6:24, derde lid, Grondexploitatiewet. Deze bepaling luidt: ‘Van de overeenkomst 
wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis ge-
geven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’. 
Het betreft alleen een verplichting van bekendmaking dat de overeenkomst is gesloten en ziet 
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Een ander voorstel van Kortmann spreekt mij meer aan. Ter vergroting van de 
transparantie zou artikel 3:47 Awb uitgebreid kunnen worden met de verplich-
ting een over het besluit gesloten overeenkomst te vermelden in de motivering 
van het besluit. Mijn voorkeur gaat uit naar deze suggestie, nu het doel om de 
overeenkomst kenbaar te maken voor derden, via een vermelding in de motive-
ring op een relatief eenvoudige wijze kan worden bereikt. Wordt door derden 
bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit, dan dient het bestuur de overeen-
komst voorafgaand aan het horen ter inzage te leggen, nu de overeenkomst een 
‘op de zaak betrekking hebbend stuk’ betreft, als bedoeld in artikel 7:4, tweede 
lid, Awb. Als in de bezwaarfase een overeenkomst tot is gekomen, dan dient het 
bestuur dat op grond van artikel 7:12, eerste lid, Awb in de motivering van de 
beslissing op bezwaar te vermelden. In een eventuele beroepsprocedure vormt 
de overeenkomst een ‘op de zaak betrekking hebbend stuk’, dat het bestuur op 
grond van artikel 8:42 Awb aan de rechter moet toezenden.29 Hebben derden 
geen bezwaar tegen het uitvoeringsbesluit, maar wensen zij toch kennis te ne-
men van de integrale inhoud van de overeenkomst, dan kunnen zij het bestuur 
om openbaarmaking verzoeken op grond van de Wob.  

Een wijziging van artikel 3:47 Awb, zoals Kortmann voorstelt, is mijns in-
ziens niet noodzakelijk. Aangezien het bestuur in de motivering inzicht moet 
geven in de overwegingen die aan een besluit ten grondslag liggen, lijkt daarbij 
een vermelding van een bevoegdhedenovereenkomst op haar plaats. Overigens 
is de afdwingbaarheid van een dergelijke eis in rechte problematisch. Een ge-
brek in de motivering wegens het niet vermelden van een overeenkomst komt 
namelijk niet aan het licht, als het contract niet kenbaar is. 
 
Ook bij een privaatrechtelijke overeenkomst vormt de kenbaarheid voor derden 
mogelijk een probleem. Anders dan bij de bevoegdhedenovereenkomst heeft de 
overeenkomst niet direct betrekking op de besluitvorming. Het argument dat 
kenbaarheid van een contract gewenst is vanwege de invloed ervan op de be-
sluitvorming, gaat strikt genomen niet op bij een privaatrechtelijke overeen-
komst. Ik zie geen reden voor een algemene regeling over bekendmaking van 
privaatrechtelijke contracten die tot stand gekomen zijn na bemiddeling. Naar 
mijn oordeel is het in bepaalde situaties echter wenselijk dat derden op de hoog-
te worden gebracht van een contract tussen het bestuur en een particuliere we-
derpartij. Dit is mijns inziens het geval als tussen contractpartijen afspraken 
gemaakt worden met het oog op de belangen van derden. In het bovenstaande 
heb ik betoogd dat een derde om een vorderingsrecht te verkrijgen, als contract-
partij bij de overeenkomst moet worden betrokken (al dan niet via een derden-
beding). Het kenbaar maken van de overeenkomst door het bestuur zou verze-

                                                        
niet op openbaarmaking van de inhoud ervan. Op het niet naleven van de verplichting tot be-
kendmaking staat geen sanctie (Kamerstukken II 2004-2005, 30 218, nr. 2, p. 6 en 46). 

29. Als contractpartijen geheimhouding zijn overeengekomen, rijst de vraag in hoeverre een over-
eenkomst in rechte overgelegd moet worden. Zie par. 5.3 over de vertrouwelijkheid van bemid-
deling.  



 CONFLICTEN NA SUCCESVOLLE BEMIDDELING 145 

kerd kunnen worden door de regels over de wijze van bekendmaking van beslui-
ten van overeenkomstige toepassing te verklaren in deze situatie. Dit is echter 
niet mogelijk via artikel 3:1, tweede lid, Awb, omdat afdeling 3.6 buiten de 
reikwijdte valt van deze schakelbepaling.30 Mijns inziens kan het bestuur in 
deze situatie ook zonder wettelijke regeling gehouden zijn tot het kenbaar ma-
ken van het contract aan derden om reden van zorgvuldigheid en behoorlijkheid.  

                                                       

5.2.3 Tussenconclusie 

De bestuursrechter moet benaderd worden bij een bevoegdhedenovereenkomst 
gericht op het nemen van een appellabel besluit. Zowel de particuliere contract-
partij als eventuele derden kunnen in bezwaar en beroep gaan tegen het uitvoe-
ringsbesluit. Voor derden is het uit oogpunt van rechtsbescherming essentieel 
dat zij op de hoogte zijn van de overeenkomst, nu deze van invloed kan zijn op 
de besluitvorming. Om kenbaarheid voor derden te verzekeren, is het bestuur 
mijns inziens gehouden een tot stand gekomen overeenkomst te vermelden bij 
de motivering van het uitvoeringsbesluit.  

De burgerlijke rechter oordeelt over geschillen voortvloeiend uit een privaat-
rechtelijke overeenkomst. Mogelijk worden tussen het bestuur en een particulier 
afspraken gemaakt ter bescherming van belangen van derden. Derden beschik-
ken echter niet over een vorderingsrecht om naleving in rechte af te dwingen. In 
dat geval is het naar mijn mening wenselijk dat derden als contractpartij bij de 
overeenkomst worden betrokken. Als derden niet bij de totstandkoming van de 
overeenkomst zijn betrokken, kan de constructie van het derdenbeding uitkomst 
bieden.  

5.3 De vertrouwelijkheid van bemiddeling  

Teneinde een oplossing te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat partijen 
vertrouwelijk van gedachten kunnen wisselen. Het is niet wenselijk dat partijen 
zich geremd voelen om informatie aan elkaar te geven, vanwege het risico dat 
het later in rechte tegen hen gebruikt kan worden. Bij mediation is het daarom 
gebruikelijk dat partijen geheimhouding overeenkomen, om de vertrouwelijk-
heid van hetgeen tijdens de onderhandelingen naar voren wordt gebracht, te 
waarborgen (par. 5.3.1). Bezien wordt of een partij met een beroep op het ge-
heimhoudingsbeding kan voorkomen dat een rechter kennisneemt van wat tij-
dens het onderhandelingsproces heeft plaatsgevonden. Eerst wordt aandacht 
besteed aan het burgerlijk procesrecht (par. 5.3.2). Vervolgens wordt nagegaan 
welke betekenis het bestuursprocesrecht toekent aan een beroep van een partij 

 
30. In artikel 3:1, tweede lid, Awb worden de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige 

toepassing verklaard. Uit de memorie van toelichting blijkt dat artikel 3:1, tweede lid, Awb 
geen betrekking heeft op procedurele normen nu het van overeenkomstige toepassing verklaren 
van procedurele normen in privaatrechtelijke situaties op praktische problemen kan stuiten (PG 
Awb I, p. 189).  
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op een geheimhoudingsbeding (par. 5.3.3). Daarna volgt een conclusie (par. 
5.3.4). 

5.3.1 Geheimhoudingsbeding 

In de literatuur over mediation wordt vertrouwelijkheid beschouwd als een kern-
element van het mediationproces.31 Om geheimhouding te verzekeren kunnen 
partijen contractueel geheimhouding overeenkomen.32 Een dergelijk geheim-
houdingsbeding wordt opgenomen in de mediationovereenkomst die vooraf-
gaand aan het mediationtraject wordt gesloten.33 In de mediationovereenkomst 
zal worden verwezen naar artikel 7 van het NMI-Mediation Reglement 2001 van 
het Nederlands Mediation Instituut. Deze bepaling luidt:  
 

‘7.1 Partijen verbinden zich om aan derden – onder wie begrepen rechters of 
arbiters – geen mededelingen te doen omtrent het verloop van de Mediation-
procedure, de daarbij door Partijen ingenomen standpunten, gedane voorstel-
len en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, door hen ver-
strekte informatie. 
7.2 Partijen verbinden zich om geen stukken aan derden – onder wie begrepen 
rechters of arbiters – bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren 
of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de 
Mediation betrokken Partij bekend zijn gemaakt, getoond, geciteerd of gepa-
rafraseerd. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover de desbetreffende 
Partij onafhankelijk van de Mediation reeds zelf over deze stukken beschikte 
of daarover had kunnen beschikken. Onder stukken als bedoeld in dit artikel 
worden mede verstaan: door Partijen of door de Mediator in het kader van de 
Mediation opgestelde memories, notities, verslagen van zittingen, etc., alsme-
de andere gegevensdragers zoals geluidsbanden, videobanden en computer-
diskettes.  
7.3 Het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel geldt overeenkomstig 
voor de Mediator.  
7.4 Partijen verplichten zich nimmer de Mediator, Hulppersonen en/of andere 
bij de Mediation betrokkenen, als getuige of anderszins te horen of te doen 
horen over feiten, stukken, voorstellen, verklaringen etc. – alles in de ruimste 
zin des woords – die tijdens de Mediation aan de orde zijn geweest, indien en 
voor zover de desbetreffende Partij onafhankelijk van de Mediation daarover 
niet reeds zelf beschikte.  

                                                        
31. O.a. Santing-Wubs 2007, p. 27; Pel & Vogel (red.) 2004, p. 11; Brenninkmeijer e.a. 2003, p. 

165. 
32. In tegenstelling tot de Verenigde Staten heeft Nederland het waarborgen van de vertrouwelijk-

heid bij mediation niet wettelijk geregeld. Zie over het wettelijk kader in de Verenigde Staten: 
Vogel 2004, p. 117-159.  

33. Pel & Vogel (red.) 2004, p. 29. Zie over de mediationovereenkomst o.a. Verbunt & Polet 2004, 
p. 36-46.  
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7.5 Alle informatie die tijdens een Afzonderlijk Gesprek door de daarbij aan-
wezige(n) aan de Mediator wordt verstrekt, wordt door de Mediator vertrou-
welijk behandeld, tenzij anders is afgesproken. 
 7.6 (…).’ 

 
Als na bemiddeling een conflict ontstaat over de bereikte overeenstemming, rijst 
de vraag welke betekenis in rechte aan een geheimhoudingsclausule moet wor-
den toegekend. Gegevens die tijdens mediation zijn ingebracht kunnen relevant 
zijn voor het onderbouwen van bepaalde stellingen. De informatie is bijvoor-
beeld van belang in geval van een conflict over de uitleg van een overeenkomst. 
Zo kan een burger in een bestuursrechtelijke procedure stellen dat het bestuur 
een ander besluit heeft genomen dan eerder was afgesproken. Als het bestuur de 
overeenkomst anders uitlegt, dan kan uit tussentijdse afspraken, voorstellen of 
verslagen duidelijk worden wat partijen met de overeenkomst hebben beoogd. 
De vraag is in hoeverre dergelijke gegevens in rechte overgelegd kunnen wor-
den indien partijen geheimhouding zijn overeengekomen. 

5.3.2 Burgerlijk procesrecht 

Partijen kunnen afspreken welke informatie vertrouwelijk moet blijven. Zo 
wordt bij mediation de vaststellingsovereenkomst veelal buiten de reikwijdte 
van de geheimhoudingsplicht gehouden.34 Een geheimhoudingsbeding strekt er 
toe dat informatie later niet in rechte wordt gebruikt tot bewijs van het eigen 
gelijk en wordt beschouwd als een bewijsovereenkomst als bedoeld in artikel 
153 Rv.35 Artikel 153 Rv biedt partijen de mogelijkheid om in afwijking van het 
wettelijke bewijsrecht afspraken te maken over de eigen bewijspositie. De ge-
heimhoudingsplicht levert in het burgerlijk procesrecht spanning op met de 
waarheidsplicht die voor partijen geldt.36 Artikel 21 Rv bepaalt dat partijen 
verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar 
waarheid aan te voeren. Artikel 22 Rv regelt dat de rechter partijen kan bevelen 
om stellingen toe te lichten of bepaalde bescheiden te overleggen. Partijen mo-
gen dit weigeren als daarvoor gewichtige redenen zijn, maar de rechter beslist 
uiteindelijk of de weigering gerechtvaardigd is.  

Wat dient in rechte te prevaleren: de geheimhoudingsplicht of de waarheids-
plicht? Uit artikel 22 Rv volgt dat het aan de rechter is om een afweging te ma-
ken tussen het belang om informatie geheim te houden en het belang van waar-
heidsvinding. In één van de weinige uitspraken over dit onderwerp oordeelt de 
rechter dat het beroep op het geheimhoudingsbeding zwaarder weegt dan het 

                                                        
34. Artikel 15 van het NMI-Mediation Reglement 2001 bepaalt dat de vaststellingsovereenkomst in 

rechte kan worden overgelegd. 
35. Hilberink 2004, p. 75.  
36. Santing-Wubs 2007, p. 31; Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 79; Hilberink 

2004, p. 75-76. 
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belang van materiële waarheidsvinding.37 De zaak heeft betrekking op de uitleg 
van een vaststellingsovereenkomst. Om informatie over het doel en de strekking 
van de vaststellingsovereenkomst te verkrijgen, wenst de eiser getuigen te horen, 
waaronder de mediator. De gedaagde stelt zich op het standpunt dat deze infor-
matie valt onder de reikwijdte van het geheimhoudingsbeding. De rechter oor-
deelt:  
 

‘De rechtbank is van oordeel dat het enkele feit dat de vaststellingsovereen-
komst op het door eiser gestelde punt onvolledig is, niet zo zwaarwegend is 
dat gedaagde eiser, in het belang van de waarheidsvinding, niet mag houden 
aan de bewijsovereenkomst die partijen aldus hebben gesloten. Dit zou anders 
kunnen liggen indien de vaststellingsovereenkomst zo onduidelijk of onvolle-
dig zou zijn dat voor het vaststellen van de verplichtingen die tussen partijen 
over en weer gelden een nadere standpuntbepaling vereist zou zijn en in het 
kader daarvan bewijs zou zijn opgedragen, teneinde de afspraken die tussen 
partijen zijn gemaakt in rechte te kunnen vaststellen.’ 

 
Volgens Santing-Wubs zal de rechter bij een dergelijke afweging gelet op de 
ontwikkeling van mediation en de stimulering vanuit de overheid van alternatie-
ve vormen van geschilbeslechting zich soepel op moeten stellen ten aanzien van 
de invulling van artikel 21 Rv.38 Er zijn ook uitzonderingen waarin de rechter 
geen voorrang kan geven aan de geheimhoudingsplicht. In een uitspraak van 9 
januari 2007 oordeelt de Rechtbank Zutphen als volgt over de uitleg van een 
geheimhoudingsbeding bij een vermeende bedreiging tijdens de mediation: 
 

‘Nu de bewoordingen van de geheimhoudingsclausule geen uitsluitsel geven 
en door partijen geen andere relevante omstandigheden zijn gesteld, kent de 
kantonrechter doorslaggevend gewicht toe aan aard en strekking van de medi-
ationovereenkomst. Van algemene bekendheid is dat voor het slagen van een 
mediation van doorslaggevend belang is dat partijen bij het zoeken naar een 
passende oplossing vrijuit kunnen praten en hun achterliggende belangen en 
emoties op tafel kunnen leggen. Daarbij komt dat partijen in het stadium dat 
onzeker is of de mediation zal slagen niet het risico moeten lopen dat zij later  
– na het mislukken van de mediation – worden ‘opgehangen’ aan uitlatingen 
die zij (al dan niet in een poging om overeenstemming te bereiken), tijdens de 
mediation hebben gedaan. De kantonrechter is van oordeel dat de geheimhou-
dingsclausule in dat licht moet worden uitgelegd. Aldus bezien strekt die ge-
heimhoudingsplicht zich niet uit tot tijdens het mediationproces begane straf-
bare feiten of evident wangedrag – bedreiging daaronder begrepen – van een 
der partijen of de mediator. De geheimhoudingsclausule annex bewijsover-

                                                        
37. Rb. Utrecht 2 februari 2005, NJF 2005, 152. Vgl. Pres. Rb. Arnhem 4 februari 2000, KG 2000, 

65. 
38. Santing-Wubs 2007, p. 33.  
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eenkomst staat dan ook niet in de weg aan een bewijsopdracht aan [eiser] als 
hierna te geven.’39 

 
Uit deze uitspraak volgt dat informatie over tijdens de mediation begane strafba-
re feiten of evident wangedrag niet met een beroep op het geheimhoudingsbe-
ding geheim kan worden gehouden.40  

Overigens leidt het handelen in strijd met met een geheimhoudingsbeding tot 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Op grond van artikel 6:74 BW 
kan de wederpartij een vordering tot schadevergoeding instellen. Verbunt en 
Polet wijzen erop dat een dergelijke vordering waarschijnlijk niet erg kansrijk is, 
omdat het lastig is om de schade te bewijzen, die is geleden als gevolg van de 
schending van de geheimhoudingsplicht.41 Het is volgens deze auteurs daarom 
zinvol om aan het geheimhoudingsbeding een boetebeding te koppelen (artikel 
6:91 BW).42 
 
Maakt het voor het boven geschetste kader van het geheimhoudingsbeding bin-
nen het burgerlijk procesrecht ook uit dat het bestuur contractpartij is? Mogelijk 
speelt het uitgangspunt van openbaarheid van bestuur een rol bij de belangen-
afweging van de burgerlijke rechter. Het bestuur beroept zich bijvoorbeeld op 
het geheimhoudingsbeding terwijl de particulier zich op het standpunt stelt dat 
informatie op basis van de Wob openbaar kan worden gemaakt. Voordat de 
burgerlijke rechter een afweging kan maken tussen het geheimhoudingsbeding 
en de waarheidsplicht, zal eerst duidelijk moeten zijn of de informatie op grond 
van de Wob door het bestuur openbaar moet worden gemaakt. De burgerlijke 
rechter kan dit niet beoordelen. De particulier zal in dat geval eerst op grond van 
artikel 3 van de Wob een verzoek moeten richten tot het bestuur. De beslissing 
van het bestuur over het verzoek om informatie is een besluit in de zin van de 
Awb, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. Als de be-
stuursrechter oordeelt dat informatie op grond van de Wob openbaar moet wor-
den gemaakt, dan zal de burgerlijke rechter aan een beroep van het bestuur op 
een geheimhoudingsbeding mijns inziens geen gewicht mogen toekennen.  

5.3.3 Bestuursprocesrecht 

Het uitgangspunt van openbaarheid in het bestuursrecht en het belang van ver-
trouwelijkheid van mediation levert spanning op.43 Kunnen partijen bij een con-

                                                        
39. Rb. Zutphen 9 januari 2007, LJN AZ6524. 
40. Vgl. Hilberink 2004, p. 80.  
41. Verbunt & Polet 2004, p. 41. 
42. Hilberink is echter kritisch over het nut van een boetebeding. De dreiging van de boete vormt 

volgens hem geen harde garantie voor nakoming omdat een partij toch een belangenafweging 
maakt tussen de hoogte van de boete en de eventuele winst van de procedure door gebruik te 
maken van de informatie (Hilberink 2004, p. 77). 

43. Verseveld 2006, p. 110; Van Leeuwen 2004, p. 116. 
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flict over het uitvoeringsbesluit met succes een beroep doen op het geheimhou-
dingsbeding? In tegenstelling tot het burgerlijk procesrecht, kent het bestuurs-
procesrecht niet de figuur van de bewijsovereenkomst. Partijen kunnen met de 
contractuele geheimhoudingsplicht geen afspraken maken over de eigen bewijs-
positie. Desondanks ligt het volgens Van Leeuwen in de rede dat ook door de 
bestuursrechter gewicht wordt toegekend aan het geheimhoudingsbeding, tenzij 
andere wettelijke bepalingen zich tegen geheimhouding verzetten.44 Van Leeu-
wen wijst op artikel 2:5 Awb en artikel 8:29 Awb.45 Artikel 2:5 Awb bevat een 
geheimhoudingsplicht voor een ieder die betrokken is bij de uitoefening van de 
taak van een bestuursorgaan en die in dat kader kennis krijgt van vertrouwelijke 
gegevens. Deze algemene geheimhoudingsplicht dient te wijken als een wette-
lijk voorschrift verplicht tot mededeling. Wanneer iemand in rechte wordt opge-
roepen om inlichtingen te verstrekken, dan kan hij niet met een beroep op de 
geheimhoudingsplicht weigeren om een verklaring af te leggen. Artikel 8:29 
Awb voorziet in een mogelijkheid voor partijen om in rechte te weigeren gege-
vens of inlichtingen te verstrekken. Vereist is dat gewichtige redenen bestaan die 
nopen tot geheimhouding. Een contractueel beding tussen partijen is niet direct 
zo’n gewichtige reden.  

Als het bestuur zich beroept op geheimhouding, bepaalt artikel 8:29, tweede 
lid, Awb dat de criteria van de Wob als ondergrens gelden. Van gewichtige re-
denen is geen sprake als het bestuur op grond van de Wob verplicht zou zijn een 
verzoek om informatie in te willigen. In beginsel kunnen alle schriftelijke do-
cumenten die tijdens bemiddeling in de besluitvormingsfase tot stand komen 
met een verzoek op grond van artikel 3 Wob openbaar gemaakt worden, tenzij 
sprake is van een uitzonderingsgrond als genoemd in artikel 10 en 11 van de 
Wob. Onevenredige bevoordeling of benadeling van een partij of eerbiediging 
van de persoonlijke levensfeer, kan bijvoorbeeld een weigeringsgrond vormen 
om gegevens uit de onderhandelingen openbaar te maken. In de regel kunnen 
schriftelijke stukken (zoals een mediationovereenkomst, een verslag van de 
onderhandelingen, tussentijdse voorstellen en de vaststellingsovereenkomst) niet 
geheim worden gehouden vanwege het algemene belang van openbaarheid. 
Voor zover het documenten betreft ten behoeve van intern beraad, biedt artikel 
11, tweede lid, Wob de mogelijkheid om informatie te verstrekken in een vorm 
die niet herleidbaar is tot personen.  

Om de vertrouwelijkheid van mediation te waarborgen en openbaarmaking 
van gegevens te voorkomen, wordt door Van Leeuwen gewezen op de moge-
lijkheid om zo weinig mogelijk documenten op te stellen, dan wel deze niet bij 
het bestuur te laten berusten.46 Met Verseveld ben ik van mening dat een derge-
lijke oplossing geen schoonheidsprijs verdient.47 Uiteraard kan bij het opstellen 
van een verslag rekening worden gehouden met mogelijke openbaarmaking. 
                                                        
44. Van Leeuwen 2004, p. 100.  
45. Van Leeuwen 2004, p. 101-102.  
46. Van Leeuwen 2004, p. 114-115. 
47. Verseveld 2006, p. 111. 
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Overigens ziet de Wob niet op mondelinge communicatie tussen bestuur en 
burger. Voor zover mondelinge communicatie niet in documenten is vastgelegd, 
kan deze informatie vertrouwelijk blijven. Dit betekent dat de Wob er niet aan in 
de weg staat dat bij gebruik van bemiddeling in het bestuursrecht partijen bij het 
zoeken naar een passende oplossing vrijuit en vertrouwelijk kunnen praten en 
hun achterliggende belangen en emoties op tafel kunnen leggen.48 De rechter 
beoordeelt of sprake is van zodanige gewichtige redenen dat het geven van in-
lichtingen of het verstrekken van gegevens achterwege kan blijven. Relevant is 
of de informatie noodzakelijk is voor een goede beoordeling van het bestreden 
besluit.49  
 
Mij zijn geen uitspraken bekend over toepassing van artikel 8:29 Awb teneinde 
gegevens uit een afgerond mediationproces geheim te houden. Wel is er een 
uitspraak verschenen over het belang van openbaarheid versus het belang van 
vertrouwelijkheid gedurende het mediationproces. In deze zaak is een verzoek 
van een raadslid om openbaarmaking op grond van de Wob en de Gemeentewet 
van een rapport, uitgebracht in het kader van een mediationproces, afgewezen. 
De voorzieningenrechter oordeelt:  
 

‘In het algemeen heeft mediation vooral kans van slagen doordat in besloten-
heid over en weer positie kan worden bepaald. Een dergelijke vorm van con-
flictoplossing voorkomt polarisatie en verharding van standpunten met de no-
dige economische en financiële consequenties. De mediation geeft partijen de 
hier benodigde speelruimte die juist door openbaarmaking van de visie van de 
mediator op de posities van beide partijen en de daaruit eventueel te volgen 
beïnvloeding van buitenaf kan worden beperkt, hetgeen een mislukking van 
de mediationprocedure tot gevolg zou kunnen hebben.’50 

 
Aan het aspect van vertrouwelijkheid wordt een relatief zwaar gewicht toege-
kend als het onderhandelingsproces gaande is. Het is de vraag of de afweging 
tussen vertrouwelijkheid versus openbaarheid na een reeds afgerond bemidde-
lingtraject ook zo uitpakt. Het argument dat door openbaarmaking van informa-
tie het mediationproces kan worden verstoord, is bij een conflict na bemiddeling 
niet meer relevant. 

5.3.4 Tussenconclusie 

In het bestuursprocesrecht kunnen partijen met een geheimhoudingsbeding geen 
afspraken maken over de eigen bewijspositie. Artikel 8:29 Awb biedt echter 
voor partijen een mogelijkheid om in rechte te weigeren om gegevens of inlich-

                                                        
48. Vgl. Allewijn 2007a, p. 65 en 146; Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 83.  
49. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 204-205.  
50. Rb. Utrecht 30 november 2004, LJN AW5428, bevestigd in ABRvS 3 augustus 2005, AB 2005, 

377 m.nt. PJS.  
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tingen te verstrekken over hetgeen tijdens de mediation naar voren is gebracht. 
De bestuursrechter oordeelt of sprake is van gewichtige redenen die nopen tot 
geheimhouding. Artikel 8:29, tweede lid, Awb bepaalt dat van gewichtige rede-
nen geen sprake is, als het bestuur op grond van de Wob verplicht zou zijn een 
verzoek om informatie in te willigen. Met een beroep op artikel 8:29 Awb kan 
het bestuur niet schriftelijke documenten geheimhouden, die met een verzoek op 
grond van artikel 3 Wob openbaar gemaakt kunnen worden. In het burgerlijk 
procesrecht wordt het geheimhoudingsbeding aangemerkt als een bewijsover-
eenkomst. Geconstateerd is dat geheimhouding van informatie op gespannen 
voet staat met het belang van waarheidsvinding. De burgerlijke rechter bepaalt 
welk belang in een concreet geval dient te prevaleren.  

5.4 Afstandsbeding, mediationclausule en afwijken van dwingend 
recht 

Verschillende bestuursrechtelijke processuele normen zijn van openbare orde. 
Partijen zijn niet vrij om daarover afspraken te maken. Daarnaast kunnen af-
spraken waarin afgeweken wordt van dwingend recht dat niet van openbare orde 
is, qua inhoud en strekking strijdig zijn met bepalingen van openbare orde. Dit 
beperkt de contractvrijheid van partijen. Zo is het niet mogelijk om na een af-
wijzend besluit in een overeenkomst af te spreken dat de termijn van bezwaar 
pas gaat lopen nadat getracht is een oplossing te vinden via een mediationtraject, 
aangezien in artikel 6:8 Awb is bepaald dat de bezwaartermijn begint te lopen na 
de bekendmaking van het besluit.51  

De begrenzing van de contractvrijheid doet zich ook gevoelen bij afspraken 
die zien op een beperking van het beroep op de bestuursrechter. Nagegaan wordt 
of een beding waarbij de burger afstand doet van zijn rechtsmiddelen rechtens 
afdwingbaar is (par. 5.4.1). Ook wordt aandacht besteed aan de mediationclau-
sule waarin partijen afspreken dat zij een conflict eerst aan de mediator voorleg-
gen, voordat de rechter wordt benaderd (par. 5.4.2). Daarna wordt de uitzonde-
ring behandeld op het uitgangspunt dat partijen gehouden zijn tot naleving van 
een overeenkomst die strijdig is met dwingend recht (par. 5.4.3). Tot slot volgt 
een conclusie (par. 5.4.4). 

5.4.1 Afstandsbeding 

Tegen een besluit ter uitvoering van een vaststellingsovereenkomst staat voor de 
particuliere contractpartij bezwaar en beroep open. Voor het bestuur bestaat 
                                                        
51. Het voorbeeld is ontleend aan Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 26. Bij 

gebruik van bemiddeling in de besluitvormingsfase kan niet worden afgeweken van de wettelij-
ke termijnen. Artikel 7:10, vierde lid, Awb biedt echter de mogelijkheid om in de bezwaarfase 
de beslistermijn op te schorten met instemming van belanghebbenden. Hierover kunnen wel 
rechtsgeldige afspraken worden gemaakt. Zie over termijnen en bemiddelen in de besluitvor-
mingsfase: De Graaf 2004, p. 40-41; Wiggers-Rust 1999, p. 62-63. 
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daarom het risico dat na uitgebreide onderhandelingen in het kader van bemid-
deling, door de wederpartij opnieuw een juridische procedure wordt gestart.52 
Om te verzekeren dat geen nieuwe procedure wordt gestart, kunnen partijen 
overeenkomen dat tegen een besluit ter uitvoering van een vaststellingsovereen-
komst geen rechtsmiddelen worden aangewend. In het contract wordt bijvoor-
beeld bepaald dat tegen een besluit ter uitvoering van een bevoegdhedenover-
eenkomst door de betrokken burgers geen bezwaar en beroep zal worden inge-
steld. De vraag is of burgers in het bestuursrecht rechtsgeldig afstand kunnen 
doen van hun recht op bezwaar en beroep.  
 
Volgens jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad 
van Beroep is een afstandsbeding niet rechtsgeldig.53 Een beroepschrift van een 
belanghebbende is ontvankelijk. Wel kan de bestuursrechter de overeenkomst 
bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit betrekken. 
Dat de belanghebbende eerder uitdrukkelijk heeft ingestemd met het besluit, kan 
mogelijk leiden tot een ongegrondverklaring van het beroep. De burgerlijke 
rechter acht een beding waarbij afstand wordt gedaan van het recht op bezwaar 
en beroep eveneens nietig.54 De redenering is dat de artikelen 7:1 Awb en 8:1 
Awb, waarin het recht is opgenomen om bezwaar respectievelijk beroep aan te 
tekenen tegen een besluit in de zin van de Awb, bepalingen zijn van dwingend 
recht. Een overeenkomst die strekt tot een inperking van dit dwingende recht is 
in strijd met de openbare orde en ingevolge artikel 3:40, eerste lid, BW nietig.  

De belastingrechter oordeelt echter anders. Een afstandsbeding is toelaatbaar 
mits de belastingplichtige uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doet. Een 
belastingplichtige die met de belastingsinspecteur afspraken over de te betalen 
belasting heeft vastgelegd in een fiscaal compromis, kan nadien niet in strijd met 
de overeenkomst de uiteindelijke belastingaanslag in rechte aanvechten.55 De 
belastingrechter zal het beroep niet-ontvankelijk verklaren.56 Daarmee lijkt de 
belastingrechter aan te sluiten bij de mogelijkheden die het burgerlijk proces-
recht partijen biedt om te berusten in een vonnis of uitspraak (de artikelen 333, 
334 en 400 Rv). 

Uit de rechtspraak volgt dat bij gebruik van bemiddeling in het omgevings-
recht of het socialezekerheidsrecht, een belanghebbende niet rechtsgeldig af-
stand kan doen van zijn bevoegdheid om een bezwaar- of beroepschrift in te 
                                                        
52. Zie praktijkvoorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO voor uitbreiding van een 

bedrijf, paragraaf 6.4.1. 
53. ARRvS 27 februari 1990, AB 1990, 597 m.nt. PvB; CRvB 17 mei 1984, AB 1995, 347 m.nt. 

JM.  
54. Rb. Utrecht 3 december 2003, NJF 2004, 173. 
55. Vgl. HR 8 maart 1995, BNB 1995, 246. Zie over afstand van rechtsmiddelen o.a. Feteris 2007, 

p. 396-397. 
56. Als gedurende de gerechtelijke procedure overeenstemming wordt bereikt, en de burger on-

danks gemaakte afspraken het lopende beroep niet intrekt, is de belastingrechter wel gehouden 
om een oordeel te vellen (Hof Arnhem 7 oktober 2004, LJN AR4836; Van Schelven 2005, p. 
15-16).  
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dienen. Omdat een afstandsbeding (buiten het belastingrecht) rechtens niet af-
dwingbaar is, kan een belanghebbende ondanks eerder bereikte overeenstem-
ming met het bestuur over beëindiging van het conflict, verder procederen bij de 
bestuursrechter.  
 
In de literatuur is door verschillende auteurs betoogd dat binnen het bestuurs-
recht afstand van rechtsmiddelen mogelijk zou moeten zijn. Beargumenteerd 
wordt dat afstand van beroepsrecht past binnen het huidige bestuursprocesrecht 
waarin het bieden van individuele rechtsbescherming op de voorgrond is komen 
te staan.57 Daarbij komt dat het onderscheid tussen het belastingrecht en de ove-
rige bestuursrechtelijke terreinen op het punt van afstand van recht moeilijk te 
verklaren is. Juridisch gezien bestaat immers geen verschil tussen de bevoegd-
heid van de belanghebbende om in beroep te gaan tegen een belastingaanslag of 
een beslissing over de toekenning van bijstand. Een mogelijke verklaring voor 
het onderscheid zou kunnen zijn dat in het belastingrecht sinds jaar en dag ge-
bruik wordt gemaakt van de vaststellingsovereenkomst om onzekerheid over de 
belastingheffing te voorkomen of te beëindigen.58 De mogelijkheid om rechts-
geldig afstand te doen van recht past binnen een systeem waarin de betrokkenen 
eerst trachten er onderling uit te komen en de rechter wordt beschouwd als laats-
te redmiddel. Deze praktijk van minnelijke regelingen wordt verstoord als in 
strijd met afspraken een conflict zonder sanctie aan de rechter kan worden voor-
gelegd. Nu naar verwachting in de praktijk van onder meer het omgevingsrecht 
en het socialezekerheidsrecht het gebruik van de vaststellingsovereenkomst zal 
toenemen, vormt dit mijns inziens een argument om in het gehele bestuurspro-
cesrecht afstand van recht rechtsgeldig te achten.  

Naar het oordeel van onder meer De Graaf is een wettelijke regeling niet 
noodzakelijk om te realiseren dat rechtsgeldig afstand kan worden gedaan van 
beroepsrecht. Het beroepsrecht dient beschouwd te worden als een subjectief 
publiekrecht, dat in hoge mate ter vrije beschikking van partijen staat. Het gaat 
de rechtsvormende taak van de bestuursrechter niet te buiten om aansluiting te 
zoeken bij de mogelijkheden van afstand van recht binnen het burgerlijk proces-
recht en de jurisprudentie van de belastingrechter. Een belanghebbende die af-
stand heeft gedaan van rechtsmiddelen moet in beroep niet-ontvankelijk worden 
verklaard. Daarvoor is wel vereist dat een partij in de procedure een beroep doet 
op het feit dat afstand is gedaan.59  

                                                        
57. De Graaf 2005a, p. 6-9; De Graaf 2004, p. 202-210; De Graaf 2003, p. 141-164; Scheltema & 

Scheltema 2003, p. 218; Pront-van Bommel 1993, p. 182; VAR-Commissie Rechtsbescherming 
2004, p. 160; Anders Kobussen 1987, p. 140-141. 

58. Feteris 2007, p. 532. Van der Vlies noemt als mogelijke verklaring voor deze traditie van 
onderhandelen binnen het belastingrecht dat vaste relaties bestaan tussen de inspecteur en de 
belastingplichtige en dat vaststelling van de feiten moeilijk kan zijn, waardoor medewerking 
van beide partijen is vereist (Van der Vlies 2001, p. 177-178).  

59. De Graaf 2005a, p. 9; De Graaf 2004, p. 206. 
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De bovenstaande redenering leidt er toe dat in bepaalde situaties een materiële 
beoordeling van het beroep moet plaatsvinden om de ontvankelijkheid van het 
beroep te kunnen beoordelen. Zo is denkbaar dat de belanghebbende stelt dat het 
uitvoeringsbesluit afwijkt van de overeenkomst en dat het afstandsbeding om die 
reden niet relevant is. Gelet op deze materiële beoordeling, kan betoogd worden 
dat het weinig uitmaakt of de bestuursrechter het beroep niet-ontvankelijk of, na 
een inhoudelijke beoordeling, ongegrond verklaart. Daartegen kan worden inge-
bracht dat een niet-ontvankelijk verklaring juridisch aansluit bij hetgeen met het 
afstandsbeding is beoogd.  

Voor het bestuur is het niet opportuun om tijd en geld te steken in het berei-
ken van een minnelijke oplossing met een burger, als deze burger ondanks over-
eenstemming vrij is om verder te procederen. In verband met het toegenomen 
gebruik van bemiddeling in het bestuursrecht is het mijns inziens gewenst dat de 
bestuursrechter consequenties verbindt aan een afstandsbeding. Als algemeen 
aanvaard wordt dat binnen het bestuursrecht rechtsgeldig afstand van recht kan 
worden gedaan, moet de juridische consequentie een niet-ontvankelijk verkla-
ring van het beroep zijn. 

5.4.2 Mediationclausule 

Een mediationclausule betreft een beding waarin de contractpartijen rekening 
houden met mogelijke toekomstige conflicten. Partijen komen overeen dat als 
zich in de toekomst een conflict voordoet, eerst wordt getracht het conflict onder 
begeleiding van een mediator op te lossen. Een mediationclausule wordt vaak 
opgenomen in een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen na mediation. 
Een modelbepaling luidt als volgt: 
 

‘Ingeval de partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de inter-
pretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen zij zich wenden tot een 
mediator die is ingeschreven in het register van het NMI, gevestigd te Rotter-
dam, teneinde te trachten de gerezen geschilpunten tot een oplossing te bren-
gen. Pas nadat gebleken is dat deze mediation niet tot resultaat leidt, zullen de 
gebleken geschilpunten eventueel aan de rechter worden voorgelegd.’60 

 
Stel dat naar aanleiding van bezwaar tegen een primaire beslissing wordt be-
middeld. Partijen komen overeen dat het primaire besluit wordt aangepast in een 
beslissing op bezwaar. Vervolgens stelt de belanghebbende bij de bestuursrech-
ter beroep in tegen het uitvoeringsbesluit. Het bestuur beroept zich vervolgens 
op de mediationclausule uit de overeenkomst. In strijd met de afspraken is geen 
mediationpoging ondernomen. Hoe moet de bestuursrechter in deze situatie 
oordelen? 

                                                        
60. Deze bepaling is afkomstig uit een model vaststellingsovereenkomst gepubliceerd in Apol e.a. 

2006, p. 304. 
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Met een mediationclausule wordt geen afstand gedaan van rechtsmiddelen. De 
mediationclausule zou beschouwd kunnen worden als een beperking van het 
recht om beroep in te stellen. Analoog aan het afstandsbeding, kan verschillend 
geredeneerd worden. Ten eerste is denkbaar dat de bestuursrechter het beroep 
ontvankelijk verklaart omdat het recht op beroep een dwingendrechtelijke bepa-
ling betreft waarvan niet mag worden afgeweken. Het staat partijen niet vrij om 
contractueel extra voorwaarden te stellen aan de bevoegdheid van de belangheb-
bende om beroep in te stellen. De bestuursrechter kan vervolgens rekening hou-
den met de mediationclausule door partijen mediation aan te bieden. Ten tweede 
zou beargumenteerd kunnen worden dat niet-ontvankelijkheid van het beroep 
moet volgen omdat het recht van beroep een subjectief-publiekrecht is dat in 
hoge mate ter vrije beschikking van partijen staat. Als vaststaat dat partijen uit-
drukkelijk en ondubbelzinnig een mediationclausule zijn overeengekomen, moet 
de bestuursrechter daaraan ook consequenties verbinden.  

Ten aanzien van het afstandsbeding is deze tweede redenering gevolgd, bij 
een mediationclausule snijdt deze redenering naar mijn oordeel geen hout. Met 
een mediationclausule willen partijen de weg naar de rechter niet volledig afslui-
ten. Met een niet-ontvankelijk verklaring van het beroep wordt de weg naar de 
bestuursrechter echter volledig afgesloten. Een mijns inziens nog zwaarder we-
gend argument is dat mediation is gebaseerd op vrijwillige deelname van partij-
en. Zo bepaalt artikel 4 van het NMI-Mediation Reglement 2001 dat elk van de 
partijen en de mediator de mediationprocedure voortijdig beëindigen kan. Met 
het instellen van beroep, in strijd met een mediationbeding, geeft de belangheb-
bende blijkbaar te kennen dat hij niet mee wil werken aan een mediationpoging. 
Het lijkt mij moeilijk denkbaar dat de bestuursrechter desondanks met het oor-
deel niet-ontvankelijkheid op een indirecte wijze nakoming verzekert van de 
overeenkomst tussen bestuur en belanghebbende.  
 
De Hoge Raad heeft zich in een arrest van 20 januari 2006 in een echtschei-
dingszaak uitgesproken over de problematiek van de gebondenheid aan een 
mediationafspraak. Partijen waren tijdens de mondelinge behandeling in hoger 
beroep overeengekomen dat het zinvol zou zijn om het geschil aan een mediator 
voor te leggen. Eén van de partijen ziet vanwege emotionele redenen uiteindelijk 
af van de inschakeling van een mediator. In cassatie klaagt de wederpartij erover 
dat het Hof partijen niet heeft doorverwezen naar mediation. De Hoge Raad 
oordeelt als volgt: 
 

‘Het gaat hier om geschillen tussen twee particulieren, die in de loop van een 
geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg 
van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation 
staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te 
onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen.’61 

                                                        
61. HR 20 januari 2006, NJ 2006, 75. Vgl. HR 14 april 2006, RvdW 2006, 394; Rb. Amsterdam 16 

oktober 2002, NJ 2003, 87. Zie voor een bespreking van jurisprudentie met betrekking tot de 
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Uit dit arrest volgt dat een partij die in strijd met de mediationclausule zich di-
rect tot de burgerlijke rechter wendt, ontvankelijk is in zijn vordering.62 De Ho-
ge Raad benadrukt de vrijwilligheid van mediation.  
 
Verbunt en Polet zijn van oordeel dat het aspect van vrijwilligheid niet zo ver 
gaat dat iemand die zich tot mediation heeft gebonden, kan kiezen daar niet eens 
aan te beginnen. De auteurs zijn van mening dat een partij die weigert zelfs maar 
met mediation te beginnen, ondanks een daartoe strekkend beding, in rechte 
gedwongen kan worden aan de mediation mee te werken.63 Natuurlijk is de 
mediationclausule een prestatie die, net als ieder andere prestatie, door partijen 
moet worden nagekomen. Jongbloed pleit daarom voor een genuanceerde bena-
dering. De beoordeling moet naar zijn oordeel geschieden aan de hand van de 
omstandigheden van het geval, zoals het type conflict (privé of zakelijk), het 
geldelijk belang dat met een minnelijke oplossing is gemoeid en de wijze waar-
op de afspraak is geformuleerd (algemeen, neutraal of dwingend).64  

Mijns inziens kan echter geen sprake zijn van een rechtens afdwingbare pres-
tatie. Met Teuben ben ik van mening dat een mediationclausule te vergelijken is 
met een natuurlijke verbintenis (artikel 6:3, eerste lid, BW).65 Er bestaat wel een 
juridische verbintenis tussen partijen, maar deze is rechtens niet afdwingbaar. 
Hoewel dit enigszins onbevredigend is (de prestatie heeft generlei waarde), heeft 
de andere redenering naar mijn oordeel onwenselijke gevolgen. Partijen zouden 
dan verplicht kunnen worden om een mediation te starten, die vervolgens on-
middellijk kan worden beëindigd. Dit betekent tijdverlies en onnodige kosten.66 
Overigens brengt de aard van mediation ook met zich dat eventuele sancties bij 
niet naleving moeilijk denkbaar zijn. Teuben wijst erop dat een vordering tot 
schadevergoeding wegens wanprestatie weinig kans van slagen heeft. Door geen 
gebruik te maken van mediation wordt immers door de wederpartij feitelijk geen 
schade geleden. 
                                                        

mediationclausule Jongbloed & Schonewille 2006, p. 264-266; Van Schelven 2006, p. 26-27; 
Klijn 2005, p. 82-83; Van Schelven 2004, p. 99-101. 

62. Dit is anders bij een arbitraal beding. Als partijen overeenkomen hun geschillen te laten be-
slechten middels bindend advies, is de partij die zich desondanks tot de burgerlijke rechter 
wendt niet-ontvankelijk in haar vordering, als de andere partij zich op het bindend adviesbeding 
beroept.  

63. Verbunt & Polet 2004, p. 44. 
64. Jongbloed 2005, p. 51. 
65. Teuben 2006, p. 95. 
66. In andere landen is gebruik gemaakt van verplichte mediation, onder meer in Engeland binnen 

het familierecht en in Noorwegen binnen het mediationprogramma voor scheidende echtparen. 
De verplichting houdt in dat partijen moeten verschijnen voor een mediator, op straffe van niet-
ontvankelijkheid in de gerechtelijke procedure. Uit empirisch onderzoek blijkt dat het aantal 
geslaagde mediations bij verplichte mediation beduidend lager is dan bij vrijwillige mediation 
(Jagtenberg & De Roo 2003, p. 63; Pel & Spliet 2003, p. 1897-1902). Zie over verplichte medi-
ation de discussie in het NJB 2002, p. 753-757, naar aanleiding van de stelling: ‘Alle geschillen 
over duurzame relaties moeten verplicht eerst aan een mediator en daarna pas aan een rechter 
worden voorgelegd, op straffe van niet-ontvankelijkheid’.  
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Ik ben van oordeel dat de bestuursrechter in zijn oordeel over de gebondenheid 
aan een mediationbeding aansluiting moet zoeken bij de beslissing van de Hoge 
Raad. Het beroep behoort ontvankelijk te worden verklaard. Dat neemt niet weg 
dat de bestuursrechter de belanghebbende kan wijzen op de mogelijkheid om 
mediation te beproeven. 

5.4.3 Strijd met dwingend recht: toch afdwingbaar? 

In uitzonderlijke gevallen kunnen partijen gehouden worden tot naleving van 
een overeenkomst die strijdig is met dwingend recht. In de eerste plaats biedt de 
bijzondere regeling voor de vaststellingsovereenkomst ruimte om af te wijken 
van dwingend recht. Als de overeenkomst gekwalificeerd kan worden als een 
vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900, eerste lid, BW en sprake 
is van een geschil op het gebied van het vermogensrecht, kan onder voorwaar-
den worden afgeweken van dwingend recht. Artikel 7:902 BW bepaalt: 
 

‘Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogens-
rechtelijk gebied is ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend 
recht, tenzij zij tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede 
zeden of de openbare orde.’ 

 
Als ondergrens geldt dat het niet mogelijk is om af te wijken van dwingend recht 
van openbare orde.67 In het belastingrecht wordt door de inspecteur gebruik 
gemaakt van de ruimte die artikel 7:902 BW biedt om af te wijken van dwin-
gende bepalingen van fiscaal recht. Een geschil of onzekerheid over de vraag of 
een hoog of laag belastingtarief van toepassing is, kan bijvoorbeeld worden 
opgelost door een tarief overeen te komen dat er tussenin ligt. Deze oplossing is 
niet mogelijk op basis van de wet, die het gekozen tarief niet kent.68 In de juris-
prudentie op het gebied van het belastingrecht geldt als uitgangspunt dat alleen 
sprake is van nietigheid als de overeenkomst zozeer in strijd is met geldende 
wettelijke regelingen, dat op nakoming daarvan niet mag worden gerekend.69 
Op basis van dit algemene zogenoemde ‘zozeer’-criterium zijn de grenzen 
waarbinnen van de wet mag worden afgeweken moeilijk te geven. In artikel 
7:902 BW wordt benadrukt dat afwijking van dwingend recht slechts is geoor-
loofd als deze afwijking op een later moment blijkt.70 Een arrest van de Hoge 
Raad van 9 december 2005 op het terrein van het belastingrecht wijkt op dit punt 
af. Tussen de inspecteur en de belanghebbende was een vaststellingsovereen-
komst gesloten over de waardering van verleende opties en over de vraag of de 
werkgever van de belanghebbende loonbelasting ter zake van de opties moest 

                                                        
67. Verseveld 2006, p. 106 en 112; Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 106-107; 

De Graaf 2004, p. 59-61.  
68. Feteris 2007, p. 542.  
69. HR 7 mei 1997, BNB 1997, 221 m.nt. Hoogendoorn. 
70. De Graaf 2005b, 52; De Graaf 2004, p. 60-61. 
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inhouden. De belanghebbende stelt in beroep bij het Hof dat hij niet gehouden is 
aan de afspraak omdat deze strijdig is met de wet. De Hoge Raad overweegt:  

                                                       

 
‘De enkele omstandigheid dat de overeenkomst – kennelijk ter uitwerking van 
de zojuist genoemde vaststellingen – ook een bewust van de wet afwijkende 
afspraak omtrent het genietingsmoment bevat, is onvoldoende om te kunnen 
oordelen dat de overeenkomst zozeer in strijd is met hetgeen de wet – over het 
geheel bezien – bepaalt met betrekking tot de belastingheffing over inkomsten 
uit optieverlening dat partijen niet op nakoming daarvan mochten rekenen; 
ook overigens zijn blijkens de stukken van het geding geen feiten of omstan-
digheden aangevoerd die meebrengen dat de inhoud of strekking van de over-
eenkomst in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.’71 

 
Uit de uitspraak volgt dat op een relatief ondergeschikt onderdeel van de over-
eenkomst bewust van dwingend recht mag worden afgeweken, zonder dat dit 
nietigheid van de overeenkomst met zich meebrengt. Mogelijk kan ook buiten 
het belastingrecht bij overeenkomsten over besluiten met een financiële strek-
king met toepassing van artikel 7:902 BW in een vaststellingsovereenkomst 
bewust worden afgeweken van bepalingen van dwingend recht.  
 
In de tweede plaats kan de gebondenheid van het bestuur aan een overeenkomst 
in strijd met dwingend recht voortvloeien uit de contra legem werking van het 
vertrouwensbeginsel. Ingeval van een bevoegdhedenovereenkomst gericht op 
het nemen van een appellabel besluit speelt de overeenkomst via het vertrou-
wensbeginsel een rol bij de beoordeling van het bestreden besluit. Als een over-
eenkomst strekt tot contra legem handelen van het bestuur, moet een afweging 
gemaakt worden tussen enerzijds het legaliteitsbeginsel, dat eist dat het bestuur 
handelt in overeenstemming met de wet, en anderzijds het vertrouwensbeginsel.  

Uit jurisprudentie volgt dat toepassing van het vertrouwensbeginsel slechts in 
uitzonderlijke gevallen de naleving van een dwingendrechtelijke bepaling terzij-
de kan stellen.72 De contra legem toepassing van het vertrouwensbeginsel vindt 
voornamelijk plaats bij financiële beschikkingen in het belastingrecht en het 
socialezekerheidsrecht. Een mogelijke verklaring is dat het in die gevallen een 
tweepartijenverhouding betreft. Het gaat om begunstigend overheidsoptreden en 
de burger heeft veelal een zwaarwegend persoonlijk belang.73 De Afdeling be-
stuursrechtspraak is terughoudend in het voorrang geven aan het vertrouwens-
beginsel boven de eis dat het bestuur moet handelen overeenkomstig de wet. 
Contra legem werking van het vertrouwensbeginsel zal waarschijnlijk niet wor-

 
71. HR 9 december 2005, BNB 2006, 2001 m.nt. R.H. Happé. 
72. Zie over contra legem toepassing van het vertrouwensbeginsel Vermeer 2006b, p. 279-293; 

Damen e.a. 2005, p. 456-462; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 347-364; Bok 
2004, p. 101-106; Stout 1998, p. 15-24. 

73. Vermeer 2006b, p. 286. 
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den aangenomen als daardoor het algemeen belang of belangen van derden te 
zeer worden geschaad.74  
 
Uit het bovenstaande volgt dat artikel 7:902 BW en de werking van het vertrou-
wensbeginsel enige ruimte bieden om rechtmatig af te wijken van dwin-
gendrechtelijke bestuursrechtelijke normen. Overigens wordt het belang van 
rechtmatigheid met betrekking tot het onderhandelen in de context van het be-
stuursrecht wel eens gerelativeerd. Zo staat volgens Van Leeuwen de aandacht 
voor rechtmatigheid van besluiten op gespannen voet met de werkelijkheid, nu 
in de praktijk niet ieder besluit rechtmatig is.75 Bovendien wordt niet ieder be-
sluit aan de rechter voorgelegd. Om die reden kan volgens Van Leeuwen gesteld 
worden dat, als partijen tot een oplossing zijn gekomen waar alle belanghebben-
den het mee eens zijn, het bestuursrecht best een ‘beetje’ onrechtmatig mag zijn. 
Die stelling kan ik absoluut niet onderschrijven. Het is misschien in de praktijk 
zo dat niet alle besluiten rechtmatig zijn, maar daar zou ik zeker niet de conclu-
sie aan willen verbinden dat besluiten ook een ‘beetje’ onrechtmatig mogen zijn. 
Het kan niet zo zijn dat het onderhandelen in het kader van bemiddeling een 
vrijbrief is voor het bestuur om minder hoge eisen te stellen aan de juridische 
kwaliteit van het overheidshandelen.  

5.4.4 Tussenconclusie 

Het bestuursrecht bestaat grotendeels uit normen van dwingend recht waar par-
tijen niet van mogen afwijken. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur echter 
toch gehouden zijn tot naleving van afspraken in strijd met dwingend recht. 
Artikel 7:902 BW en de werking van het vertrouwensbeginsel bieden partijen 
enige ruimte om af te wijken van dwingendrechtelijke bestuursrechtelijke nor-
men. De speelruimte lijkt echter beperkt en bovendien is moeilijk in algemene 
zin aan te geven binnen welke bandbreedte afwijken is geoorloofd.  

Geconstateerd is dat een afstandsbeding volgens de huidige jurisprudentie 
van de bestuursrechter (behoudens de rechtspraak van de belastingrechter) niet 
rechtens afdwingbaar is. Dit vormt voor het bestuur bij gebruik van bemiddeling 
een risico, aangezien een belanghebbende verder kan procederen, ondanks eer-
der bereikte overeenstemming over beëindiging van een conflict. In verband met 
de ontwikkeling van het gebruik van bemiddeling in het bestuursrecht is het 
gewenst dat de bestuursrechter consequenties verbindt aan een afstandsbeding. 
Wanneer algemeen aanvaard wordt dat binnen het bestuursrecht rechtsgeldig 
afstand van recht kan worden gedaan, moet de juridische consequentie een niet-
ontvankelijk verklaring van het beroep zijn. 

Verder is duidelijk geworden dat een mediationclausule niet in rechte kan 
worden afgedwongen. De vrijwilligheid van mediation brengt naar mijn oordeel 
met zich mee dat partijen niet door de rechter verplicht kunnen worden om een 
                                                        
74. Damen e.a. 2005, p. 459-461; De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, p. 144-145.  
75. Van Leeuwen 2004, p. 105. 
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mediationclausule na te leven. Als de bestuursrechter moet oordelen over een 
mediationclausule dan zal hij aansluiting moeten zoeken bij de jurisprudentie 
van de burgerlijke rechter. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat in het 
burgerlijk procesrecht de vrijwilligheid van deelname aan mediation zwaarder 
weegt dan het uitgangspunt dat een overeengekomen afspraak moet worden 
voldaan. Dat neemt niet weg dat de rechter partijen kan wijzen op de mogelijk-
heid om mediation te beproeven.  

5.5 Vorderen van onverschuldigde prestaties door het bestuur 

In deze paragraaf staat de toepassing van het leerstuk van overschuldigde beta-
ling centraal. Op grond van artikel 6:203 BW kunnen reeds verrichte prestaties 
die zonder rechtsgrond zijn verricht door partijen worden teruggevorderd op 
grond van onverschuldigde betaling. Toepassing roept vragen op als het bestuur 
contracteert over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Wat 
zijn de consequenties voor een besluit ter uitvoering van de overeenkomst? 
Leidt nietigheid van één beding tot nietigheid van het gehele contract? Kan het 
bestuur een besluit ter uitvoering van een nietige of vernietigde overeenkomst 
intrekken? Of beschikt het bestuur over de mogelijkheid om voor de onver-
schuldigde prestatie van de burger een geldbedrag te vorderen? En wat is dan de 
waarde van een prestatie die bestaat uit de uitoefening van een publiekrechtelij-
ke bevoegdheid? Eerst wordt kort ingegaan op de nietigheid van een bevoegd-
hedenovereenkomst (5.5.1). Vervolgens wordt bezien wat een nietige overeen-
komst betekent voor het uitvoeringsbesluit (5.5.2). Tevens komt aan de orde hoe 
een prestatie bestaande uit het verlenen van publiekrechtelijke medewerking 
moet worden gewaardeerd (5.5.3). 

5.5.1 Over nietigheid  

Het rechtsgevolg van nietigheid is dat een overeenkomst geacht wordt niet te 
hebben bestaan. Enkele arresten van de Hoge Raad hebben aanleiding gegeven 
tot discussie over de vraag of op het grensvlak van het bestuursrecht en het bur-
gerlijk recht een bijzondere figuur wordt aangenomen, buiten het systeem van 
het algemene contractenrecht. De reden is dat de Hoge Raad in onder meer de 
arresten Nunspeet/Mulder en Breezand/Veere niet expliciet spreekt over nietig-
heid van het contract.76 De Hoge Raad gebruikt andere bewoordingen: het re-

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

HR 17 november 2000, NJ 2001, 580 m.nt. JH. Zie ook: HR 13 april 2001, AB 2002, 315 m.nt. 
FvO; HR 16 februari 1996, AB 1996, 280 m.nt. ThGD. Zie ook Asser-Hartkamp 4 III 2006, p. 
343. De Groot en Van der Veen merken in hun noot bij het arrest Nunspeet/Mulder op dat het 
onderscheid relevant kan zijn voor de te gelden verjaringstermijn. Voor vernietigbare rechts-
handelingen geldt ingevolge artikel 3:52 sub d BW een termijn van 3 jaren en voor het inroepen 
van nietigheid op grond van artikel 3:309 BW een termijn van 5 jaren. Deze laatste termijn zou 
dan ook voor de tussenfiguur gelden.  
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gresbeding is niet rechtsgeldig en de gemeente kan de financiële aanspraak niet 
geldend maken. A-G Hartkamp wijst in zijn conclusie bij het arrest Bree-
zand/Veere op deze tussenfiguur. ‘Er zijn gevallen denkbaar waarin een over-
eenkomst, ook als zij niet nietig is, toch geen rechtsgeldige titel van betaling 
oplevert.’ De overeenkomst vormt dan niet een rechtsgrond die het verrichten 
van de prestatie rechtvaardigt. Het enigszins onduidelijke juridische karakter van 
de exploitatieverordening vormt volgens Hartkamp mogelijk een argument voor 
de aanvaarding van deze tussenfiguur bij een exploitatieovereenkomst. 

Scheltema en Scheltema leiden uit de bewoordingen van de Hoge Raad af 
dat van nietigheid geen sprake is.77 Een exploitatieovereenkomst die strijdig is 
met een exploitatieverordening, is volgens Scheltema en Scheltema niet geheel 
nietig. Het rechtsgevolg van ‘het niet geldend kunnen maken’ is volgens hen dat 
slechts de financiële bijdrage niet kan worden afgedwongen en dat vordering 
van wat in strijd met de exploitatieverordening is betaald, mogelijk is. De rest 
van de overeenkomst is rechtsgeldig en rechtens afdwingbaar. Door onder meer 
Van Hee en Kortmann en door Van Rossum wordt betwist dat sprake is van een 
tussenfiguur met andere rechtsgevolgen.78 Ook Van den Berk is van oordeel dat 
de Hoge Raad aan de ‘niet geldigheid’ waarschijnlijk gelijke rechtsgevolgen 
toekent als aan nietigheid.79 Het systeem van het BW biedt echter wel mogelijk-
heden voor een genuanceerde uitkomst bij een dergelijke overeenkomst. Van 
Rossum wijst op de mogelijkheid van partiële nietigheid op grond van artikel 
3:41 BW, waarmee een vergelijkbaar resultaat kan worden verkregen als Schel-
tema en Scheltema voor ogen hebben.80 Gevolg is dat alleen de rechtsgrond aan 
het niet-geldige beding komt te vervallen. Het restant van de overeenkomst blijft 
geldig en rechtens afdwingbaar. 

Van Hee en Kortmann betwijfelen of de mogelijkheid van partiële nietigheid 
in de praktijk zal worden aangenomen omdat vereist is dat tussen het nietige 
beding en de rest van de overeenkomst geen onverbrekelijk verband bestaat. Uit 
jurisprudentie volgt dat de Hoge Raad bij een projectontwikkelingsovereen-
komst waarin het bestuur een financiële prestatie verlangt, niet snel aanneemt 
dat een onverbrekelijk verband ontbreekt.81 Als tussen het nietige beding en de 
rest van de overeenkomst een onverbrekelijk verband bestaat, is de gehele over-
eenkomst nietig. Ingeval van een nietige overeenkomst beschikken zowel het 
bestuur als de burger over een vordering op grond van onverschuldigde betaling.  

                                                        
77. Scheltema & Scheltema 2003, p. 192 en 392.  
78. Van Hee & Kortmann 2005, p. 956; Van Rossum 2004, p. 5.  
79. Van den Berk 2003, p. 588.  
80. Van Rossum 2004, p. 4-5. Om de rechtsgevolgen van nietigheid te verzachten wijst Van Ros-

sum nog op het leerstuk van conversie in artikel 3:42 BW.  
81. Van Hee & Kortmann 2005, p. 957. Zij verwijzen onder meer naar het arrest inzake Alkema-

de/Hornkamp (HR 3 april 1998, AB 1998, 241 m.nt. ThGD; NJ 1998, 599 m.nt. ARB). 
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5.5.2 Consequenties voor uitvoeringsbesluiten 

Artikel 6:203 BW over onverschuldigde betaling is in beginsel ook toepasselijk 
op een overeenkomst over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegd-
heid.82 Hoe zit het met de prestatie van het bestuur die bestaat uit het verlenen 
van publiekrechtelijke medewerking aan de uitoefening van een publiekrechte-
lijke bevoegdheid? Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van de nietige plan-
schadevergoedingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Nunspeet en 
het bouwbedrijf Mulder (paragraaf 3.4.3)? De contractpartijen waren overeen-
gekomen dat het college van B&W medewerking zou verlenen aan de wijziging 
van het bestemmingsplan onder de voorwaarde dat Mulder eventuele planschade 
en kosten van de bestemmingsplanwijziging voor zijn rekening zou nemen. De 
overeenkomst bevatte een beding waarin werd bepaald dat de gemeente, voor 
zover zij planschadevergoeding diende te betalen aan derden, regres had op 
Mulder voor het geheel van de betaalde kosten. De Hoge Raad oordeelde in 
cassatie dat het stelsel van de WRO zich verzet tegen de aanvaarding van een 
dergelijk regresbeding.  

Wat betekent nietigheid van het contract voor de prestatie van het bestuur die 
bestaat uit het verlenen van medewerking aan de wijziging van het bestem-
mingsplan? Omdat de prestatie niet bestaat uit de levering van een goed of de 
betaling van een geldsom, is artikel 6:203, derde lid, BW van toepassing. Hierin 
is bepaald dat degene die zonder rechtsgrond een prestatie heeft verricht, jegens 
de ontvanger recht heeft op ongedaanmaking. De prestatie van het bestuur ziet 
op het verlenen van medewerking aan een bestemmingsplanwijziging. Is dit een 
prestatie die ongedaan gemaakt kan worden? Bij het beantwoorden van deze 
vraag kan aansluiting worden gezocht bij de door de Hoge Raad gewezen arres-
ten Polyproject/Warmond I en II.83 Het geschil tussen partijen had betrekking op 
een exploitatieovereenkomst waarin Polyproject zich verbonden had tot het 
betalen van een bedrag van 76.000 gulden in ruil voor medewerking van de 
gemeente aan de wijziging van een bestemmingsplan. Uit Polyproject/Warmond 
I volgt dat de herziening van een bestemmingsplan een niet ongedaan te maken 
prestatie is. Vanuit bestuursrechtelijk perspectief betekent dit dat het besluit tot 

                                                        
82. Het is denkbaar dat een bevoegdhedenovereenkomst uitmondt in een besluit op grond waarvan 

betalingen door de burger of het bestuur worden verricht. De betalingen die op grondslag van 
het besluit zijn verricht, vinden in dat geval hun rechtsgrond in dat besluit. Terugvordering is 
mogelijk als de rechtsgrond aan het besluit komt te ontvallen door een vernietiging of een in-
trekking van het besluit. Artikel 6:203 BW is niet van toepassing als een bijzondere wet een re-
geling bevat inzake terugvordering. Op het gebied van het socialezekerheidsrecht voorziet de 
Wet boeten, maatregelen en terugvordering sociale zekerheid bijvoorbeeld in een regeling om-
trent terugvordering. Zie over terugvordering door de overheid uitgebreid Bollen 2002.  

83. HR 13 april 2001, AB 2002, 315 m.nt. FvO (Polyproject/Warmond I); HR 12 december 2003, 
AB 2004, 233 m.nt. FvO (Polyproject/Warmond II).  
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herziening van het bestemmingsplan niet kan worden ingetrokken door het be-
stuur.84  

De aantastbaarheid van besluiten in het bestuursrecht wijkt af van de aantast-
baarheid van overeenkomsten in het algemene contractenrecht. De nietigheid 
van de bevoegdhedenovereenkomst werkt daarom niet automatisch door in een 
uitvoeringsbesluit. In het bestuursrecht is het uitgangspunt de vernietigbaarheid 
van de rechtshandeling. Een publiekrechtelijke rechtshandeling is zelden van 
rechtswege nietig.85 Voor dit systeem worden in de literatuur verschillende ar-
gumenten aangevoerd.86 In de eerste plaats verzet de werking van het vertrou-
wensbeginsel zich tegen het aannemen van nietigheid van rechtswege. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid moet uitgegaan worden van de geldigheid van een 
besluit, tot het moment dat het vernietigd wordt. In de tweede plaats is het aan-
nemen van nietigheid onwenselijk vanuit het rechtsbeschermingsperspectief. 
Omdat de rechtshandeling geacht wordt niet te hebben bestaan, is ook geen be-
sluit in de zin van de Awb tot stand gekomen. De bestuursrechter zal het beroep 
van een eiser die opkomt tegen een van rechtswege nietig besluit daarom niet-
ontvankelijk moeten verklaren. In afwijking van de dogmatiek ten aanzien van 
rechtshandelingen, wordt degene die bezwaar of beroep instelt tegen een nietig 
besluit in een bestuurlijke procedure door de bestuursrechter toch ontvankelijk 
geacht.87 

5.5.3 Waardering van de prestatie 

Aangezien een prestatie van het bestuur bestaande uit publiekrechtelijke mede-
werking niet ongedaan gemaakt kan worden, treedt op grond van artikel 6:210, 
tweede lid, BW de waarde van de prestatie daarvoor in de plaats. Ook volgt uit 
Polyproject/Warmond I dat de uitzondering van artikel 6:211 BW niet van toe-
passing is. Het Hof had met toepassing van deze bepaling geoordeeld dat de 
prestatie van het bestuur niet in rechte op geld kon worden gewaardeerd. De 
vordering van het bestuur tot vergoeding van de waarde is volgens het Hof strij-
dig met de redelijkheid en billijkheid en daarom uitgesloten. De Hoge Raad 
komt tot een andere conclusie en leidt uit de wetsgeschiedenis af dat artikel 
6:211 BW restrictief moet worden geïnterpreteerd. Bedoeld zijn prestaties die 
bestaan uit het plegen van een stafbaar feit of in strijd zijn met goede zeden. Het 
zou niet gepast zijn als de rechter de waarde van dergelijke prestaties in rechte 
zou moeten vaststellen. De prestatie van het bestuur valt echter niet onder deze 
                                                        
84. De mogelijkheden om een besluit in te trekken zijn in het bestuursrecht beperkt (Damen e.a. 

2005, p. 473-479; De Graaf & Marseille 2005, p. 305-323; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 
2005, p. 381-387).  

85. ABRvS 20 juli 2005, AB 2005, 419 m.nt. R. Ortlep. 
86. Duk & Nicolaï 1993, p. 7; Lubach 1982, p. 197. 
87. De enigszins moeilijk te volgen redenering is dat voor het bestaansrecht van een rechtshande-

ling niet relevant is of de rechtshandeling daadwerkelijk rechtsgevolgen bewerkstelligt. Met de-
ze redenering beoogt de bestuursrechter ook bij nietige besluiten rechtsbescherming te bieden 
(zie hierover Van Ommeren & Van Veen 1999, p. 31-33). 
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uitzondering en de waarde van de prestatie dient dan ook met toepassing van 
artikel 6:210 BW in rechte te worden gewaardeerd.  
 
Hoe moet de prestatie van het bestuur worden gewaardeerd? Deze vraag stond in 
Polyproject/Warmond II centraal. Nu er voor de bepaling van de waarde van de 
prestatie van de gemeente geen algemene maatstaven zijn, knoopt het Hof aan 
bij de waarde die aan deze prestaties in het maatschappelijke verkeer wordt 
toegedacht.88 Omdat hiervoor geen gegevens beschikbaar zijn, is het bedrag 
waarop de partijen in hun onderhandelingen de prestatie hebben begroot, bepa-
lend. In dit geval was tussen partijen een bedrag van 76.000 gulden afgesproken. 
Consequentie van deze wijze van waardebepaling is dat het bestuur via de vor-
dering van onverschuldigde betaling alsnog krijgt wat in het nietige beding is 
afgesproken.89 De Hoge Raad komt in cassatie tot een ander oordeel en vernie-
tigt het arrest van het Hof. De waardering behoort in deze situatie te geschieden 
op de grondslag van hetgeen voor het gemeentebestuur wel geoorloofd zou zijn 
geweest van Polyproject als prestatie te bedingen. In dit geval moet onderzocht 
worden in hoeverre de exploitatieverordening een grondslag biedt voor het be-
dingen van een prestatie in ruil voor de bevordering van de herziening van het 
bestemmingsplan. Van Hee en Kortmann zijn kritisch over deze wijze van 
waardebepaling. Naast praktische bezwaren sluit de methode niet aan bij de 
wetsgeschiedenis, die de waarde in het economisch verkeer tot uitgangspunt 
neemt.90 Volgens de auteurs ligt het meer voor de hand om uit te gaan van de 
waarde die partijen in het contract zijn overeengekomen, waarbij de grens ligt 
bij de waarde van de prestatie die het bestuur op basis van de exploitatieveror-
dening had mogen verlangen. 

Wat betekent dit nu voor de zaak Nunspeet/Mulder, waarin niet een exploita-
tieovereenkomst maar een planschadevergoedingsovereenkomst centraal stond? 
Volgens de annotatoren De Groot en Van der Veen bestaat er een verschil tussen 
beide zaken. Ook Van Rossum is deze mening toegedaan.91 De redenering is dat 
tussen het gemeentebestuur en Polyproject sprake was van een directe relatie 
tussen de betaling van Polyproject en de prestatie van het bestuur. Deze directe 
relatie ontbreekt tussen de prestaties van Mulder en het gemeentebestuur van 
Nunspeet. Het regresbeding is niet doorslaggevend voor de gemeentelijke me-
dewerking aan de herziening van het bestemmingsplan, terwijl dit bij de exploi-
tatieovereenkomst wel het geval is. Als wordt aangenomen dat een directe rela-
                                                        
88. Bij een objectieve waardebepaling wordt aangesloten bij de waarde die een prestatie normaal in 

het economisch verkeer heeft. Een subjectief waardebegrip gaat uit van de waarde die een pres-
tatie voor de ontvanger heeft gehad (zie Scheltema 1997, p. 203-207). 

89. Vgl. Van Hee & Kortmann 2005, p. 960; Van Rossum 2004, p. 9. 
90. Van Hee & Kortmann 2005, p. 961-962. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe de waarde moet 

worden bepaald als het bestuur in het contract minder kosten heeft verhaald dan op basis van de 
exploitatieverordening mogelijk was geweest (de oorzaak van nietigheid is dan anders dan in de 
zaak Polyproject/Warmond). Geldt dan de contractprijs? Of zou het bestuur via de vordering uit 
onverschuldigde betaling meer kunnen verlangen dan in het contract was overeengekomen?  

91. Van Rossum 2004, p. 9. 
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tie tussen de prestaties ontbreekt, rijst de vraag of wel van een onverschuldigde 
prestatie kan worden gesproken. Als sprake is van een directe relatie, wordt 
relevant op welke wijze de prestatie van het bestuur moet worden gewaardeerd.  

Deze redenering snijdt naar het oordeel van Van Hee en Kortmann geen 
hout.92 Of het regresbeding nu wel of niet doorslaggevend is geweest voor de 
medewerking aan de herziening van het bestemmingsplan, doet niet ter zake nu 
de overeenkomst door de Hoge Raad in haar geheel nietig is verklaard. Dat be-
tekent dat ook het bestuur een vordering uit onverschuldigde betaling heeft. Als 
de waardering plaatsvindt volgens de wijze van waardebepaling van de Hoge 
Raad in Polyproject/Warmond II, dan moet de waarde naar alle waarschijnlijk-
heid op nihil worden vastgesteld.93 De waardering behoort dan te geschieden op 
grondslag van hetgeen voor het gemeentebestuur van Nunspeet wel geoorloofd 
zou zijn geweest van Mulder als prestatie te bedingen. Ten tijde van het tot stand 
komen van het contract was het bestuur niet bevoegd om in ruil voor publiek-
rechtelijke medewerking een bijdrage in de kosten van planschade te verlangen.  

Met Van Hee en Kortmann ben ik van mening dat dit niet betekent dat een 
prestatie bestaande uit planologische medewerking in het algemeen niet in een 
geldbedrag kan worden uitgedrukt.94 Het waarderen van de medewerking aan 
een uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid is mogelijk voor zover 
het bestuur beschikt over een rechtmatige basis om prestaties te verlangen (en de 
nietigheid is gelegen in een ander gebrek dan in de zaak Nunspeet/Mulder). In 
de zaak Nunspeet/Mulder heeft het bestuur een vordering uit onverschuldigde 
betaling, maar zonder waarde. Van Rossum wijst nog op de mogelijkheid van 
het bestuur om naast de vordering uit onverschuldigde betaling een vordering uit 
ongerechtvaardigde verrijking in te stellen.95 Op grond van artikel 6:212 BW 
zou het bestuur de stijging van de waarde van de grond na de herziening van het 
bestemmingsplan kunnen vorderen van Mulder.  

5.5.4 Tussenconclusie 

Aandacht is besteed aan de toepassing van het leerstuk van onverschuldigde 
betaling bij een nietige overeenkomst over de uitoefening van een publiekrechte-
lijke bevoegdheid. Een nietige bevoegdhedenovereenkomst heeft niet direct 
gevolgen voor het uitvoeringsbesluit. De prestatie van het bestuur, bestaande uit 
het verlenen van medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid, wordt in de jurisprudentie van de Hoge Raad beschouwd als een 
prestatie die bezwaarlijk ongedaan kan worden gemaakt. Op grond van artikel 

                                                        
92. Van Hee & Kortmann 2005, p. 959. De vraag of sprake is van een onverbrekelijk verband 

tussen de prestaties tussen partijen speelt geen rol bij het leerstuk van onverschuldigde betaling, 
maar is relevant in het kader van de vraag of sprake is van partiële nietigheid van de overeen-
komst.  

93. Hovens 2006, p. 324; Van den Berk 2003, p. 588. 
94. Vgl. Van Hee & Kortmann 2005, p. 963-964. 
95. Van Rossum 2004, p. 10.  
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6:210, tweede lid, BW treedt daarom de waarde van de prestatie ervoor in de 
plaats. Ingeval van een nietige exploitatieovereenkomst heeft de Hoge Raad 
bepaald dat de waardering van de prestatie dient te geschieden op de grondslag 
van hetgeen voor het bestuur wel geoorloofd zou zijn geweest. 

5.6 Uitleg en uitvoering van de overeenkomst 

Na bemiddeling kunnen partijen een conflict krijgen over de uitleg of de nako-
ming van de overeenkomst. Normaliter oordeelt de burgerlijke rechter over de 
uitleg en nakoming van contracten. Afhankelijk van de inhoud van de overeen-
komst is het mogelijk dat ook de bestuursrechter te maken krijgt met een con-
flict over de uitleg of nakoming van een overeenkomst. In deze paragraaf wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop een contract wordt uitgelegd (par. 5.6.1). 
Bezien wordt in hoeverre partijen in rechte nakoming kunnen vorderen van de 
overeenkomst. Van niet-nakoming van een bevoegdhedenovereenkomst is spra-
ke als het bestuur het uitvoeringsbesluit niet neemt of wanneer het uitvoerings-
besluit afwijkt van wat eerder is overeengekomen. Het verbintenissenrecht kent 
aan partijen bepaalde rechten toe bij het niet nakomen van een overeenkomst, 
zoals een vordering tot nakoming en een recht op schadevergoeding op grond 
van wanprestatie. De vraag is of deze rechten onverkort kunnen worden toege-
past als sprake is van een overeenkomst met het bestuur (par. 5.6.2). Tot slot 
volgt een conclusie (par. 5.6.3). 

5.6.1 Uitleg van de overeenkomst  

Voordat kan worden beoordeeld of een partij gehouden is tot nakoming, moet 
duidelijk zijn waartoe het contract partijen verplicht. Met betrekking tot de uit-
leg van overeenkomsten wordt in het onderstaande het burgerlijk recht en het 
bestuursrecht behandeld. 

5.6.1.1 Burgerlijk recht 
De uitleg van een contract waarbij de overheid partij is, vindt niet op een princi-
pieel andere wijze plaats dan een overeenkomst tussen particulieren.96 Bij de 
uitleg van een overeenkomst speelt het uitgangspunt van gerechtvaardigd ver-
trouwen een rol. In beginsel mag iemand die in gerechtvaardigd vertrouwen is 
afgegaan op de verklaring van een ander, deze ander ook daar aan houden.97 Bij 
de uitleg van contracten gaat de burgerlijke rechter uit van een subjectieve-
objectieve uitlegmethode.98 Bij deze uitlegmethode gaat het primair om het 
achterhalen van de gemeenschappelijke innerlijke partijbedoeling. Kan de ge-
meenschappelijke partijbedoeling niet worden achterhaald, dan moet onderzocht 

                                                        
96. Scheltema & Scheltema 2003, p. 250. 
97. Brahn/Reehuis 2002, p. 300. 
98. Tjittes 2005, p. 6. 
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worden hoe het contract naar objectieve maatstaven moet worden begrepen. Het 
gaat dan om een redelijke uitleg van het contract. In het Haviltex-arrest heeft de 
Hoge Raad de standaardnorm geformuleerd over de uitleg van overeenkom-
sten.99 Bij de uitleg van een contractbeding, komt het neer op: 

 
‘de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs 
aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien re-
delijkerwijs van elkaar mochten verwachten.’ 

 
In het later gewezen DSM/Fox-arrest is bevestigd dat bij de uitleg van een 
schriftelijk contract van beslissende betekenis zijn: alle omstandigheden van het 
concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid meebrengen.100 Eerst moeten alle omstandigheden in het licht van de 
redelijkheid en billijkheid worden beschouwd. Daarna moet in het concrete ge-
val worden bezien of de nadruk gelegd moet worden op een subjectieve dan wel 
een objectieve, grammaticale interpretatiemethode.101 Bij de omstandigheden 
van het geval kan het gaan om feiten die zich voor of na de totstandkoming van 
de overeenkomst hebben voorgedaan. Mogelijk is in de precontractuele fase een 
conceptovereenkomst gemaakt of zijn er verslagen van het onderhandelingspro-
ces.  
 
Omdat het bestuur contractpartij is, spelen de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur een rol bij de invulling van de redelijkheid en billijkheid.102 Daarbij 
dienen ook publieke belangen, zoals beleid, in aanmerking te worden worden 
genomen.103 Uit artikel 3:12 BW volgt dat bij de uitleg van een overeenkomst 
ook belangen van derden relevant kunnen zijn voor de invulling van de redelijk-
heid en billijkheid. Het arrest De negende van OMA laat zien dat aan deze be-
langen van derden tevens een zwaar gewicht kan worden toegekend.104  

In deze zaak had de gemeente Vlaardingen met een kunstenaar een contract 
gesloten over de plaatsing van een kunstwerk op een flatgebouw. De bewoners 
van de flat hadden bezwaar tegen de plaatsing van het uit neon-letters bestaande 
kunstwerk met de tekst ‘De negende van OMA’. Deze tekst ervoeren de bewo-
ners als denigrerend. In een procedure over de bouwvergunning waren de be-
zwaren van omwonenden door het college van B&W ongegrond verklaard. On-
danks de verleende bouwvergunning weigerde de gemeente uiteindelijk om 
medewerking te verlenen aan de plaatsing van het kunstwerk (aan de kunstenaar 
werd geen toegang verleend tot het dak van het flatgebouw). Het Hof komt tot 
                                                        
99. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635.  
100. HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 m.nt. C.E. du Perron. 
101. Bij standaardcontracten zonder enige keuzeruimte ontbreekt bijvoorbeeld een gemeenschappe-

lijke bedoeling. Als een gemeenschappelijke partijbedoeling ontbreekt, dan moet het contract 
op een objectieve wijze worden uitgelegd (vgl. Van Schelven 2006, p. 28; Tjittes 2005, p. 10). 

102. Van Rossum 2005, p. 92-93; Scheltma & Scheltema 2003, p. 250. 
103. HR 9 januari 1998, NJ 1998, 363 m.nt. ARB.  
104. HR 20 mei 1994, NJ 1995, 961 m.nt. CJHB. 
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het oordeel dat de gemeente niet verplicht kan worden tot het verlenen van me-
dewerking aan de plaatsing van de omstreden tekst. Hoewel de kunstenaar een 
evident belang heeft bij plaatsing, oordeelt het Hof dat de belangen van de om-
wonenden zoveel zwaarder wegen, dat de eisen van redelijkheid en billijkheid 
toelaten dat aan het belang van de kunstenaar geen voorrang wordt gegeven. 
Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het Hof niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting.  

In het arrest De negende van OMA wordt de redelijkheid en billijkheid inge-
kleurd met een belangenafweging die volgens Jurgens doet denken aan een be-
langenafweging die het bestuur ook in een publiekrechtelijke context moet ma-
ken.105 Bij besluitvorming wordt de belangenafweging echter genormeerd door 
het specialiteitsbeginsel. Bij de beslissing over de bouwvergunning kon het be-
stuur met deze belangen van de bewoners gelet op het specialiteitsbeginsel geen 
rekening houden.106 De redelijkheid en billijkheid bieden het bestuur in dit geval 
enige ruimte om bij de uitleg van het contract alsnog rekening te houden met 
deze belangen van derden. Dat de Hoge Raad de belangen van derden heeft 
meegewogen bij de uitleg van het contract, heeft in de literatuur tot kritiek ge-
leid. Volgens Tjittes is met de belangen van de kunstenaar onvoldoende reke-
ning gehouden, omdat hij nu niet beschikt over vordering uit wanprestatie. Als 
het geschil geplaatst was in de sleutel van het recht op nakoming, had de kun-
stenaar nog aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens wanpresta-
tie.107  

5.6.1.2 Bestuursrecht 
De bestuursrechter kan via een beroep tegen een appellabel uitvoeringsbesluit 
geconfronteerd worden met een conflict over de uitleg van een bevoegdheden-
overeenkomst. Een belanghebbende stelt bijvoorbeeld dat afspraken die in het 
kader van bemiddeling door het bestuur zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. Het 
bestuur kan vervolgens betwisten dat deze afspraken zijn gemaakt of stellen dat 
deze anders moeten worden uitgelegd.108 Hoe moet de bestuursrechter oordelen 
over de uitleg van een contract? Eerder is aan de orde geweest dat de overeen-
komst via de toetsing aan het vertrouwensbeginsel een rol speelt bij de beoorde-
ling van het bestreden besluit.  

De kernvraag bij de toetsing aan het vertrouwensbeginsel is of gewekte ver-
wachtingen voor honorering in aanmerking komen. Een conflict over de uitleg 
van een contract leidt tot de vraag: welke verwachtingen mogen in redelijkheid 
worden gekoesterd ten gevolge van de overeenkomst? Daarbij spelen alle om-
standigheden van het geval een rol.109 Is daadwerkelijk een overeenkomst tot 
stand gekomen? Hoe is dat gegaan? Wie vertegenwoordigde het bestuur bij de 
                                                        
105. Jurgens 2005, p. 114. 
106. Scheltema & Scheltema 2003, p. 255-256. 
107. Tjittes 2005, p. 10-11. 
108. Zie praktijkvoorbeeld Vrijstelling artikel 19, eerste lid, WRO, paragraaf 6.3.1 en 6.4.1. 
109. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 321. 
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onderhandelingen? Wat is de inhoud van het contract? Is de burger volledig 
geweest in zijn informatieverstrekking aan het bestuur? 110  
 
Jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak waarin expliciet aandacht 
wordt besteed aan de uitleg van een overeenkomst, is mij niet bekend. Waar-
schijnlijk zal de bestuursrechter, door het toenemende gebruik van bemiddeling 
in het bestuursrecht, meer dan voorheen geconfronteerd worden met conflicten 
over de uitleg van een bevoegdhedenovereenkomst. In de uitspraak van 16 maart 
2005 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak in verband met een handhavingge-
schil impliciet een oordeel over de uitleg van een bevoegdhedenovereen-
komst.111  

In deze zaak had het bestuur een aantal dwangsombeschikkingen opgelegd 
waarin appellante gelast werd de exploitatie van een manege, horecagelegenhe-
den en het gebruik van een bedrijfsterrein als vrachtautoparkeerplaats binnen 
een week te staken. Appellante beroept zich op een overeenkomst waarin het 
bestuur had ingestemd met de vestiging van het bedrijf. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak stelt vast dat appellante met de exploitatie van het bedrijf in strijd 
handelt met het bestemmingsplan. De gesloten overeenkomst levert een bijzon-
dere omstandigheid op, op grond waarvan het bestuur met betrekking tot een 
aantal in de aanschrijving opgenomen onderdelen, niet in redelijkheid heeft 
kunnen besluiten om over te gaan tot handhavend optreden.  

Opmerkelijk is dat uit de uitspraak niet blijkt dat zich een uitlegprobleem 
heeft voorgedaan. Ook is door de Afdeling bestuursrechtspraak niet inzichtelijk 
gemaakt op welke wijze de overeenkomst is uitgelegd. Uit het commentaar van 
Vermeer bij de uitspraak, waarin hij tevens meer achtergrondinformatie over de 
zaak geeft, blijkt dat wel degelijk sprake is van een conflict over de uitleg van 
het contract.112 De Afdeling bestuursrechtspraak interpreteert een beding uit het 
contract anders dan het bestuur en dat heeft in deze situatie een doorslaggevend 
gevolg voor de bevoegdheid van het bestuur om te handhaven. Met Vermeer 
acht ik het bezwaarlijk dat onduidelijk blijft hoe de Afdeling bestuursrecht-
spraak uiteindelijk tot de uitleg is gekomen. Mijns inziens moet door de rechter 
in de uitspraak worden geëxpliciteerd welke uitleg aan het contract wordt gege-
ven, vooral in situaties waarin deze uitleg beslissend is voor het uiteindelijke 
oordeel over het bestreden besluit.  

5.6.2 Vorderen van nakoming van de overeenkomst 

Een verzoek om nakoming kan, afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst, 
worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter of de bestuursrechter. Het verbin-
tenissenrecht kent in geval van niet-nakoming aan een contractpartij bepaalde 
rechten toe. Bezien wordt in hoeverre nakoming van een bevoegdhedenovereen-
                                                        
110. Vgl. Vermeer 2006b, p. 282. 
111. ABRvS 16 maart 2005, JB 2005, 123.  
112. Vermeer 2006a, p. 167-171.  
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komst rechtens afdwingbaar is. Eerst wordt aandacht besteed aan het burgerlijk 
procesrecht en vervolgens aan het bestuursprocesrecht. 

5.6.2.1 Burgerlijk procesrecht 
Een overeenkomst biedt de contractpartijen geen executoriale titel. Om nako-
ming te vorderen is een gang naar de rechter noodzakelijk om met het vonnis 
van de rechter een executoriale titel te verkrijgen. Een procedure in de vorm van 
nakoming kan voorkomen worden door aan de overeenkomst een executoriale 
titel te verbinden.113 Indien overeenstemming bereikt wordt gedurende de ge-
rechtelijke procedure, kunnen partijen afspraken laten vastleggen in een proces-
verbaal. Bij bemiddeling in de besluitvormingsfase kunnen partijen overwegen 
om de gemaakte afspraken te laten vastleggen in een notariële akte waarmee een 
executoriale titel kan worden verkregen.  

 
Bij niet-nakoming van de overeenkomst kunnen het bestuur en de burger ge-
bruik maken van de rechten die voortvloeien uit het civiele recht.114 Een alge-
meen uitgangspunt in het contractenrecht is dat partijen gebonden zijn aan de 
overeenkomst. Bij niet-nakoming van een overeenkomst beschikt de schuldeiser 
over een aantal vorderingen jegens de schuldenaar. In de eerste plaats kan de 
schuldeiser een vordering tot nakoming instellen.115 In de tweede plaats kan de 
schuldeiser, als nakoming niet mogelijk is, schadevergoeding vorderen op grond 
van wanprestatie.116 Artikel 6:258 BW bevat een uitzondering op het uitgang-
punt dat door partijen nakoming kan worden gevorderd. In deze bepaling is een 
regeling opgenomen voor onvoorziene omstandigheden. Op verzoek van één van 
de partijen kan de rechter de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of geheel 
of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden die niet in 
de overeenkomst zijn verdisconteerd. De onvoorziene omstandigheden moeten 
van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwach-
ten.  

Uit jurisprudentie volgt dat aan deze bepaling een bijzondere toepassing 
wordt gegeven indien het bestuur een beroep doet op onvoorziene omstandighe-
den. In de arresten GCN/Nieuwegein II en Den Dulk/Curaçao heeft de Hoge 
Raad geoordeeld dat onder het begrip onvoorziene omstandigheden ook be-

                                                        
113. Allewijn 2007a, p. 150; Apol e.a. 2006, p. 148-149; Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 

2007, p. 115-116; Nijdam 2004, p. 93. 
114. Zie hierover o.a. Scheltema & Scheltema 2003, p. 232-234. 
115. Artikel 3:296 BW. 
116. Artikel 6:74 BW. Als nakoming van de overeenkomst mogelijk is, dan is voor het toekennen 

van de vordering uit wanprestatie verreist dat de schuldenaar in verzuim is. In de artikelen 6:81-
87 BW is bepaald wanneer verzuim intreedt. Overige bevoegdheden die de schuldeiser toeko-
men, zijn de bevoegdheid om de eigen verplichting op te schorten (artikel 6:262 BW) of de 
overeenkomst te ontbinden (artikel 6:265 BW). 
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leidswijzigingen kunnen vallen.117 Bij het beantwoorden van de vraag of de 
onvoorziene omstandigheid rechtvaardigt dat de overeenkomst niet hoeft te 
worden nagekomen, moet volgens de Hoge Raad met een aantal aspecten reke-
ning worden gehouden. Relevant zijn de aard van de overeenkomst, de aard van 
de overheidstaak waarop het bestuur zich beroept en tot slot het gewicht van de 
maatschappelijke belangen die gediend zijn bij niet-nakoming van de overeen-
komst. Niet-nakoming door het bestuur zal eerder gerechtvaardigd zijn naarge-
lang daarmee een groter algemeen belang wordt gediend. De doorwerking van 
het publiekrecht in de privaatrechtelijke verhouding tussen bestuur en burger 
brengt met zich dat door de burger onder omstandigheden geen nakoming kan 
worden geëist. De burger kan in plaats van nakoming wél schadevergoeding van 
het bestuur vorderen.118  

5.6.2.2 Bestuursprocesrecht 
Bij een bevoegdhedenovereenkomst gericht op het nemen van een appellabel 
uitvoeringsbesluit, geldt eveneens dat het bestuur in beginsel de overeengeko-
men prestatie moet verrichten. Dit uitgangspunt vloeit niet alleen voort uit het 
feit dat het bestuur gebonden is aan de overeenkomst, maar ook uit het in het 
publiekrecht geldende vertrouwensbeginsel. Bezien wordt in hoeverre het be-
stuur gehouden is tot nakoming en of een belanghebbende in geval van niet 
nakoming ook recht heeft op schadevergoeding.  

5.6.2.2.1 Beroep op nakoming 
Een belanghebbende heeft verschillende mogelijkheden om een verzoek tot 
nakoming aan de bestuursrechter voor te leggen.119 Als het besluit nog niet is 
genomen, kan de burger het bestuur verzoeken om het uitvoeringsbesluit te ne-
men. Wijst het bestuur de aanvraag af, dan kan de belanghebbende tegen dit 
besluit in bezwaar en uiteindelijk in beroep bij de bestuursrechter. Wijkt het 
uitvoeringsbesluit af van wat eerder is overeengekomen, dan staat hiertegen 
bezwaar en uiteindelijk beroep open bij de bestuursrechter. De belanghebbende 
dient rekening te houden met de bezwaar- en beroepstermijn die op grond van 
artikel 6:7 Awb zes weken bedraagt. Het besluit wordt onherroepelijk indien 
deze termijn wordt overschreden. Een verzoek tot nakoming via een beroep op 
het vertrouwensbeginsel is dan niet meer mogelijk, omdat het onherroepelijk 
geworden besluit wordt geacht rechtmatig te zijn.  
 
In hoeverre is het bestuur gehouden tot nakoming van de bevoegdhedenover-
eenkomst? Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit speelt de 
overeenkomst een rol via het vertrouwensbeginsel. Met de overeenkomst heeft 
                                                        
117. HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673 (GCN/Nieuwegein II); HR 10 september 1993, NJ 1996, 3 (Den 

Dulk/Curaçao).  
118. Zie o.a. Damen e.a. 2005, p. 570-571; Jurgens 2005, p. 115; Scheltema & Scheltema 2003, p. 

257; Van der Does & Snijders 2001, p. 75; De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 149-150. 
119. Scheltema & Scheltema 2003, p. 239. 
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het bestuur bij de wederpartij het vertrouwen gewekt dat het zijn bevoegdheden 
op een bepaalde wijze uit zal oefenen. Bij niet-nakoming door het bestuur is de 
vraag in hoeverre het met de overeenkomst gewekte vertrouwen rechtens be-
scherming verdient.120 Centraal onderdeel van de toetsing aan het vertrouwens-
beginsel is de afweging van de verschillende belangen. Er is het belang van de 
burger die nakoming van de overeenkomst wenst, en aan de andere kant kan de 
bescherming van het algemeen belang of belangen van derden aan nakoming 
van de overeenkomst in de weg staan.  

Als het bestuur zijn bestuursbevoegdheid op een andere manier wenst te ge-
bruiken dan eerder is afgesproken, dan zal het daarvoor een rechtvaardigings-
grond moeten vinden in de bescherming van het algemeen belang of belangen 
van derden. Ook onvoorziene omstandigheden zoals beleidswijzigingen worden 
door de bestuursrechter beoordeeld aan de hand van het vertrouwensbeginsel.121 
Het bestuur is in beginsel niet gehouden tot nakoming als nakoming leidt tot een 
besluit dat strijdig is met publiekrechtelijke normen. De overeenkomst dient te 
worden betrokken in de belangenafweging die aan de totstandkoming van het 
besluit voorafgaat.122 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat in 
gevallen waarin belangen van derden een rol spelen, aan het vertrouwensbegin-
sel slechts een beperkte betekenis toekomt.123 Het risico dat een uitvoeringsbe-
sluit in rechte geen stand houdt, kan door het bestuur beperkt worden door bij de 
totstandkoming van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening te houden met 
de mogelijke belangen van derden. Een andere mogelijkheid voor het bestuur 
om niet-nakoming te voorkomen is door enkel inspanningsverplichtingen aan te 
gaan.124  
 
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 8 september 2004 biedt 
een (zeldzaam) voorbeeld van een besluit dat vernietigd wordt op grond van het 
vertrouwensbeginsel, vanwege niet-nakoming door het bestuur van een over-

                                                        
120. Damen e.a. 2005, p. 448. 
121. Scheltema & Scheltema zijn van mening dat de regeling van artikel 6:258-260 niet geschikt is 

voor het geven van criteria voor de afwijking van een bevoegdhedenovereenkomst. De vraag of 
het bestuur na gewijzigde omstandigheden kan afwijken van een overeenkomst dient beant-
woord te worden aan de hand van publiekrechtelijke beginselen zoals het vertrouwensbeginsel, 
het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. De consequentie van deze benadering is 
dat het bestuur in vergelijking met het privaatrecht minder snel met een beroep op onvoorziene 
omstandigheden kan afwijken van een bevoegdhedenovereenkomst (Scheltema & Scheltema 
2003, p. 259-263; De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 155). 

122. Vgl. ABRvS 8 september 2004, AB 2004, 458 m.nt. C.N.J. Kortmann.  
123. ABRvS 25 juni 2003, JB 2003, 226; Vermeer 2006b, p. 287. Vermeer pleit voor een genuan-

ceerde benadering. Ook als het algemeen belang of belangen van derden door honorering van 
vertrouwen worden geschaad, moet een belangenafweging plaatsvinden. ‘Denkbaar is dat bij 
een groot gerechtvaardigd belang van de fidens waartegenover een gering algemeen belang of 
belang van derden staat, voorrang moet worden gegeven aan het opgewekte vertrouwen en tot 
vergunningverlening moet worden besloten.’  

124. Wiggers-Rust 1999, p. 59. 
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eenkomst.125 Appellant kon zich in deze zaak niet verenigen met een in een 
tracébesluit voorgestelde aanpassing van een geluidscherm, omdat deze aanpas-
sing niet overeen kwam met afspraken over de lengte van het scherm uit een 
grondruilovereenkomst tussen het bestuur en appellant. Ter verweer voert het 
bestuur aan dat nakoming van de overeenkomst een privaatrechtelijke aangele-
genheid is. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt evenwel dat de overeen-
komst een rol had behoren te spelen in de belangenafweging. Met de overeen-
komst zijn zodanige verwachtingen gewekt dat het bestuur deze in beginsel 
diende te honoreren. De door het bestuur aangevoerde gronden voor inkorting 
van het geluidscherm (ruimtebeslag, kostenbesparing en afwezigheid van ge-
luidgevoelige objecten) acht de Afdeling bestuursrechtspraak onvoldoende 
grond voor het niet honoreren van de gewekte verwachtingen. 

In de uitspraak van 4 oktober 2006 besteedt de Afdeling bestuursrechtspraak 
echter geen aandacht aan het beroep van appellante op afspraken uit een over-
eenkomst.126 In deze zaak heeft appellante een tweetal veranderingsvergunnin-
gen aangevraagd voor het veranderen van een inrichting. De bezwaren zijn ge-
richt tegen het besluit van het bestuur om de aanvragen buiten behandeling te 
laten. Op grond van artikel 8.4, tweede lid, Wm heeft het bestuur de bevoegd-
heid om een revisievergunning te verlangen indien een veranderingsvergunning 
wordt aangevraagd en er een onoverzichtelijke situatie dreigt te ontstaan als een 
veranderingsvergunning zou worden verleend. Appellante stelt in beroep dat 
tijdens mediation is afgesproken dat met twee veranderingsvergunningen zou 
kunnen worden volstaan. Bij de beoordeling van de bestreden besluiten gaat de 
Afdeling bestuursrechtspraak aan dit argument voorbij. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak oordeelt dat in het besluit en ter zitting door het bestuur voldoende 
is gemotiveerd waarom het een aanvraag voor een revisievergunning noodzake-
lijk acht. Uit de uitspraak blijkt verder niet waarom de afspraken die volgens 
appellante eerder zijn gemaakt, geen rol kunnen spelen bij de beoordeling van 
de besluiten in rechte.127  

Ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 april 1997 
wordt met geen woord gerept over het beroep van appellante op een overeen-
komst.128 Dit geval betrof een handhavingbeschikking wegens het overtreden 
van een vergunningvoorschrift waarin was bepaald dat in het door appellante 
geëxploiteerde crematorium niet meer dan 1250 crematies per jaar mogen 
plaatsvinden. Appellante voert in beroep aan dat het vergunningvoorschrift be-
rust op een overeenkomst met het bestuur en omwonenden. In de overeenkomst 
was bepaald dat het voorschrift zou vervallen zodra omwonenden bezwaar zou-

                                                        
125. ABRvS 8 september 2004, AB 2004, 458 m.nt. C.N.J. Kortmann; BR 2004, 1034 m.nt. A.A.J. 

De Gier; Pront-van Bommel 1998, p. 67. 
126. ABRvS 4 oktober 2006; LJN AY9371.  
127. Dat appellante niet expliciet een beroep heeft gedaan op het vertrouwensbeginsel, biedt geen 

verklaring, aangezien de bestuursrechter op grond van artikel 8:69, tweede lid, Awb gehouden 
is tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden.  

128. ABRvS 29 april 1997, JM 1997, 8 m.nt. Schuiling. 
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den maken tegen de oprichting van het crematorium. Nu door omwonenden 
beroep is ingesteld, is deze ontbindende voorwaarde volgens haar in werking 
getreden. Volgens annotator Schuiling is het terecht dat de overeenkomst geen 
rol speelt aangezien het vergunningvoorschrift ondubbelzinnig was. Dat kan zo 
zijn, maar uit de uitspraak blijkt nu niet waarom appellante aan de overeenkomst 
geen rechten kan ontlenen. De bestuursrechter had een overweging kunnen wij-
den aan het feit dat het vergunningvoorschrift formele rechtskracht heeft verkre-
gen en dat een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst daaraan niet af 
doet. 

5.6.2.2.2 Schadevergoeding bij niet nakoming? 
In tegenstelling tot de civiele rechter beschikt de bestuursrechter niet over de 
mogelijkheid om het bestuur te veroordelen tot nakoming van de overeen-
komst.129 De rechter kan het bestreden besluit vernietigen als een beroep op het 
vertrouwensbeginsel slaagt en niet-nakoming van de overeenkomst leidt tot een 
onrechtmatig besluit. Om nakoming te verzekeren zou de bestuursrechter in 
situaties waarin rechtens nog één besluit mogelijk is wellicht zelf in de zaak 
kunnen voorzien (artikel 8:72, vierde lid, Awb).  

Als de bestuursrechter oordeelt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel 
niet slaagt, rijst de vraag of belanghebbende ook een recht heeft op schadever-
goeding van het bestuur wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Het vor-
deren van schadevergoeding op grond van wanprestatie is binnen het bestuurs-
procesrecht niet mogelijk. De oorzaak voor aansprakelijkheid van het bestuur 
kan gevonden worden in de schending van door de overeenkomst gewekte ver-
wachtingen. Het is de vraag wat de grondslag vormt voor de aansprakelijkheid. 
Is sprake van een rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad? Van den Berk 
beargumenteert dat het een onrechtmatige overheidsdaad betreft.130 Haar rede-
nering is dat het bestuur bij het nemen van een besluit ook rekening moet hou-
den met mogelijk gewekte verwachtingen. Indien blijkt dat gewekte verwachtin-
gen niet kunnen worden nagekomen, bijvoorbeeld vanwege zwaarder wegende 
belangen van derden, moet het bestuur naar het oordeel van Van den Berk on-
derzoeken of er aanleiding bestaat voor het betalen van schadevergoeding. Deze 
aansprakelijkheid bestaat slechts als de schending van het gewekt vertrouwen 
gekwalificeerd kan worden als een onrechtmatige daad.  

Schueler bepleit daarentegen dat nadeelcompensatie moet worden toegekend 
omdat naar zijn oordeel sprake is van rechtmatig overheidsoptreden. Het ver-
trouwensbeginsel vormt in zijn redenering de grondslag voor de verplichting tot 
nadeelcompensatie.131 Indien het bestuur in een dergelijke situatie geen nadeel-
compensatie toekent, en een benadeelde in beroep gaat en gelijk krijgt, ontstaat 
op dat moment pas een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het niet toe-

                                                        
129. Zie Scheltema & Scheltema 2003, p. 239-240. 
130. Interventie Van den Berk VAR-reeks 129, 2003, p. 49-50. 
131. Schueler 2002, p. 125-129. Hij verwijst naar ABRvS 22 maart 2001, AB 2001, 195 m.nt. dG. 
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kennen van nadeelcompensatie leidt in dat geval tot een onrechtmatig besluit. 
Deze redenering van Schueler spreekt mij aan omdat een benadeelde na ge-
grondverklaring van het beroep tegen het uitvoeringsbesluit in dat geval beschikt 
over de mogelijkheid om hangende de procedure op grond van artikel 8:73 Awb 
de rechtbank te verzoeken om het bestuur te veroordelen tot vergoeding van de 
gestelde schade. Volgens de redenering van Van den Berk is een dergelijk ver-
zoek op grond van artikel 8:73 Awb hangende de procedure tegen het uitvoe-
ringsbesluit niet mogelijk, omdat het besluit zelf niet onrechtmatig is.  
 
Is naast deze eventuele mogelijkheden om binnen de bestuursrechtelijke proce-
dure schade dan wel nadeel vergoed te krijgen wegens schending van gewekt 
vertrouwen, ruimte voor een vordering bij de burgerlijke rechter op grond van 
wanprestatie? Als uitgangspunt van de rechtsmachtverdeling geldt dat een eiser 
door de burgerlijke rechter niet-ontvankelijk wordt verklaard, als hij een vorde-
ring instelt waarover ook de bestuursrechter benaderd kan worden.132 Aangezien 
de bestuursrechter beoordeelt of het bestuur op grond van het vertrouwensbegin-
sel gehouden is tot het nemen van het uitvoeringsbesluit, zal de burgerlijke rech-
ter zolang de procedure bij de bestuursrechter loopt, een vordering op grond van 
wanprestatie niet-ontvankelijk achten. Als het uitvoeringsbesluit formele rechts-
kracht heeft verkregen of de bestuursrechter voor de belanghebbende niet het 
gewenste oordeel heeft gegeven, kan de burgerlijke rechter dan nog inhoudelijk 
ingaan op een vordering uit wanprestatie? Volgens Jurgens kan de burgerlijke 
rechter in een dergelijk geval de vordering inhoudelijk beoordelen. De vordering 
kan enkel uitmonden in een verplichting tot schadevergoeding, omdat het be-
stuur nimmer veroordeeld kan worden tot het nemen van een besluit overeen-
komstig het contract.133  

Met Jurgens ben ik van mening dat de burgerlijke rechter zou moeten kunnen 
oordelen over een vordering die verband houdt met de contractuele verhouding 
tussen bestuur en burger. Deze ruimte is in verband met de rechtsmachtverdeling 
beperkt. In het geval dat een bestuursrechter bij de beoordeling van een bestre-
den besluit uitleg geeft aan de inhoud van een bevoegdhedenovereenkomst (vgl. 
par. 5.6.2.1), zal de burgerlijke rechter zich aan deze uitleg van de bestuursrech-
ter moeten conformeren. Het is in verband met de rechtseenheid onwenselijk als 
de burgerlijke rechter een andere uitleg geeft aan een contract dan de bestuurs-
rechter. Een vordering uit wanprestatie heeft weinig kans van slagen als het 
bestuur reeds door de bestuursrechter is veroordeeld tot vergoeding van schade 
wegens schending van gewekt vertrouwen. Het is overigens niet uitgesloten dat 

                                                        
132. Zie over de taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter onder meer Da-

men e.a. 2006, p. 309 e.v.; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 664 e.v.; De Haan, 
Drupsteen & Fernhout 1998, p. 157 e.v.  

133. Jurgens 2005, p. 118. 
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met betrekking tot de vordering van schadevergoeding tussen de bestuursrechter 
en de burgerlijke rechter afstemmingsproblemen ontstaan.134 

5.6.3 Tussenconclusie 

In deze paragraaf is aandacht besteed aan problemen die kunnen ontstaan in 
verband met een conflict over de uitleg en de uitvoering van een overeenkomst. 
De burgerlijke rechter neemt bij de uitleg van een overeenkomst alle omstandig-
heden van het geval in beschouwing en stelt de inhoud vast aan de hand van de 
redelijkheid en billijkheid. De bestuursrechter zal bij de uitleg van een bevoegd-
hedenovereenkomst moeten aansluiten bij de wijze waarop de burgerlijke rech-
ter een contract uitlegt. Ook moet mijns inziens de bestuursrechter net als de 
burgerlijke rechter de wijze waarop het contract wordt uitgelegd, expliciteren in 
de uitspraak, vooral als de uitleg beslissend is voor het uiteindelijke oordeel over 
het uitvoeringsbesluit.  

Duidelijk is geworden dat het bestuur gelet op de overheidstaak die het ver-
vult, niet altijd gehouden is tot daadwerkelijke nakoming van een overeenkomst. 
Dit geldt voor zowel een privaatrechtelijke overeenkomst als een bevoegdhe-
denovereenkomst. Voor de contractpartner van het bestuur schept dit een zeker 
risico ten aanzien van de daadwerkelijke uitvoering van het bemiddelingsresul-
taat. Geconstateerd is dat een vordering van schadevergoeding wegens niet na-
koming van een bevoegdhedenovereenkomst problematisch is binnen het be-
stuursprocesrecht. Mijns inziens is het bestuur aansprakelijk jegens de belang-
hebbende vanwege de door de overeenkomst gewekte verwachtingen. De ver-
plichting tot een geldelijke vergoeding kan geconstrueerd worden via zowel de 
rechtmatige als de onrechtmatige overheidsdaad. Daarnaast kan de burgerlijke 
rechter oordelen over een vordering die verband houdt met de contractuele ver-
houding tussen bestuur en burger. In verband met de rechtsmachtverdeling tus-
sen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter is deze ruimte echter beperkt. 

5.7 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre een conflict over bereikte overeen-
stemming kan leiden tot problemen in de rechtsbescherming. Daarbij is nage-
gaan op welke wijze problemen mogelijk kunnen worden opgelost.  
 
Geconstateerd is dat de inhoud van de overeenkomst relevant is om te bepalen 
aan welke rechter een conflict over bereikte overeenstemming moet worden 
voorgelegd. De civiele rechter moet benaderd worden bij een conflict over een 
privaatrechtelijke overeenkomst. Bij een bevoegdhedenovereenkomst gericht op 
een appellabel uitvoeringsbesluit kan het conflict aan de bestuursrechter worden 

                                                        
134. Vgl. ABRvS 11 januari 2006, JB 2006, 55 m.nt. GEvM; HR 9 september 2005, JB 2005, 275 

m.nt. R.J.N. S. 
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voorgelegd. De overeenkomst speelt via het vertrouwensbeginsel een rol bij de 
beoordeling van de rechtmatigheid van het uitvoeringsbesluit.  

Hoewel het bestuur(sproces)recht niet is toegesneden op het beslechten van 
conflicten over een overeenkomst, kan en moet de bestuursrechter soms conflic-
ten voortvloeiend uit de overeenkomst beoordelen. Zo zal de bestuursrechter 
door het toenemend gebruik van bemiddeling waarschijnlijk meer dan voorheen 
geconfronteerd worden met conflicten over de uitleg van een overeenkomst. In 
een dergelijk geval moet de bestuursrechter aan de hand van het vertrouwensbe-
ginsel beoordelen welke verwachtingen ten gevolge van de overeenkomst in 
redelijkheid mogen worden gekoesterd. Daarbij is wenselijk dat de bestuursrech-
ter in de uitspraak expliciteert welke uitleg aan de overeenkomst wordt gegeven. 

Nagegaan is in hoeverre binnen het bestuursprocesrecht een oordeel kan 
worden verkregen over vorderingen uit de onderliggende contractuele verhou-
ding. Bij niet-nakoming van een overeenkomst kent het verbintenissenrecht aan 
partijen bepaalde rechten toe, zoals een vordering tot nakoming en een recht op 
schadevergoeding in geval van wanprestatie. Binnen het bestuursprocesrecht 
wordt een verzoek van een belanghebbende tot nakoming van de overeenkomst 
beoordeeld aan de hand van het vertrouwensbeginsel. Als een beroep op het 
vertrouwensbeginsel slaagt, beschikt de bestuursrechter niet over de mogelijk-
heid om het bestuur te veroordelen tot nakoming van de overeenkomst. Ook het 
vorderen van schadevergoeding op grond van wanprestatie is binnen het be-
stuursprocesrecht niet mogelijk. Een verplichting tot een geldelijke vergoeding 
zou echter geconstrueerd kunnen worden via de rechtmatige of de onrechtmatige 
overheidsdaad. Het is denkbaar dat daarnaast de burgerlijke rechter onder om-
standigheden inhoudelijk kan oordelen over een vordering van de benadeelde op 
grond van wanprestatie.  

Het leerstuk van onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) is relevant als 
sprake is van een nietige (of vernietigde) overeenkomst. Wanneer tussen een 
nietig beding en de rest van de overeenkomst een onverbrekelijk verband be-
staat, is de gehele overeenkomst nietig. Prestaties die zonder rechtsgrond zijn 
verricht, kunnen worden teruggevorderd. Geconstateerd is dat een nietige be-
voegdhedenovereenkomst niet direct gevolgen heeft voor het uitvoeringsbesluit. 
Het verlenen van medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid wordt door de Hoge Raad aangemerkt als een prestatie die be-
zwaarlijk ongedaan kan worden gemaakt. Het bestuur kan wel de waarde van de 
prestatie terug vorderen.  
 
Aandacht is besteed aan de rechtsbescherming van derden die geen partij zijn bij 
de overeenkomst maar wel een belang kunnen hebben om de overeenkomst aan 
de rechter voor te leggen. Zo kan een derde het niet eens zijn met de overeen-
komst of juist een belang hebben bij naleving van het onderhandelingsresultaat. 
Rechtsbescherming lijkt problematisch nu een derde die geen contractpartij is, 
ook niet beschikt over een vorderingsrecht. Een privaatrechtelijke overeenkomst 
heeft in beginsel slechts werking tussen contractpartijen. Als een derde belang 
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heeft bij naleving van een contract, omdat ten gunste van hem afspraken zijn 
gemaakt, is het mijns inziens wenselijk dat hij beschikt over een vorderings-
recht. Om een vorderingsrecht te verkrijgen, is het noodzakelijk dat hij partij 
wordt bij de overeenkomst (al dan niet via een derdenbeding).  

In geval van een bevoegdhedenovereenkomst kan een derde die geen con-
tractpartij is, rechtsbescherming verkrijgen via het uitvoeringsbesluit. Op grond 
van artikel 3:4 Awb is het bestuur gehouden om ook rekening te houden met 
belangen van derden die niet bij de onderhandelingen in het kader van bemidde-
ling zijn betrokken. Het zogenoemde wegonderhandelen van derdenbelangen is 
op grond van 3:4 Awb niet geoorloofd. Wellicht is het voor een derde relevant 
om in een zo vroeg mogelijk stadium rechtsbescherming te verkrijgen. Een 
schriftelijke beslissing van het bestuur tot het aangaan van een bevoegdheden-
overeenkomst zou voor derden extra rechtsbescherming kunnen bieden, naast de 
rechtsbescherming via het uitvoeringsbesluit. Waarschijnlijk zal de bestuurs-
rechter een derde die opkomt tegen de voorbereidingshandeling, op grond van 
artikel 6:3 Awb niet-ontvankelijk verklaren, aangezien betwijfeld kan worden of 
de derde al door de voorbereidingshandeling rechtstreeks in zijn belang wordt 
getroffen. Naar mijn mening is voor de praktijk van bemiddeling een extra pro-
ceduremogelijkheid voor derden in een eerder stadium niet gewenst.  

 In het kader van rechtsbescherming is het voor derden relevant dat de over-
eenkomst voor hen kenbaar is. Wetgeving over bekendmaking van bereikte 
overeenstemming is naar mijn oordeel niet noodzakelijk aangezien het bestuur, 
in geval van een bevoegdhedenovereenkomst, reeds gehouden is om de over-
eenkomst kenbaar te maken via de motivering van het uitvoeringsbesluit. Be-
sluitvorming dient te berusten op een kenbare afweging van belangen en daartoe 
behoren ook de belangen die in de overeenkomst zijn verdisconteerd. In een 
procedure tegen het uitvoeringsbesluit vormt de overeenkomst een ‘op de zaak 
betrekking hebbend stuk’, dat op grond van artikel 7:4, tweede lid, Awb vooraf-
gaand aan het horen in bezwaar, ter inzage moet worden gelegd voor derden. In 
een beroepsprocedure zal het bestuur de overeenkomst op grond van artikel 8:42 
Awb aan de rechter moeten toezenden. Ook in geval van een privaatrechtelijke 
overeenkomst is het in bepaalde gevallen wenselijk dat het bestuur de overeen-
komst kenbaar maakt, met name als in een overeenkomst afspraken worden 
gemaakt met het oog op de belangen van derden. 
 
In geval van mediation worden vaak een geheimhoudingsbeding, een afstands-
beding en een mediationclausule opgenomen in een overeenkomst tussen partij-
en. Duidelijk is geworden dat de drie bedingen niet (volledig) rechtens afdwing-
baar zijn.  

De reikwijdte van een geheimhoudingsbeding is beperkt, mede door het van 
toepassing zijn van de Wob. In beginsel kunnen alle schriftelijke documenten 
(mediationovereenkomst, verslag van de onderhandelingen, tussentijdse schrifte-
lijke voorstellen en vaststellingsovereenkomst) met een verzoek op grond van 
artikel 3 Wob openbaar worden gemaakt. Overigens heeft de Wob niet betrek-
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king op mondelinge communicatie. In zoverre biedt de Wob ruimte voor ver-
trouwelijke onderhandelingen tussen bestuur en burger over een mogelijke op-
lossing voor een conflict.  

Een afstandsbeding, waarbij een belanghebbende afstand doet van zijn recht 
op bezwaar en beroep, is rechtens niet afdwingbaar. De jurisprudentie van de 
belastingsrechter vormt hierop een uitzondering. Dat een afstandsbeding rech-
tens niet afdwingbaar is, brengt voor het bemiddelende bestuur een risico met 
zich. Nadat door het bestuur tijd en geld is geïnvesteerd in het vinden van een 
oplossing, kan een belanghebbende zonder consequenties in strijd met de over-
eenkomst procederen. In verband met de ontwikkeling van bemiddeling in het 
bestuursrecht is het wenselijk dat het ook buiten het belastingrecht mogelijk 
wordt om rechtsgeldig afstand te doen van rechtsmiddelen.  

Ook een mediationclausule is rechtens niet afdwingbaar. Dit is naar mijn 
oordeel verdedigbaar. De mediationclausule bepaalt dat partijen een conflict 
over een overeenkomst eerst aan een mediator voorleggen, voordat de rechter 
wordt benaderd. Een verplichting tot deelname staat op gespannen voet met het 
aspect van vrijwilligheid van mediation. Het is naar mijn oordeel zinloos om een 
partij die geen mediation wenst, via de rechter alsnog te dwingen tot medewer-
king aan mediation. Partijen zouden dan verplicht kunnen worden om een medi-
ation te starten, die vervolgens onmiddelijk kan worden beëindigd. Dit betekent 
tijdverlies en onnodige kosten. Deze vrijwilligheid van mediation moet naar 
mijn oordeel zwaarder wegen dan het uitgangspunt dat een overeenkomst moet 
worden nagekomen. 
 
  




