
Hoofdstuk 6 
Bemiddelen in de praktijk 

6.1 Inleiding 

Verschillende bestuursorganen hebben in de vorm van een mediationproject 
ervaring opgedaan met bemiddeling in de besluitvormingsfase. Bij mediation 
ondersteunt een onafhankelijke derde de partijen bij het vinden van een oplos-
sing voor een conflict. Naast mediation is geëxperimenteerd met andere vormen 
van bemiddeling. Zo kan een behandelend ambtenaar of een betrokken bestuur-
der ook een conflictoplossingsgerichte benadering volgen bij een conflict in de 
besluitvormingsfase. In dit hoofdstuk staat de praktijk van bemiddeling centraal. 
Het betreft geen kwantitatief empirisch onderzoek maar een praktijkverkenning 
ter aanvulling van de hoofdstukken 2 tot en met 5. Enkele onderwerpen die in de 
voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, worden in deze praktijkverkenning 
tegen het licht gehouden. De gebruikte informatie is afkomstig uit evaluatierap-
portages, dossieronderzoek en interviews.  
 
In het verlengde van hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het gebruik van 
bemiddeling in de praktijk. Eerst wordt nagegaan waarom bestuursorganen be-
sluiten om bemiddelend op te treden. Van de mediationprojecten bij het UWV, 
de provincies Overijssel en Groningen en de gemeente Zwolle zijn evaluatierap-
porten verschenen. Aan de hand van de evaluaties wordt een overzicht gegeven 
van de ervaring van deze bestuursorganen met bemiddeling in de besluitvor-
mingsfase. Na dit overzicht volgt een beschouwing van de evaluaties. Vervol-
gens wordt bezien onder welke omstandigheden het bestuur bemiddelt. Hierbij 
wordt de werkwijze van de provincie Overijssel en het UWV beschreven en 
becommentarieerd (par. 6.2). 

In aansluiting op hoofdstuk 3 en 4 wordt bezien hoe de praktijk van bemid-
deling zich verhoudt tot het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Wan-
neer het bestuur in het kader van bemiddeling met de burger gaat onderhandelen 
over een oplossing voor een conflict, moet het beide beginselen in acht nemen. 
De verspreiding van bevoegdheden over verschillende wettelijke kaders kan het 
gebruik van bemiddeling problematiseren. Eerst wordt een aantal praktijkvoor-
beelden beschreven waarbij mediation succesvol is beëindigd met een vaststel-
lingsovereenkomst. De voorbeelden zijn ontleend aan dossieronderzoek bij de 
rechtbank Assen, de rechtbank Zwolle en de provincie Overijssel. Soms heeft 
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naast de bestudering van het dossier een interview plaatsgevonden met de bij 
bemiddeling betrokken ambtenaar. Bij de rechtbankzaken is niet bemiddeld in 
de besluitvormingsfase. Deze rechtbankzaken, waarbij is bemiddeld hangende 
de gerechtelijke procedure, zijn evenwel bruikbaar voor de praktijkverkenning 
aangezien de analyse betrekking heeft op de vaststellingsovereenkomst totstand-
gekomen na bemiddeling (par. 6.3).  

Na succesvolle bemiddeling kan tussen partijen opnieuw een conflict ont-
staan over de bereikte overeenstemming. In het verlengde van hoofdstuk 5 wordt 
aandacht besteed aan mogelijke problemen in de rechtsbescherming bij conflic-
ten na bemiddeling. Enkele conflicten uit de praktijk worden beschreven. Daar-
na volgt aan de hand van bestudeerde vaststellingsovereenkomsten een analyse 
over mogelijke problemen in de rechtsbescherming bij een conflict na bemidde-
ling. Enkele aandachtspunten bij het vastleggen van afspraken in een overeen-
komst worden belicht (par. 6.4). Tot slot volgen een samenvatting en een con-
clusie (par. 6.5). 

6.2 De bemiddelende rol van het bestuur 

In deze paragraaf wordt eerst bezien waarom in de praktijk door bestuursorga-
nen gebruik wordt gemaakt van bemiddeling (par. 6.2.1). Daarna wordt aan de 
hand van de evaluaties van een aantal mediationprojecten een overzicht gegeven 
van de resultaten van bemiddeling (par. 6.2.2). Vervolgens wordt de werkwijze 
van het mediationproject van de provincie Overijssel en het UWV beschreven. 
Daarbij komt aan de orde in welke gevallen gebruik wordt gemaakt van bemid-
deling en op welke wijze wordt bemiddeld (par. 6.2.3).  

6.2.1 Waarom bemiddelen in de besluitvormingsfase? 

In hoofdstuk 2 is onderzocht in hoeverre van het bestuur een bemiddelende rol 
kan worden verlangd. Geconcludeerd is dat de onderzoeksplicht uit artikel 3:2 
Awb en de belangenafwegingsplicht uit artikel 3:4 Awb aanknopingspunten 
bieden voor een bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase. 
Een bemiddelende rol van het bestuur draagt tevens bij aan de verwezenlijking 
van de behoorlijkheidsnormen. Wat is nu in de praktijk voor het bestuur een 
reden om in de besluitvormingsfase gebruik te maken van bemiddeling?  
 
Bij de belastingdienst en het UWV wordt in het kader van een verbetering van 
de dienstverlening in de bezwaarfase gebruik gemaakt van mediation. De belas-
tingdienst is in 2003 gestart met een mediationproject, mede naar aanleiding van 
positieve ervaringen met de deelname aan het landelijke project Mediation naast 
Rechtspraak.1 Het UWV is begonnen met een mediationproject om de klantge-

                                                        
1. Jaarverslag Belastingdienst 2005, p. 34; Brief van de Staatssecretaris van financiën. ‘Nadere 

informatie n.a.v. AP beheersverslag Belastingdienst’, 30 juni 2004, Tweede Kamer, nr. 
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richtheid van de dienstverlening in bezwaar en beroep te verbeteren. Doelstel-
ling is om het proces daar waar mogelijk te dejuridiseren, zaken snel en zorg-
vuldig af te handelen en te werken aan het terugdringen van het aantal bezwaar-
zaken.2 Van dejuridiseren wordt gesproken als het conflict wordt behandeld 
buiten de reguliere bezwaarprocedure, waarin geen bemiddeling plaatsvindt. Het 
mediationproject van het UWV heeft ertoe geleid dat bemiddeling vanaf 2005 
landelijk wordt ingezet om conflicten met cliënten over de uitvoering van de 
Werkloosheidswet (hierna: WW) op te lossen.3 Tijdens de pilot is geëxperimen-
teerd met een werkwijze die de andere aanpak wordt genoemd. De ‘andere aan-
pak’ houdt in dat naar aanleiding van een bezwaarschrift telefonisch contact 
wordt opgenomen met de bezwaarmaker. Daarnaast biedt het UWV in de be-
zwaarfase mediation aan bij geschillen die zich hiervoor lenen. Eind 2005 is 
tevens gestart met een mediationproject voor cliënten die bezwaar hebben ge-
maakt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: 
WAO) en de Ziektewet (hierna: ZW).  

Op gemeentelijk niveau is door verschillende gemeenten ervaring opgedaan 
met bemiddeling.4 Het bestuur van de gemeente Amersfoort is bijvoorbeeld in 
2004 begonnen met een proef waarbij mediationtechnieken worden toegepast bij 
de behandeling van bezwaarschriften. De reden voor de proef is dat mediation 
mogelijk een perspectief biedt voor een effectievere behandeling van bezwaar-
schriften. Bovendien sluit het gebruik van mediation aan bij het raadsprogram-
ma 2002-2006. Hierin is aangegeven dat de raad een goede communicatie tussen 
bestuur en burger essentieel vindt.5 Voorafgaand aan de behandeling van een 
bezwaarschrift wordt telefonisch contact opgenomen met de bezwaarmaker. Het 
college van B&W heeft besloten om de proef uit te breiden met daadwerkelijke 
mediation.6 Een mogelijk effectievere behandeling van bezwaarschriften is ook 
voor het bestuur van de gemeente Zwolle het argument om in 2004 te beginnen 
met een mediationproject.7  

Op provinciaal niveau is eveneens via mediationprojecten ervaring opgedaan 
met bemiddeling.8 Het bestuur van de provincie Overijssel is in 2001 begonnen 
met het gebruik van bemiddeling in de besluitvormingsfase. Met het project 
wordt nadere invulling gegeven aan het speerpunt Kwaliteit van bestuur, opge-
nomen in het Bestuursakkoord Provincie Overijssel 1999-2003. Beoogd wordt 
om op een andere manier met conflicten om te gaan en waar mogelijk verdere 
                                                        

DGB04-3453. Zie over het Landelijk project mediation rechterlijke macht Combrink-Kuiters, 
Niemijer & Ter Voert 2003. 

2. Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar 2005, p. 3; Samen werken aan de oplossing 
voor het bezwaar 2006, p. 9. 

3. Jaarverslag UWV 2005, p. 44. 
4. O.a. de volgende gemeenten: Amersfoort, Amsterdam, De Bilt, Breda, Den Haag, Ooststel-

lingwerf en Zwolle.  
5. B&W Amersfoort nota ‘Mediation bij bezwaar’, vastgesteld bij besluit van 2 november 2004. 
6. Burgerjaarverslag Amersfoort 2005, p. 31-32. 
7. Eindrapport pilot mediation Zwolle 2005, vastgesteld 29 maart 2005 bij besluit van B&W. 
8. O.a. de provincies Limburg, Drenthe, Zuid-Holland, Groningen en Overijssel.  
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juridisering en escalatie te voorkomen. De verwachting is dat daarmee de kwali-
teit en effectiviteit van geschillenbeslechting en de legitimiteit van het beleid 
kunnen worden vergroot.9 Voor het bestuur van de provincie Groningen is voor-
al de positieve ervaring van het bestuur van de provincie Overijssel aanleiding 
geweest voor de beslissing om te starten met een mediationproject.10 
 
Uit het voorgaande volgt dat argumenten voor bestuursorganen om gebruik te 
maken van bemiddelen zijn: het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming, 
het verbeteren van de klanttevredenheid, goede communicatie, een effectievere 
behandeling van bezwaren, het vergroten van de legitimiteit van bestuursoptre-
den, dejuridisering, positieve ervaring van een ander bestuursorgaan met bemid-
deling, het terugdringen van het aantal bezwaarzaken en het tijdig en zorgvuldig 
behandelen van bezwaren. 

De verbetering van de juridische kwaliteit van besluiten wordt niet genoemd 
als reden om te bemiddelen. Effictiviteit en efficiency lijken doorslaggevend te 
zijn om gebruik te maken van bemiddeling. Bepaalde argumenten kunnen 
evenwel in verband worden gebracht met een zorgvuldige voorbereiding van 
besluiten. Door telefonisch contact met burgers op te nemen, of door het aanbie-
den van een overleg- of mediationbijeenkomst wordt door het bestuur een be-
paalde invulling gegeven aan het horen (artikel 4:7 en 4:8 Awb), dat een uitwer-
king vormt van artikel 3:2 Awb. Andere argumenten, zoals de verbetering van 
de klanttevredenheid en het vergroten van de legitimiteit van het overheidsop-
treden, houden verband met de verwezenlijking van de behoorlijkheidsnormen.  

6.2.2 Overzicht evaluatie mediationprojecten  

In deze paragraaf wordt een aantal conclusies weergegeven uit de evaluatierap-
porten van mediationprojecten bij het UWV, de provincie Overijssel, de provin-
cie Groningen en de gemeente Zwolle. De informatie die in dit overzicht ge-
bruikt wordt, is volledig afkomstig uit de evaluaties die in opdracht van de be-
stuursorganen hebben plaatsgevonden. Omdat de vraagstelling van de evaluatie-
rapporten uiteenloopt, zijn ook de conclusies gevarieerd. Tot slot volgen enkele 
opmerkingen naar aanleiding van de evaluaties. 

6.2.2.1 UWV   
In juni 2004 is het UWV gestart met het toepassen van mediation en een ‘andere 
aanpak’ (telefoneren met de bezwaarmakers) bij de behandeling van bezwaar-
schriften de over uitvoering van de WW. Een conflict betreft bijvoorbeeld de 
vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid of een verschil van mening over 
de datum van de eerste WW-dag. De doelstelling van het project is om te onder-
zoeken of mediation en de ‘andere aanpak’ leiden tot dejuridisering en tot een 

                                                        
9. Projectplan mediation 2001, p. 3. 
10. Brief van 25 juni 2004 van het college van GS van de provincie Groningen. 
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vergroting van de klanttevredenheid, de effectiviteit en de efficiency. De resulta-
ten zijn weergegeven in het evaluatierapport Samen werken aan de oplossing 
voor het bezwaar 2005. De bijdrage aan dejuridisering is in de evaluatie beoor-
deeld aan de hand van de zaken die met mediation en de ‘andere aanpak’ naar 
tevredenheid van partijen zijn opgelost. Verondersteld wordt dat als de oplos-
sing door beide partijen wordt gedragen, verder procederen wordt voorkomen. 
In de evaluatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de reguliere bezwaarpro-
cedure, waarin geen bemiddeling plaatsvindt en mediation.  

In vergelijking met de reguliere bezwaarprocedure leidt mediation tot een 
hoger oplossingspercentage. Ongeveer 44% in de reguliere bezwaarprocedure 
ten opzichte van 84% bij mediation. In de reguliere bezwaarprocedure wordt een 
zaak beschouwd als opgelost als het bezwaar gegrond is verklaard of ingetrok-
ken. Bij mediation is sprake van een oplossing als de mediation heeft geleid tot 
een vaststellingsovereenkomst. Van de succesvolle mediations bestaat in 26% 
van de zaken de inhoud van een vaststellingsovereenkomst uit een intrekking 
van het bezwaarschrift. In de overige 74% is het bezwaar gegrond verklaard. Als 
gevolg van de vaststellingsovereenkomst wordt dan een nieuwe beslissing ge-
nomen. Mediation bevordert de klanttevredenheid. Het gemiddelde rapportcijfer 
waarmee cliënten mediation waarderen is een 7,3 ten opzichte van een 5,4 voor 
de reguliere bezwaarprocedure. Ten aanzien van de tijdsbesteding en doorloop-
tijden is mediation efficiënter dan de reguliere bezwaarfase. De inzet van een 
mediator leidt echter tot extra kosten.  

De ‘andere aanpak’ is in het rapport gedefinieerd als succesvol wanneer het 
telefonisch contact heeft geleid tot een oplossing van het conflict en de intrek-
king van het bezwaar. Met toepassing van de ‘andere aanpak’ is in 42% van de 
gevallen het conflict na telefonisch contact opgelost. Geconcludeerd wordt dat 
de ‘andere aanpak’ sterk dejuridiseert en leidt tot een verhoging van de tevre-
denheid van cliënten. Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten voor de tevre-
denheid is met de ‘andere aanpak’ een 6,6 ten opzichte van een 5,4 voor de re-
guliere bezwaarprocedure. Verder wordt gesteld dat de werkwijze minstens zo 
effectief is als een reguliere bezwaarprocedure, maar minder tijd kost en positie-
ve effecten heeft op de doorlooptijd van het gehele bezwaarproces.  
 
Van november 2005 tot juli 2006 heeft het UWV een proef gehouden met de 
‘andere aanpak’ en met mediation bij bezwaarschriften over de uitvoering van 
de WAO en de ZW. De resultaten zijn beschreven in het evaluatierapport Samen 
verder werken aan de oplossing voor het bezwaar 2006. Onder meer is onder-
zoek verricht naar de toepasbaarheid, effectiviteit en efficiency van de ‘andere 
aanpak’, de klanttevredenheid en de vraag of inzet van de ‘andere aanpak’ leidt 
tot dejuridisering.  

Geconcludeerd wordt dat de klanttevredenheid stijgt met de ‘andere aanpak’. 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de ‘andere aanpak’ is een 6,5, ten opzichte 
van een 5,2 voor de dienstverlening bij de behandeling van een bezwaarschrift 
zonder de ‘andere aanpak’.Verder blijkt dat de ‘andere aanpak’ bij WAO-zaken 
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een bijdrage levert aan de dejuridisering. Dejuridisering bestaat in deze evalua-
tie uit een vermindering van het aantal hoorzittingen en minder beroepsprocedu-
res bij de bestuursrechter. Bij medische zaken neemt het percentage hoorzittin-
gen af van 51% tot 31%. Bij niet-medische zaken daalt het percentage hoorzit-
tingen van 21% tot 7%. Het aantal beroepszaken bij medische bezwaren halveert 
in vergelijking tot de reguliere bezwaarprocedure. Daarnaast is gebleken dat de 
gemiddelde doorlooptijd van een bezwaar korter is in vergelijking met de regu-
liere bezwaarprocedure waarin de ‘andere aanpak’ niet is toegepast. In de proef 
werd 90% van de WAO-bezwaren binnen de wettelijke termijn afgehandeld, ten 
opzichte van 75% met de reguliere behandeling van bezwaren (efficiency).  

Geconcludeerd wordt dat de ‘andere aanpak’ toepasbaar is bij bezwaren over 
arbeidsongeschiktheid en ook bij medische zaken, hoewel daar in minder geval-
len een oplossing wordt bereikt. Een bezwaarzaak wordt in de evaluatie be-
schouwd als opgelost als de klant na het telefonisch contact het bezwaarschrift 
heeft ingetrokken of als het UWV direct een beslissing neemt. Van de medische 
zaken is 35% met de ‘andere aanpak’ opgelost, bij niet-medische zaken was dit 
in 65 tot 90% het geval. In ZW-zaken was het oplossingspercentage 87%. De 
‘andere aanpak’ is in 60 tot 90% van de bezwaarzaken in de proef toegepast. 
Mediation is tijdens de proef slechts in een tweetal WAO-bezwaren toegepast. 
Daarom ontbreekt in het rapport een oordeel over de toepasbaarheid en effecten 
van mediation bij WAO en ZW-bezwaarzaken.  

6.2.2.2 Provincie Overijssel 
In opdracht van de provincie Overijssel is in 2002 onderzoek verricht naar het 
verloop van de eerste fase van het mediationproject.11 Centraal in het onderzoek 
staat de vraag wat de meerwaarde is van mediation ten opzichte van de reguliere 
bezwaarprocedure. Onder meer is gebleken dat mediation in 10% van de rele-
vante bezwaarschriften een serieus alternatief kan zijn voor een reguliere afdoe-
ning van het bezwaar. In de proefperiode zijn in totaal 208 bezwaarzaken aan-
hangig gemaakt. In zeven gevallen heeft mediation plaatsgevonden en zes daar-
van zijn succesvol afgerond. Verder wordt vastgesteld dat mediation ten opzich-
te van het reguliere traject niet leidt tot een snellere afhandeling of minder in-
spanning kost. Ten aanzien van de tevredenheid wordt geconstateerd dat dit 
zowel in de bezwaarschriftprocedure als bij mediation wordt bepaald door de 
materiële uitkomst. Verondersteld wordt dat de mate van acceptatie van de uit-
komst bij mediation groter is ten opzichte van de bezwaarschriftprocedure, om-
dat de vaststellingsovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend. Of 
mediation de tevredenheid van bezwaarmakers vergroot, is volgens de onder-
zoekers moeilijk te bezien. Geconstateerd wordt dat het project een positief 
effect heeft op de reguliere behandeling van bezwaarschriften omdat meer 
klantgericht wordt gewerkt. De sensitiviteit om geschillen op een andere manier 
dan in het reguliere traject te beslechten, is toegenomen. Meer dan de helft van 

                                                        
11. De Graaf, Marseille & Herweijer 2003. 
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het aantal intrekkingen van bezwaren was het gevolg van overleg met de be-
zwaarmaker.  

De resultaten van de gehele projectperiode zijn weergegeven in de Eindrap-
portage 2001-2005. In totaal zijn in de projectperiode 83 zaken uit de primaire- 
en bezwaarfase in premediation genomen. Het betreft conflicten afkomstig van 
alle terreinen waarop het bestuur van de provincie actief is, zoals subsidiekwes-
ties, milieugeschillen en conflicten in verband met bodemsanering, grondwater-
beheer en illegale ontgrondingen. Hiervan is 36% na premediation via de regu-
liere bezwaarprocedure afgedaan. In 42% van de zaken is na premediation een 
mediationtraject gestart. Van de in totaal 35 zaken waarin mediation is toege-
past, is 60% beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Geconcludeerd wordt 
dat sinds 2002 in bijna 50% van de ingediende bezwaarschriften alsnog in on-
derling overleg, of onder leiding van een mediator, een oplossing kan worden 
bereikt. Ook is gebleken dat door het gebruik van mediation(vaardigheden) de 
gemiddelde doorlooptijd van bezwaarschriften in de bezwarenprocedure is ge-
zakt van ongeveer 25 weken in 1999 naar minder dan 8 weken in 2005. Uit eva-
luatieformulieren blijkt verder dat alle betrokkenen meer dan gemiddeld tevre-
den zijn over de mediation in totaliteit. Het gebruik van (mediati-
on)vaardigheden is inmiddels onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoe-
ring van de provincie.  

6.2.2.3 Provincie Groningen 
De resultaten van het mediationproject bij de provincie Groningen zijn opgeno-
men in de Eindevaluatie 2007. Het doel van het project is om antwoord te geven 
op de vraag of een structurele inzet van mediation in de provinciale organisatie 
bestaansrecht heeft. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn drie aspecten 
onderzocht.  

De doelstelling voorafgaand aan het project was dat 7% van het aantal inge-
diende bezwaarschriften door middel van mediation met succes afgerond diende 
te zijn. Gebleken is dat van de 115 bezwaarzaken die tijdens de projectperiode 
aanhangig zijn gemaakt 4% (vier zaken) succesvol met mediation zijn afgerond. 
In één zaak betrof het een bestuurlijk conflict op het terrein van de Flora- en 
Faunawetgeving (een ontheffing voor het vangen en/of afschieten van loslopen-
de damherten in een gemeente). De andere zaken betroffen interne conflicten 
over ambtelijke rechtsposities.12 Als positief neveneffect van het project wordt 
in de eindevaluatie gewezen op het grote aantal gevallen van ambtelijk en be-
stuurlijk overleg met betrekking tot de bezwaarschriften. Ook wordt gewezen op 
het hoge percentage bezwaarschriften dat is ingetrokken gedurende de looptijd 
van het project. Het percentage intrekkingen bedroeg 33% voor 2005. De ver-
wachting is dat van het in 2006 aantal ingediende zaken het percentage intrek-
kingen zal stijgen tot ongeveer 45%. Gesteld wordt dat het bestuur van de pro-

                                                        
12. Deze geschillen binnen de interne organisatie vallen buiten de reikwijdte van dit promotieon-

derzoek. 
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vincie wellicht nog vaker dan voor de start van het proefproject zelf tracht op 
een informele wijze een oplossing te zoeken voor een conflict.  

Verder heeft een kosten/batenanalyse van een provinciale mediation plaats-
gevonden. Hieruit blijkt dat de gemiddelde kosten van een mediation nagenoeg 
gelijk zijn aan het bedrag dat bespaard wordt doordat het conflict niet door mid-
del van de bezwaarschriftprocedure wordt afgehandeld. Tot slot heeft een evalu-
atie plaatsgevonden naar de tevredenheid van partijen over mediation. Gesteld 
wordt dat alle partijen over de mediation in zijn totaliteit gemiddeld tevreden tot 
zeer tevreden waren. Aanbevolen wordt om de mogelijkheid te handhaven om 
mediation desgewenst aan te bieden.  

6.2.2.4 Gemeente Zwolle 
Het doel van de pilot bij de gemeente Zwolle is om te bekijken of er beter pas-
sende mogelijkheden zijn om een geschil op te lossen dan via de reguliere be-
zwaarprocedure. In het Eindrapport 2004 wordt geconcludeerd dat de mogelijk-
heden van mediation niet moeten worden overschat. Uiteindelijk is in slechts 1% 
van alle bezwaarzaken mediation toegepast. Van de in totaal 571 ingediende 
bezwaarschriften is in drie bezwaarzaken mediation toegepast, waarvan er twee 
met een vaststellingsovereenkomst zijn beëindigd. Een verklaring voor het lage 
aantal mediationtrajecten wordt gevonden in het van toepassing zijn van de se-
lectiecriteria. Gewezen wordt bijvoorbeeld het feit dat recent ingevoerde wetge-
ving een contra-indicatie vormt. Alleen al om die reden zijn op het terrein van 
de sociale zekerheid 275 zaken niet geschikt geacht voor mediation.  

Verder wordt vastgesteld dat een mediationtraject niet altijd sneller of goed-
koper is dan een reguliere bezwaarschriftprocedure. Als positief neveneffect 
wordt gewezen op een groot aantal bezwaarschriften (40%) dat is afgehandeld 
zonder dat de hele bezwaarschriftenprocedure is doorlopen. Na de beoordeling 
van een bezwaarschrift is het primaire besluit ingetrokken of aangepast en heeft 
geen hoorzitting plaatsgevonden. Gesteld wordt dat met de pilot het conflictbe-
wustzijn van medewerkers is vergroot. De redenering is dat nu burgers actief 
worden benaderd, de afstand tussen bestuur en burger kleiner wordt, wat de 
legitimiteit van besluiten en de kwaliteit van het bestuur bevordert. Gesteld 
wordt dat de pilot een positief effect heeft gehad op de behandeling van bezwa-
ren, omdat er beter wordt gekeken wat de beste wijze van behandelen is. Een 
mediationtraject wordt gezien als één van de mogelijkheden om een bezwaar-
schrift te behandelen, naast een informele behandeling, een herziening van het 
besluit of een reguliere behandeling van het bezwaar.  

6.2.2.5 Beschouwing  
Wat opvalt is dat bij alle mediationprojecten nauwelijks gebruik is gemaakt van 
mediation als manier om te bemiddelen. De resultaten van projecten die enkel 
zijn gericht op de toepasbaarheid van mediation, zoals bij de gemeente Zwolle 
en de provincie Groningen, zijn teleurstellend: een beperkt aantal bezwaarzaken 
is binnen een mediationtraject behandeld (1% en 4%). Volgens de evaluaties van 
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de provincie Overijssel en het UWV kan het bestuur veelal in onderling overleg 
met de bezwaarmaker een conflict oplossen, zonder dat een beroep hoeft te wor-
den gedaan op een mediator. Een mediationtraject is niet nodig omdat een con-
flict na telefonisch contact, ambtelijk of bestuurlijk overleg wordt opgelost.  

Voor een bestuursorgaan dat in de besluitvormingsfase wenst te bemiddelen, 
is het mijns inziens daarom van belang om niet alleen in te zetten op het gebruik 
van mediation, maar juist ook aandacht te besteden aan andere methoden om 
met de burger tot een oplossing te komen. De efficiency en effectiviteit van de 
besluitvormingsprocedure lijkt vooral toe te nemen door het gebruik van media-
tionvaardigheden (de ‘andere aanpak’).13 Een mediationtraject blijkt in vergelij-
king met een reguliere bezwaarschriftprocedure niet goedkoper te zijn of minder 
inspanning of tijd te vergen. Dat nauwelijks gebruik wordt gemaakt van media-
tion, vormt naar mijn oordeel overigens ook een relevant aandachtspunt voor het 
doorverwijzingsysteem binnen de gerechtelijke fase. Het systeem bij de recht-
banken is enkel gericht op doorverwijzing naar een mediationtraject. Ook in de 
gerechtelijke fase is het zinvol om de partijen niet enkel te wijzen op de moge-
lijkheid van mediation, maar hen ook te attenderen op andere manieren om het 
conflict op te lossen.  
 
Volgens de evaluaties neemt door het gebruik van bemiddeling de kwaliteit van 
de besluitvorming op een aantal punten toe. De gemiddelde doorlooptijd van de 
behandeling van bezwaren is korter, het percentage van bezwaren die binnen de 
wettelijke termijn worden afgehandeld, stijgt, het aantal conflicten dat in de 
bestuurlijke fase wordt beëindigd, stijgt en het aantal beroepsprocedures daalt. 
Bemiddeling leidt tot een hogere waardering van burgers voor de procedure en 
de afname van het aantal hoorzittingen en beroepsprocedures leidt tot dejuridise-
ring van conflicten.  

Bij deze conclusies kan mijns inziens een kanttekening worden geplaatst. 
Geconcludeerd wordt dat het gebruik van bemiddeling bijdraagt aan dejuridise-
ring van conflicten. In de evaluaties van de mediationprojecten bij het UWV is 
dit begrip geoperationaliseerd. Volgens het rapport Samen werken aan een op-
lossing voor bezwaar 2005 gaat het er bij dejuridisering om dat een oplossing 
voor een bezwaar ook anders dan volgens de ‘juridische procedure’ tot stand kan 
komen. Gesteld wordt dat in de wettelijke procedures het accent ligt op het juist 
doorlopen van de procedure en minder op het tot stand komen van een oplossing 
in overleg met de cliënt.  
 

‘Doordat de bezwaarprocedure wordt bepaald door de Algemene wet be-
stuursrecht, is de afdoening in principe juridisch van aard. Dit uit zich in een 

                                                        
13. De ‘andere aanpak’ is overigens niet nieuw en bij veel bestuursorganen al bestaande praktijk. 

Zo constateert Dijkstra al in 1991 dat bij de sociale dienst van de gemeente Leeuwarden, bij de 
afhandeling van bezwaarschriften over een aanvraag voor een uitkering, standaard een gesprek 
plaatsvindt met betrokkene (Dijkstra 1991, p. 156). 
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klinische werkwijze die weinig ruimte laat aan de emotionele en sociale as-
pecten die de cliënt beroeren.’14 

 
De veronderstelling is dat de in de Awb vastgelegde bezwaar- en beroepsproce-
dures bijdragen aan de juridisering van geschillen. Dejuridisering bestaat vol-
gens deze redenering uit een reductie van het aantal hoorzittingen en beroeps-
procedures. Deze redenering is mijns inziens te kort door de bocht. De wettelijke 
regeling zelf leidt niet tot juridisering, maar de wijze waarop in de praktijk in-
vulling wordt gegeven aan de procedurele normen. Uit de wetsgeschiedenis 
blijkt juist dat de wetgever de hoorzitting zo min mogelijk heeft willen formali-
seren en dat zij voor het bestuur een mogelijkheid biedt om met belanghebbende 
te communiceren over een oplossing voor een conflict. In hoofdstuk 2 is daarom 
ook geconcludeerd dat de hoorplicht een belangrijk aanknopingspunt vormt voor 
de stelling dat het bestuur bemiddelend kan en mag optreden in de besluitvor-
mingsfase. In de praktijk heeft de bezwaarprocedure zich echter ontwikkeld tot 
een procedure waarbij veel nadruk wordt gelegd op de rechtmatigheidstoetsing.  

De wijze waarop in de praktijk met de processuele normen wordt omgegaan, 
wijkt af van de wensen van burgers en bestuursorganen.15 De oplossing voor de 
wens van een meer informele behandeling van bezwaren wordt nu gezocht bui-
ten de juridische procedure. Deze procedurele normen bieden evenwel, naast een 
meer formele benadering, ruimte voor de gewenste informelere benadering. 
Binnen een mediationproject moet mijns inziens daarom juist het stimuleren van 
bemiddeling in de bezwaarprocedure aandacht krijgen. Afhankelijk van de con-
crete situatie kan een conflictoplossingsgerichte benadering of een meer formele 
benadering gevolgd worden. Een hoorzitting kan, evenals de ‘andere aanpak’ of 
mediation, gebruikt worden om een oplossing te vinden voor een conflict.16 Ik 
kan mij niet vinden in het onderscheid dat in de evaluatie gemaakt wordt tussen 
enerzijds de bezwaarprocedure van de Awb die leidt tot juridisering, en ander-
zijds een behandeling buiten de reguliere bezwaarprocedure (‘andere aanpak’ en 
mediation) die leidt tot dejuridisering.  
 
Bij het gebruik van bemiddeling verdienen een tweetal punten aandacht in ver-
band met de evaluaties. In de eerste plaats de positie van de belanghebbende. 
Het succes van bemiddeling is (mede) afgemeten aan de hand van het aantal 
intrekkingen van bezwaren. In de evaluatie van het project van de UWV wordt 
de ‘andere aanpak’ succesvol beschouwd, als het leidt tot de intrekking van een 
bezwaarschrift. Ook in de evaluatie van de provincie Groningen wordt de stij-
ging van het aantal intrekkingen van bezwaren als positief aangemerkt. Dit lijkt 
logisch. Als tussen het bestuur en de burger een oplossing is bereikt, bestaat er 
toch geen reden om het bezwaar te handhaven?  

                                                        
14. Samen werken aan een oplossing voor het bezwaar 2005, p. 7. 
15. Vgl. o.a. Commissie Evaluatie Awb III, p. 16 (zie ook Kamerstukken II 2006-2007, 29 279, nr. 

51); Brenninkmeijer 2007; Koenraad & Brouwer 2001. 
16. Zie Allewijn 2007a, p. 118-119. 
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Een risico van deze benadering is echter dat vanuit het bestuur enkel geprobeerd 
wordt om een intrekking van een bezwaarschrift te bewerkstelligen.17 Het ge-
vaar bestaat dat een belanghebbende zich bijvoorbeeld tijdens een telefonisch 
contact door de ambtenaar ten onrechte laat overreden tot intrekking. Voor een 
belanghebbende is het lastig om daar later nog van terug te komen. Van het 
bestuur mag verlangd worden dat het tijdens een telefoongesprek de burger cor-
rect bejegent. De behoorlijkheidsnorm van fair play eist ook dat het bestuur 
burgers de mogelijkheid moet bieden om hun procedurele kansen te benutten. 
De evaluaties geven geen inzicht in de gesprekken die tussen bestuur en burger 
plaatsvinden. Nader onderzoek naar de wijze waarop een intrekking door een 
belanghebbende tot stand komt, is daarom wenselijk.  

In de tweede plaats verdient de juridische kwaliteit van de uitkomst van be-
middeling aandacht. Het is opmerkelijk dat in geen van de evaluatierapporten 
aandacht is besteed aan de juridische kwaliteit van de uitkomst van een succes-
vol afgeronde bemiddeling. De onderzoeken zijn met name gericht op kwali-
teitsaspecten als efficiency en effectiviteit van bemiddeling. Wat gebeurt er na 
een telefoongesprek dat tot een oplossing van een conflict heeft geleid? Bij de 
Nationale ombudsman zijn bijvoorbeeld gevallen bekend waarbij telefonisch een 
uitspraak is gedaan over de (on)gegrondheid van het bezwaar, maar de schrifte-
lijke beslissing vervolgens lang op zich liet wachten.18  

 Nader onderzoek naar de juridische kwaliteit van bemiddeling is naar mijn 
oordeel gewenst, mede vanwege het feit dat het onderhandelen binnen de con-
text van het bestuursrecht wordt geassocieerd met het sluiten van ‘deals’ buiten 
de wet om. In paragraaf 6.3 en 6.4 wordt aandacht besteed aan enkele kwali-
teitsaspecten. Bezien wordt hoe de bereikte overeenstemming zich verhoudt tot 
het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Tevens wordt aandacht be-
steed aan het juridisch vastleggen van de oplossing voor een conflict. 

6.2.3 Werkwijze bemiddeling in de besluitvormingsfase  

In deze paragraaf wordt bezien hoe in de praktijk wordt onderzocht of een min-
nelijke oplossing mogelijk is. In welke gevallen wordt bemiddeld en op welke 
wijze vindt bemiddeling plaats? Aandacht wordt besteed aan het mediationpro-
ject van de provincie Overijssel en dat van het UWV. De werkwijze van beide 
projecten is beschreven in de evaluatierapporten.19 

6.2.3.1 Provincie Overijssel 
In de eerste fase van het project (2001-2003) is bemiddeling voornamelijk toe-
gepast in de bezwaarfase. Onderscheid is gemaakt tussen de behandeling van 
een conflict via de bezwaarschriftprocedure en de behandeling van het conflict 
                                                        
17. Vgl. Allewijn 2007a, p. 120. 
18. Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 37. 
19. Zie de ‘Eindrapportage mediation vernieuwend perspectief 2001-2005’ van de provincie en het 

rapport ‘Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar 2006’ van het UWV.  
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buiten deze reguliere procedure om. Naar aanleiding van een bezwaarschrift 
onderzoekt de secretaris van de bezwaaradviescommissie op welke wijze een 
conflict het best behandeld kan worden. Na de bestudering van het bezwaar-
schrift neemt hij telefonisch contact op met de bezwaarmaker. De secretaris 
inventariseert de reden van het bezwaar en geeft eventueel toelichting op de wet- 
en regelgeving. Indien na het telefonisch contact nog niet duidelijk is welke 
oplossingsrichting moet worden gekozen, volgt de fase van premediation.  

De secretaris onderzoekt aan de hand van verwijzingscriteria of een conflict 
mogelijk geschikt is voor een minnelijke oplossing.20 Een belangrijke indicator 
is de aanwezigheid van onderhandelingsruimte. Hierbij wordt gekeken naar de 
juridische onderhandelingsruimte en eveneens naar de mogelijkheden om het 
conflict op te lossen door herstel van de communicatie of het verbeteren van de 
relatie. Relevant is ook of partijen een doorlopende relatie met elkaar hebben en 
of het conflict een emotionele component heeft. Verder is van belang of partijen 
de wens hebben om een conflict snel op te lossen en in hoeverre een rechterlijke 
uitspraak bijdraagt aan de oplossing voor een conflict. Als partijen concurrenten 
zijn of een partij dreigt met een strafrechtelijke aangifte, kan dit een reden zijn 
om niet te bemiddelen. Als het conflict een principekwestie betreft waarover de 
rechter moet beslissen, is dat ook een indicatie om niet te kiezen voor bemidde-
ling. Tot slot is het voorkomen van precedentwerking een argument om niet te 
bemiddelen. Uit de toepassing van de verwijzingscriteria in de praktijk blijkt dat 
voornamelijk wordt beoordeeld of sprake is van onderhandelingsruimte en of 
sprake is van een communicatieprobleem. De overige criteria worden met name 
gebruikt als ondersteuning bij de oordeelsvorming.  

Als de secretaris concludeert dat een conflict geschikt is voor bemiddeling, 
neemt hij vervolgens contact op met de partijen om te inventariseren of zij be-
reid zijn om te zoeken naar een minnelijke oplossing. Bestaat bij partijen geen 
onderhandelingsbereidheid, dan wordt het bezwaarschrift verder behandeld via 
de reguliere bezwaarschriftprocedure. Zijn partijen wel bereid om te onderhan-
delen, dan volgt overleg over de wijze van bemiddeling. De provincie Overijssel 
kent vier verschillende manieren waarop naar een minnelijke oplossing gezocht 
kan worden: ambtelijk overleg, bestuurlijk overleg, begeleiding van een onaf-
hankelijke procesbegeleider en tot slot begeleiding door een mediator. Ambtelijk 
overleg houdt in dat de behandelend ambtenaar uit de primaire fase in overleg 
treedt met de bezwaarmaker. Deze vorm van overleg wordt toegepast bij weinig 
gevoelige zaken waarbij het conflict nog niet is geëscaleerd. Voor overleg op 
bestuurlijk niveau wordt gekozen bij conflicten tussen bestuursorganen en bij 
bestuurlijk gevoelige zaken. Bij geëscaleerde conflicten of complexe conflicten 
wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld. Hierbij is er de keuze tussen een 
onafhankelijke procesbegeleider of een mediator. Het verschil is dat bij mediati-
on de door het NMI opgestelde procedureregels in acht moeten worden geno-
men. Bij de inschakeling van een onafhankelijke procesbegeleider bestaat geen 
                                                        
20. Deze verwijzingscriteria worden ook gebruikt in de gerechtelijke fase om te beoordelen of een 

geschil geschikt is voor doorverwijzing naar mediation (Brenninkmeijer e.a. 2003, p. 205-207).  
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binding aan de regels van het NMI en dat betekent dat dit traject informeler kan 
worden vormgegeven.  

 
Mede vanwege het succes met bemiddeling in de bezwaarfase is besloten om in 
de tweede fase van het project (2003-2005) het gebruik van (mediati-
on)technieken in de primaire besluitvormingsfase te bevorderen. Centraal staat 
het herkennen van potentiële conflicten en het voorkomen van escalatie en juri-
disering. Een lastig aspect is dat in de primaire fase een conflict niet altijd zicht-
baar is. Daarom heeft een afbakening plaatsgevonden van zaken. Gekozen is om 
de aandacht te vestigen op gevallen waar door de burger of een bedrijf tegen een 
ontwerpbesluit bedenkingen of zienswijzen zijn ingediend. Een bedenking of 
zienswijze tegen een voorgenomen besluit wordt beschouwd als signaal voor 
een potentieel conflict. De werkwijze in de primaire fase komt overeen met de 
hierboven beschreven werkwijze in de bezwaarfase. Het verschil is dat niet het 
bezwaarschrift, maar de ingediende bedenkingen of zienswijzen aanleiding 
vormen voor het onderzoek naar een mogelijke minnelijke oplossing.  

6.2.3.2 UWV 
In de vestigingen van het UWV in Almere, Dordrecht, Nijmegen en Hengelo is 
een proef gehouden met de ‘andere aanpak’ in WAO-bezwaarzaken en ZW-
bezwaarzaken. De ‘andere aanpak’ is niet bij alle bezwaarzaken van de proef 
toegepast. In Almere is bijvoorbeeld in 60% van de bezwaarzaken telefonisch 
contact opgenomen met de bezwaarmaker, in Dordrecht was dit percentage 
89%. De voornaamste reden om de ‘andere aanpak’ niet toe te passen zijn: niet-
ontvankelijkheid van het bezwaar, het ontbreken van een telefoonnummer en 
een negatieve verwachting van het effect van bellen in een specifieke zaak, bij-
voorbeeld omdat een gemachtigde de bezwaarmaker vertegenwoordigde of er 
taalproblemen werden verwacht. Negatieve verwachtingen zijn met name in 
Almere een reden geweest om de ‘andere aanpak’ niet toe te passen (18% van de 
proefzaken). In Dordrecht is de ‘andere aanpak’ bijna altijd toegepast, ook als 
een gemachtigde de bezwaarmaker vertegenwoordigde. Als sprake was van een 
taalprobleem werd de bezwaarmaker uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.  

In zaken waar de ‘andere aanpak’ is toegepast, wordt na ontvangst van een 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker een ontvangstbevestiging verzonden waar-
in wordt vermeld dat het UWV binnen drie weken telefonisch contact opneemt. 
De medewerker neemt vervolgens contact op met de bezwaarmaker of diens 
gemachtigde en probeert inzicht te krijgen in de reden van het bezwaar; tijdens 
het telefoongesprek zet de medewerker mediationvaardigheden in. Van elk tele-
foongesprek wordt een verslag gemaakt. Naar aanleiding van het gesprek kan de 
bezwaarmaker uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek, of volgt een 
keuze voor mediation of de reguliere procedure. Ook kan nogmaals een telefo-
nisch gesprek volgen, het bezwaarschrift worden ingetrokken of een beslissing 
op bezwaar toegezonden worden. Een persoonlijk gesprek wordt aangeboden als 
sprake is van een complexe situatie die telefonisch lastig is om uit te leggen of 
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als er taalproblemen zijn. Voor mediation kan worden gekozen als er beslis-
singsruimte is, als de zaak ingewikkeld is en nadere toelichting behoeft of als 
meerdere bezwaarzaken naast elkaar lopen. Ook bij hevige emoties van be-
zwaarmaker of als blijkt dat meer speelt dan de bestreden beslissing kan er reden 
zijn om mediation te beproeven.  

6.2.3.3 Beschouwing 
Op grond van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb kan onder omstandigheden van het 
bestuur worden verlangd dat het onderzoek verricht naar een mogelijke minne-
lijke oplossing (par. 2.4.2). De werkwijzen van de provincie Overijssel en het 
UWV laten zien dat een onderzoek naar een mogelijke minnelijke oplossing 
door het bestuur te realiseren is in de praktijk. Ook blijkt uit beide mediationpro-
jecten dat een gedifferentieerde wijze van conflictbehandeling mogelijk is bin-
nen het wettelijke kader van de Awb. Over de werkwijzen worden hieronder 
enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot de fase waarin wordt bemid-
deld, het telefonisch contact en de selectie van conflicten voor bemiddeling. 
 
De werkwijzen van de provincie en van het UWV komen grotendeels overeen. 
Een belangrijk verschil is echter dat bij de provincie ook in de primaire fase 
gebruik gemaakt wordt van bemiddeling. Dat het UWV bemiddeling in de pri-
maire fase niet toepast, zou verklaard kunnen worden omdat bij een besluit ter 
uitvoering van de WAO of de ZW de mogelijkheid ontbreekt om reeds in de 
primaire fase een potentieel conflict te herkennen. Tegen het voorgenomen be-
sluit kunnen geen zienswijzen of bedenkingen worden ingediend. Een potentieel 
conflict zou echter ook op een andere wijze herkend kunnen worden. Als een 
voorgenomen primair besluit afwijkt van een ingediende aanvraag kan dat even-
eens een signaal zijn dat sprake is van een potentieel conflict.21 Het ligt voor de 
hand dat een belanghebbende het niet eens is met een besluit dat afwijkt van de 
aanvraag. In plaats van te wachten op een bezwaarschrift zou ook bij grote be-
schikkingenfabrieken als het UWV de ‘andere aanpak’ in de primaire fase kun-
nen worden toegepast. Hoogstwaarschijnlijk is dit om reden van efficiency in de 
praktijk echter niet te realiseren. 
 
Een belangrijk onderdeel van het werkproces bestaat in beide mediationprojec-
ten uit het telefonisch contact met de bezwaarmaker. Deze vorm van communi-
catie kan vrijwel zonder enige selectie in alle zaken worden toegepast. Met een 
telefoongesprek kan een conflict mogelijk worden opgelost. De behandelend 
ambtenaar kan een toelichting geven op het primaire besluit en uitleg geven over 
de toepasselijke wet- en regelgeving. Het biedt een mogelijkheid om te achterha-
len waar het de belanghebbende echt om gaat. Betreft het enkel een juridisch 
                                                        
21. Vgl. artikel 4:7 Awb, waarin is bepaald dat voordat het bestuur een aanvraag afwijst, bij een 

afwijking inzake de feiten, de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze 
naar voren te brengen. Op grond van artikel 4:12 Awb kan het bestuursorgaan de toepassing 
van artikel 4:7 Awb evenwel buiten toepassing laten bij beschikkingen van financiële aard.  
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conflict, of spelen ook aspecten als onbegrip, onduidelijkheid, onheuse bejege-
ning en emotie een rol? Daarbij vormt het telefonisch contact een middel om te 
bepalen hoe het conflict het best behandeld kan worden. Afhankelijk van de 
situatie kan gekozen worden voor bemiddeling of een meer formele benadering.  

In deze vorm van persoonlijk contact tussen de behandelende ambtenaar en 
de burger schuilt echter ook een risico. In paragraaf 6.2.2.5 is reeds opgemerkt 
dat een telefoongesprek gebruikt kan worden om de belanghebbende op onjuiste 
gronden te overreden om geen gebruik te maken van zijn rechtsmiddelen. Een 
ander risico is dat een bestuursorgaan de ‘andere aanpak’ in de bezwaarfase 
gemakshalve toepast om gebreken uit de primaire besluitvormingsfase te com-
penseren Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat het telefoongesprek gebruikt 
wordt om slecht gemotiveerde besluiten alsnog te voorzien van een motivering. 
Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming en behoorlijk overheidsoptreden 
moet ook in de primaire fase rekening worden gehouden met aspecten als beje-
gening, emoties van de aanvrager, duidelijkheid van het besluit en de toepasse-
lijke wet- en regelgeving.  
 
Er zijn verschillende manieren waarop in de besluitvormingsfase bemiddeld kan 
worden. Mediation wordt beschouwd als een relatief zwaar instrument. Veron-
dersteld kan worden dat voor de hulp van een onafhankelijke derde eerder wordt 
gekozen als de complexiteit van een conflict groter is. Opmerkelijk is dat bij de 
werkwijze van de provincie naast mediation de mogelijkheid wordt aangeboden 
om het conflict onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider te 
behandelen die dan niet gebonden is aan het NMI-reglement. Blijkbaar wordt 
het mediationproces dat verloopt volgens het NMI-reglement, in bepaalde situa-
ties te formeel geacht en bestaat er behoefte aan een informele variant voor het 
onderhandelen onder begeleiding van een onafhankelijk derde.  

In beide projecten vormt de aanwezigheid van onderhandelingsruimte een 
belangrijk criterium bij het selecteren van conflicten voor bemiddeling. Hoewel 
de onderhandelingsruimte een belangrijk selectiecriterium is, blijkt uit de evalu-
aties dat het begrip moeilijk is te definiëren. Het rapport van de provincie Over-
ijssel bevat de volgende toelichting: 
 

‘bij de start van het project Mediation is de onderhandelingsruimte smal uitge-
legd, in die zin dat uitsluitend gekeken werd naar het onderwerp van het con-
flict en de daarbinnen al dan niet bestaande juridische onderhandelingsruimte. 
Gaandeweg het project is de onderhandelingsruimte steeds ruimer uitgelegd, 
in die zin dat naast de juridische onderhandelingsruimte in het conflict ook 
gekeken wordt naar andere mogelijke oplossingsrichtingen voor het conflict, 
zoals herstel van de communicatie en verbeteren van de relatie.’22 

 
In de evaluatie Samen werken aan een oplossing voor bezwaar 2006 van het 
UWV wordt gesproken over beslissingsruimte. Het selectiecriterium wordt niet 
                                                        
22. Eindrapportage mediation vernieuwend perspectief 2001-2005, p. 53. 
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nader toegelicht. Wordt hiermee de beschikbare discretionaire vrijheid van het 
bestuur bij het nemen van een besluit bedoeld? In het rapport Samen werken aan 
een oplossing voor bezwaar 2005 is wel aandacht besteed aan het begrip onder-
handelingsruimte: 
 

‘Niet alleen in financiële zin, maar ook in de vorm van aanvullende dienstver-
lening zoals toelichting, informatie en zonodig verontschuldigingen. Die on-
derhandelingsruimte bleek bij aanvang van het project lastig te definiëren.’23 

 
De nadruk bij het UWV wordt gelegd op zogenoemde bejegeningsmediations. 
Dit houdt in dat de oplossing voor een conflict wordt gezocht in: het oplossen 
van misverstanden, het opheffen van bejegeningsklachten en uitleg van regelge-
ving en de achtergrond van de besluitvorming.24 Een UWV-ambtenaar heeft met 
andere woorden op voorhand niet de intentie om met de burger te onderhandelen 
over het besluit. Allewijn is kritisch over dit onderscheid tussen bejegeningsme-
diations en inhoudelijke mediations.25 Bij bemiddeling moeten in beginsel beide 
aspecten aan de orde kunnen komen. Dat het voor bestuursorganen lastig is om 
het begrip onderhandelingsruimte te definiëren, laat zien dat in de praktijk van 
bemiddeling onduidelijkheid bestaat over de beschikbare onderhandelingsruimte 
van het bestuur. In de volgende paragraaf zal naar aanleiding van de praktijk-
voorbeelden nader aandacht worden besteed aan de onderhandelingsruimte bij 
bemiddeling. 

6.3 De praktijk van bemiddelen in relatie tot het legaliteitsbeginsel 
en het specialiteitsbeginsel 

In hoofdstuk 3 en 4 is onderzocht in hoeverre het legaliteitsbeginsel en het spe-
cialiteitsbeginsel de mogelijkheid van rechtsgeldige overeenstemming tussen 
bestuur en burger begrenzen. In deze paragraaf wordt verkend hoe de praktijk 
van bemiddeling zich verhoudt tot het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbe-
ginsel. Eerst wordt een aantal praktijkvoorbeelden beschreven waarin mediation 
is toegepast en succesvol is beëindigd met een vaststellingsovereenkomst tussen 
partijen. Het conflict en de overeengekomen oplossing worden weergegeven 
(par. 6.3.1). Daarna volgt aan de hand van de voorbeelden een analyse waarbij 
de aandacht is gericht op mogelijke knelpunten in verband met het legaliteitsbe-
ginsel en het specialiteitsbeginsel. Bezien wordt hoe in de praktijk wordt omge-
gaan met de scheiding tussen wettelijke kaders en de bevoegdheidsverdeling 
tussen bestuursorganen (par. 6.3.2).  

                                                        
23. Samen werken aan een oplossing voor bezwaar 2005, 12. 
24. Vgl. Pel 2004, p. 78-79. 
25. Allewijn 2007a, p. 122.  
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6.3.1 Praktijkvoorbeelden  

In totaal worden negen praktijkvoorbeelden beschreven. De voorbeelden zijn 
afkomstig uit dossieronderzoek bij de rechtbank Assen, de rechtbank Zwolle en 
de provincie Overijssel. Gekozen is voor dossiers waarbij het conflict betrekking 
heeft op een besluit op het gebied van de leefomgeving. In de meeste gevallen 
zijn bij het conflict meerdere belanghebbenden met tegenstrijdige belangen be-
trokken. Juist bij besluitvorming op het terrein van het omgevingsrecht doen 
zich de grenzen van het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel gevoelen. 
Het bestuur beschikt niet altijd over de bevoegdheid om door de belanghebben-
de aangevoerde bezwaren te betrekken bij de besluitvorming, terwijl een belang-
rijk uitgangspunt van mediation is dat alle belangen bij de onderhandelingen 
moeten worden betrokken.  

De fase waarin mediation is toegepast, verschilt. In sommige casus is naar 
aanleiding van bezwaar tegen het primaire besluit bemiddeld. In andere gevallen 
is een conflict door de rechter verwezen naar mediation. De mediation is in die 
gevallen gestart naar aanleiding van beroep dat is ingesteld tegen een beslissing 
op bezwaar, of naar aanleiding van een verzoek om voorlopige voorziening. 
Telkens wordt eerst het conflict beschreven en vervolgens de uitkomst van me-
diation. 
 
1) Bouwvergunning voor een nieuwe woning 
Het college van B&W verleent een bouwvergunning voor de bouw van een 
woning. De buren aan weerszijden van de aanvrager van de bouwvergunning 
maken tegen de verleende bouwvergunning bezwaar. Daarnaast wordt een ver-
zoek om voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. De buren hebben 
een aantal bezwaren. Volgens hen is realisering van het bouwplan binnen de 
perceelgrens van de aanvrager niet mogelijk omdat de maten in het bouwplan 
niet kloppen. Uitvoering van het bouwplan leidt tot overschrijding van de per-
ceelgrens. Een ander bezwaar is dat de buren door de bouw van de woning uit-
zicht en privacy verliezen. Daarnaast wordt gevreesd voor verminderde lichtin-
val. In het bezwaarschrift geven beide buren aan dat ze bereid zijn om in goed 
overleg tot een oplossing te komen, maar dat de aanvrager tot nog toe elk ver-
zoek daartoe heeft afgewezen. Tijdens de behandeling van het verzoek om voor-
lopige voorziening stelt de voorzieningenrechter voor om het geschil onder lei-
ding van een mediator te behandelen. Het college van B&W, de aanvrager van 
de bouwvergunning en de beide buren stemmen met dit voorstel in. 
 
Na bemiddeling wordt de tussen partijen bereikte overeenstemming vastgelegd 
in een overeenkomst. Hierbij zijn het college van B&W, de aanvrager en beide 
buren contractpartij. In de overeenkomst zijn de volgende afspraken opgeno-
men. De architect van de aanvrager zal in het kadaster nagaan waar de perceel-
grens van het te bebouwen stuk grond precies ligt. De aanvrager zegt toe het 
bouwplan binnen de kadastrale grenzen te zullen uitvoeren. Ter compensatie van 
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het verlies van uitzicht, privacy en lichtinval wordt door de aanvrager aan één 
van de buren aangeboden om een slaapkamerraam te plaatsen. Bij de buurman 
aan de andere kant wordt een dakraam geplaatst. Daarnaast betaalt de aanvrager 
aan de buren € 1850 ter vergoeding van de kosten die gemaakt zijn in verband 
met het voeren van de procedures. De ambtenaar van de gemeente zal aan het 
college van B&W een voorstel formuleren over een proceskostenvergoeding. 
Als deze afspraken worden nagekomen zullen de buren geen aanspraak meer 
maken op schadevergoeding ter zake van hun woningen. Na ondertekening van 
de overeenkomst zullen de buren alle lopende procedures intrekken. 
 
2) Bouwvergunning voor een kap op een garage  
Het college van B&W verleent een vergunning voor de bouw van een kap op 
een garage. De buurman van de aanvrager maakt bezwaar tegen de bouwver-
gunning. In de eerste plaats vindt de buurman het jammer dat de aanvrager hem 
niet heeft ingelicht over de plannen en dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. 
Hij vreest verlies aan uitzicht en privacy en vindt het bouwwerk te hoog. De 
aanvrager past zijn bouwplan naar aanleiding van deze bezwaren aan. De buur-
man dient echter ook tegen de nieuwe bouwvergunning een bezwaarschrift in. 
Ook dient hij een verzoek om voorlopige voorziening in. Naast de eerdere be-
zwaren voert de buurman aan dat sprake is van een onvolledige aanvraag en van 
strijd met het bestemmingsplan. Partijen stemmen in met het voorstel van de 
voorzieningenrechter om het conflict onder leiding van een mediator te behande-
len.  
 
Na bemiddeling komt een overeenkomst tot stand waarbij de aanvrager en de 
buurman contractpartij zijn. In de overeenkomst is vastgelegd dat de aanvrager 
de deels gerealiseerde dakkapel op de aanbouw zal verwijderen en in plaats 
daarvan een dakraam zal aanbrengen. Zolang de buurman eigenaar is van zijn 
woning, zal de aanvrager geen dakkapel of andere vergroting van de woning 
realiseren. Ook zal de aanvrager niet bouwen op de aan zijn buurman toebeho-
rende grond. De buurman zegt in ruil hiervoor toe niet via de civielrechtelijke 
weg schadevergoeding of de verwijdering van de aanbouw te eisen. Daarnaast 
zal de buurman na ondertekening van de overeenkomst de aanhangige procedu-
res eindigen.  
 
3) Ontheffing standplaats ijscokar 
Op grond van de Wegenverordening verlenen GS ontheffing voor het innemen 
van een standplaats voor ijsverkoop. De omwonenden maken tegen dit besluit 
bezwaar. Omdat in de omgeving van de ijscokar auto’s geparkeerd zullen wor-
den, vrezen zij voor aantasting van het landschap en verlies van uitzicht. Ook 
zijn ze van mening dat de verkeersveiligheid onvoldoende gewaarborgd is. De 
ontheffing bevat te weinig voorschriften en beperkingen met betrekking tot 
tijdsduur, geluid en het aantal te plaatsen parasols. Naar aanleiding van het be-
zwaarschrift stelt de provincie voor om het conflict onder begeleiding van een 
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mediator te behandelen. De bezwaarmakers stemmen hiermee in en ook de aan-
vrager van de ontheffing is bereid om te praten.  
 
Na overleg wordt tussen partijen overeenstemming bereikt. In de door GS, be-
zwaarmakers en omwonenden ondertekende overeenkomst worden de volgende 
afspraken vastgelegd. In de maanden april, mei en september kan de standplaats 
uitsluitend op zon- en feestdagen worden ingenomen tot uiterlijk zeven uur ‘s 
avonds. In de maanden juni tot en met augustus kan de standplaats iedere dag 
worden ingenomen tot uiterlijk acht uur ’s avonds. In de ontheffing komt te 
staan voor welke periodes en tot welke tijdstippen de standplaats ingenomen kan 
worden. Verder wordt als voorschrift toegevoegd dat geen opsiering en geen 
terras aangebracht mag worden en dat maximaal twee vuilnisbakken naast de 
ijscokar mogen worden geplaatst. In de overeenkomst wordt opgenomen dat de 
aanvrager de ijscokar op dertig meter van het hart van de weg plaatst. Ook de 
bestelbus zal zoveel mogelijk uit het zicht van omwonenden worden neergezet. 
Met het ondertekenen van de overeenkomst trekken bezwaarmakers hun be-
zwaarschrift in. 
 
4) Evenementenvergunning 
Op grond van de Evenementenverordening verleent het college van B&W twee 
evenementenvergunningen voor het houden van een tuinfair en een aantal ‘open 
tuin’ weekenden. Omwonenden maken tegen deze besluiten bezwaar. Zij vrezen 
geluids- en verkeersoverlast. Ze zijn van mening dat het woon- en leefklimaat 
op een onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Bovendien zijn er al veel evene-
menten in de omgeving. De bezwaarmakers houden namelijk zelf ook ‘open 
tuin’ dagen waardoor er nagenoeg elk weekend een evenement is. Nadat het 
bezwaar door het college van B&W ongegrond is verklaard, stellen omwonen-
den beroep in bij de rechtbank en daarnaast dienen zij een verzoek om voorlopi-
ge voorziening in bij de voorzieningenrechter. Tijdens de behandeling van het 
verzoek om voorlopige voorziening adviseert de rechtbank om met mediation 
een oplossing te zoeken voor het conflict.  
 
Nadat overeenstemming is bereikt, wordt de vaststellingsovereenkomst onderte-
kend door het college van B&W, de aanvrager van de vergunningen en de be-
zwaarmakers. In de overeenkomst wordt vastgelegd dat partijen hechten aan rust 
en woongenot en aan een goede communicatie met elkaar. Waar mogelijk zal 
overleg plaatsvinden. De aanvrager is bereid om het aantal evenementen voor 
het komend jaar te beperken. De aanvrager en de bezwaarmakers zullen bilate-
raal de te houden open tuin dagen in het komende jaar afstemmen. Het college 
van B&W zal de nodige inspanningen verrichten ter oplossing van de problemen 
voor de buurtbewoners, bijvoorbeeld door het nemen van verkeersmaatregelen 
ter voorkoming van hinder en overlast. De omwonenden zullen hun beroep-
schrift bij de rechtbank intrekken.  
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5) Aanvraag revisievergunning 
De eigenaar van een transportbedrijf vraagt een revisievergunning aan, wegens 
het expireren van de milieuvergunning en de uitbreiding van het bedrijf. Nadat 
de eigenaar aanvullende gegevens heeft aangeleverd, besluiten GS om de aan-
vraag niet in behandeling te nemen. De aanvulling van de gegevens leidt vol-
gens GS niet tot een ontvankelijke aanvraag. Het akoestische rapport bevat strij-
digheden met de eerder aangegeven bedrijfsactiviteiten. Tegen deze beslissing 
gaat de aanvrager in bezwaar. Hij verzoekt om heroverweging van het besluit 
omdat eerder met GS is afgesproken dat hij eventuele onduidelijkheden over het 
akoestische rapport gedurende de procedure zou mogen toelichten en aanvullen. 
Naar aanleiding van dit bezwaarschrift wordt mediation voorgesteld.  
 
Naast de aanvrager en GS wordt ook het college van B&W bij de mediation 
betrokken. Tussen partijen wordt overeenstemming bereikt. In de overeenkomst 
worden de volgende afspraken vastgelegd. Omdat de plaats van een loods op het 
terrein van het bedrijf zorgt voor geluidsoverlast en hinder voor omwonenden in 
verband met verkeersbewegingen, wordt afgesproken dat de loods verplaatst 
wordt naar een ander deel van het terrein. Voor deze verplaatsing zijn een 
bouwvergunning en een bestemmingsplanwijziging vereist. Het college van 
B&W zal zich inspannen om hieraan mee te werken. De eigenaar van het bedrijf 
zal een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning indienen. De provincie zegt 
toe om hierbij alle informatie te geven over de gegevens die bij de aanvraag 
moeten worden aangeleverd. Voor de tussenperiode wordt door GS een gedoog-
beschikking onder voorwaarden afgegeven. Deze beschikking wordt ingetrok-
ken indien niet overeenkomstig deze voorwaarden wordt gehandeld. Met onder-
tekening van de overeenkomst wordt het bezwaarschrift tegen het bestreden 
besluit ingetrokken.  
 
6) Deelplan waterschap: vervanging ophaalbrug  
Het waterschapsbestuur stelt een plan vast inhoudende de wijziging van de in-
richting van een gebied rond een kanaal. Een klein onderdeel van het plan heeft 
betrekking op de vervanging van een ophaalbrug. Tegen dit onderdeel van het 
plan stelt een omwonende administratief beroep in bij GS. De insteller van het 
beroep vreest dat met de vervanging van de brug het landschap zal worden aan-
getast. Met de nieuwe brug zal een ontsluiting ontstaan naar zijn perceel. Een 
andere ontsluitingsweg, die toegang geeft naar de rijksweg, wordt dan waar-
schijnlijk afgesloten, waardoor hij dagelijks een aantal kilometers moet omrijden 
naar zijn werk. Tijdens de hoorzitting in het kader van de behandeling van het 
administratief beroep komen partijen overeen om het conflict onder begeleiding 
van een mediator te behandelen. Omdat de bezwaren van de omwonende mede 
betrekking hebben op de mogelijke afsluiting van een ontsluiting naar de rijks-
weg, wordt een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat ook bij de mediation 
betrokken.  
 



 BEMIDDELEN IN DE PRAKTIJK 201 

In de overeenkomst die door alle betrokken partijen is ondertekend, is het vol-
gende vastgesteld. De minister van Verkeer en Waterstaat zal het gebruik van de 
ontsluiting naar de rijksweg door de particulier een aantal jaren gedogen. Na 
afloop van deze termijn wordt de ontsluiting afgesloten. De bezwaarmaker zal 
onderzoek doen naar de mogelijke schade ten gevolge van het sluiten van de 
oprit (waardedaling van zijn landgoed en economische schade door het dagelijks 
omrijden). Indien hij besluit om deze schade op een derde te verhalen, kan hij 
rekenen op alle kennis en informatie van Rijkswaterstaat met betrekking tot dit 
dossier. Daarnaast zijn afspraken opgenomen ten aanzien van het ontwerp van 
de brug. Het waterschapsbestuur zal de brug zodanig ontwerpen dat zij geen 
uitnodigend karakter heeft: er worden optische breedtebeperkingen toegepast en 
er komt een bord met toegangsbeperkingen. Gedurende de ontwerpfase zal het 
waterschap de insteller van het beroep zoveel mogelijk informeren over de 
voortgang. Ook zal het waterschapbestuur zich inspannen om het ontwerp zo-
veel mogelijk tegemoet te laten komen aan ieders belangen. Met de onderteke-
ning van de overeenkomst trekt de insteller van het beroep zijn beroepschrift in.  
 
7) Vrijstelling ex artikel 19, derde lid, WRO voor het gebruik van een woning  
Het college van B&W verleent een vrijstelling ex artikel 19, derde lid, WRO aan 
een stichting ten behoeve van het gebruik van een woning. De stichting wil in de 
woning moeilijk opvoedbare kinderen opvangen. In de buurt heerst weerstand 
tegen de komst van de kinderopvang. Volgens de omwonenden heeft het college 
van B&W hen nauwelijks geïnformeerd. Bovendien heeft het college van B&W 
bij het verlenen van de vrijstelling te weinig rekening gehouden met het verlies 
aan privacy, de toename van verkeersbewegingen en de sociale impact op de 
buurt. Tegen de verlening van de vrijstelling wordt door omwonenden bezwaar 
gemaakt. Daarnaast dienen ze een verzoek om voorlopige voorziening in bij de 
voorzieningenrechter. Tijdens de behandeling van het verzoek om een voorlopi-
ge voorziening stemmen partijen in met het voorstel van de rechter om een me-
diator in te schakelen. 
 
Nadat overeenstemming is bereikt, wordt een overeenkomst ondertekend door 
omwonenden, de stichting en het college van B&W. In de overeenkomst worden 
de volgende afspraken opgenomen. De stichting zegt toe om zo snel mogelijk te 
vertrekken naar een locatie in een andere wijk. Als het vertrek wegens onvoor-
ziene omstandigheden niet binnen het lopende kalenderjaar kan plaatsvinden, 
wordt een uitlooptermijn van twee jaar gegund. Het college van B&W zal alles 
in het werk stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn te komen tot een 
vrijstelling ex artikel 19 alsmede een bouwvergunning voor de vestiging van de 
stichting in een pand elders. Zodra de stichting een nieuwe locatie heeft gevon-
den, zal het college van B&W de vrijstelling voor het gebruik van het pand door 
de stichting intrekken. De stichting zegt toe het pand uitsluitend aan een particu-
lier te verkopen. Hierdoor wordt voorkomen dat omwonenden in de toekomst 
met een vergelijkbaar gebruik van de woning geconfronteerd worden. Ter be-
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vordering van de communicatie tussen partijen zal de stichting één keer per 
maand een inloopgelegenheid creëren voor omwonenden. Tevens wijzen de 
stichting en de omwonenden beiden een contactpersoon aan. Deze zal als aan-
spreekpunt fungeren. Het college van B&W zal zowel omwonenden als de stich-
ting informeren over de besluitvorming ten aanzien van het pand en met betrek-
king tot de vestiging van de stichting elders. Met de ondertekening van de over-
eenkomst worden alle lopende procedures ingetrokken. Partijen zien, voor de 
periode waarop de overeenkomst betrekking heeft, af van verzoeken om plan-
schade of andere schadeclaims (van welke aard dan ook en ongeacht uit welke 
besluitvorming met betrekking tot het pand deze voortvloeien). 
 
8) Vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO voor uitbreiding van een bedrijf  
De eigenaar van een bouwbedrijf wil uitbreiden met een loods. De bouw van de 
loods past niet binnen het bestemmingsplan. Het college van B&W is bereid om 
mee te werken en naast een vrijstellingsprocedure wordt een bestemmingsplan-
wijziging vastgesteld die eveneens voorziet in de realisering van hetzelfde 
bouwplan. Door omwonenden zijn in het kader van deze bestemmingsplanpro-
cedure zienswijzen ingediend. Door de hoogte van de loods vrezen omwonen-
den lichthinder en bovendien vinden ze de loods landschapontsierend. Ook vin-
den ze de groenstrook in het plan te smal. GS besluiten om de bestemmings-
planprocedure af te wachten, alvorens te besluiten over de verklaring van geen 
bezwaar. Een brief waarin de eigenaar van het bedrijf verzoekt om toch een 
verklaring van geen bezwaar te verlenen, wordt door de provincie aangemerkt 
als een bezwaarschrift tegen een fictieve weigering (artikel 19a, achtste lid, 
WRO). De eigenaar wil zo snel mogelijk starten met de bouw van de loods, en 
met een vrijstellingsprocedure hoopt hij sneller toestemming te krijgen. In het 
kader van de procedure over de herziening van het bestemmingsplan wordt op 
initiatief van GS met mediation gestart. Besloten wordt om het bezwaarschrift 
tegen de fictieve weigering van een verklaring van geen bezwaar mee te nemen 
bij de mediation. 
 
Betrokken partijen bereiken overeenstemming. In een overeenkomst worden 
afspraken opgenomen over de wijziging van het bouwplan waarmee aan de be-
zwaren van omwonenden tegemoet wordt gekomen. De bestaande loods, die op 
twee meter van de erfgrens staat, komt in de nieuwe situatie op vijf meter af-
stand. De eerste drie meter vanaf de erfgrens wordt een groenstrook. De eige-
naar zal voor het gewijzigde bouwplan een nieuwe bouwaanvraag en een ver-
zoek om vrijstelling indienen bij het college van B&W. Ter beëindiging van de 
procedure over de herziening van het bestemmingsplan zullen GS goedkeuring 
aan de herziening onthouden. De procedure over het bezwaarschrift tegen de 
fictieve weigering van de verklaring van geen bezwaar wordt aangehouden tot 
het moment dat GS in de nieuwe procedure een verklaring van geen bezwaar 
hebben afgegeven.  
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9) Dwangsombeschikking: beëindiging permanente bewoning recreatieverblijf 
Aan een familie is door het college van B&W de last opgelegd om het perma-
nent bewonen van een recreatieverblijf binnen een bepaalde termijn te beëindi-
gen. De familie is het met deze dwangsombeschikking niet eens. De familie 
woont al jaren in het recreatiegebied en wegens een handicap van één van de 
gezinsleden is een aangepaste woning nodig. Het is daarom onmogelijk voor de 
familie om, binnen de in de dwangsombeschikking gestelde termijn, vervangen-
de woonruimte te vinden. Nadat de bezwaren tegen het besluit door het college 
van B&W ongegrond zijn verklaard, stelt de familie beroep in bij de rechtbank. 
Daarnaast dient de familie een verzoek om voorlopige voorziening in bij de 
voorzieningenrechter om schorsing van de dwangsombeschikking te bewerkstel-
ligen. Het college van B&W en de familie stemmen in met het voorstel van de 
voorzieningenrechter om het conflict onder leiding van een mediator te behande-
len.  
 
Voor de eerste bijeenkomst geeft het college van B&W aan dat het alleen wil 
meewerken aan de bemiddelingspoging als de mediation is gericht op een spoe-
dig vertrek van de familie naar een woning elders. Tussen het college van B&W 
en de familie wordt overeenstemming bereikt. In de overeenkomst zijn de vol-
gende afspraken vastgelegd. Het college van B&W gunt de familie nog drie jaar 
om het strijdige gebruik op te heffen. Nadat het gezin een woning heeft aan-
vaard, dient de bewoning van het recreatieverblijf zo spoedig mogelijk te wor-
den opgeheven. De woningstichting is bereid om aan de familie een woning aan 
te bieden. Het college van B&W zegt toe dat het een aanvraag van de familie om 
vergoeding van aanpassingen van de woning op grond van de Wet voorziening 
gehandicapten zal honoreren. Over de omvang van de vergoeding kunnen geen 
toezeggingen worden gedaan, omdat dit afhankelijk is van de aanpassing van de 
woning. Het college van B&W trekt de bestreden dwangsombeschikking in, en 
zal opnieuw een last onder dwangsom opleggen, waarin de termijn waarbinnen 
aan de last moet zijn voldaan met drie jaar verlengd wordt. In ruil hiervoor zal 
de familie het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening intrekken. 
Daarnaast verklaart de familie op geen enkele manier aanspraak te zullen maken 
op enigerlei vorm van schadevergoeding.  

6.3.2 Beschouwing 

In deze paragraaf volgt een analyse van de bovenstaande praktijkvoorbeelden. In 
aansluiting op hoofdstuk 3 en 4 worden drie situaties onderscheiden. Eerst komt 
het contracteren over de inhoud van een besluit aan de orde. De aandacht wordt 
gericht op aspecten die mogelijk problematisch zijn in verband met het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel, zoals het betrekken van vreemde alge-
mene belangen bij de onderhandelingen en het onderhandelen bij meerdere be-
sluiten. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de situatie waarbij het bestuur 
een prestatie van de burger verlangt in ruil voor medewerking aan de uitoefening 
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van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Tot slot komt het contracteren in de 
privaatrechtelijke sfeer aan de orde.  

6.3.2.1 Contracteren over de inhoud van een besluit 
Een overeenkomst tussen bestuur en burger over een besluit wordt juridisch 
gekwalificeerd als een bevoegdhedenovereenkomst. Om publiekrechtelijk 
rechtsgevolg te bewerkstelligen moet de inhoud van de overeenkomst verdiscon-
teerd worden in een besluit. Het legaliteitsbeginsel vereist een wettelijke be-
voegdheidsgrondslag. Als het bestuur beschikt over de bevoegdheid om een 
bepaald besluit te nemen, dan is algemeen aanvaard dat het ook bevoegd is om 
daarover met burgers afspraken te maken (par. 3.3).  

In het voorbeeld Dwangsombeschikking: beëindiging permanente bewoning 
recreatieverblijf leiden de onderhandelingen tot aanpassing van het bestreden 
besluit. Door de bezwaarmakers wordt aangevoerd dat het binnen de gestelde 
begunstigingstermijn onmogelijk is om aan de last te voldoen. Vanwege een 
handicap is een aangepaste woning nodig en daarom is het voor belanghebben-
den lastig om vervangende woonruimte te vinden. Het bezwaar heeft vooral 
betrekking op de begunstigingstermijn. Deze termijn waarbinnen aan de last 
moet zijn voldaan, wordt in een nieuwe dwangsombeschikking met 3 jaar ver-
lengd. Het bestuur maakt met de burger een afspraak over hoe het de bevoegd-
heid tot het nemen van een dwangsombeschikking invult. Voor het inwerking-
treden van het publiekrechtelijke rechtsgevolg is het noodzakelijk om de over-
eenstemming over de begunstigingstermijn vast te leggen in een dwangsombe-
schikking.  

Opmerkelijk is dat het bestuur daarenboven tegemoet komt aan de bezwaren 
van belanghebbende door een toezegging over een geheel andere publiekrechte-
lijke bevoegdheid. Het bestuur zegt toe dat een aanvraag op grond van de Wet 
voorzieningen gehandicapten (hierna: WVG) zal worden gehonoreerd. Het juri-
dische kader van de WVG is niet relevant bij de belangenafweging van de 
dwangsombeschikking. Van strijd met het legaliteitsbeginsel of het specialiteits-
beginsel is geen sprake. Nu het bestuur beschikt over de bevoegdheid om een 
aanvraag op grond van de WVG te honoreren, is het ook bevoegd om daarover 
in een overeenkomst een toezegging te doen.  
 
Het voorbeeld Deelplan waterschap: vervanging ophaalbrug laat zien hoe het 
bestuur vreemde algemene belangen betrekt bij de onderhandelingen in het ka-
der van bemiddeling. In de discussie in de literatuur over de uitleg van het spe-
cialiteitsbeginsel wordt een onderscheid gemaakt tussen het specifieke publiek-
rechtelijk belang dat de betrokken regeling beoogt te beschermen, en vreemde 
publiekrechtelijke belangen. Met een vreemd algemeen belang wordt een alge-
meen belang bedoeld dat in een andere wettelijke regeling wordt beschermd. 
Volgens de gematigde uitleg van het specialiteitsbeginsel is het bestuur niet 
bevoegd om bij de besluitvorming vreemde algemene belangen te betrekken. 
Vreemde algemene belangen kunnen niet betrokken worden bij de beslissing tot 
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het verlenen of weigeren van een besluit en ook niet bij het stellen van voor-
schriften (par. 4.3).  

In het bovengenoemde voorbeeld had de belanghebbende bezwaar gemaakt 
tegen een onderdeel van een deelplan van het waterschapbestuur. De bezwaar-
maker vreest dat met de vervanging van een ophaalbrug een ontsluitingsweg 
waar hij dagelijks gebruik van maakt zou worden afgesloten. Het bestuur is niet 
bevoegd om bij de beoordeling van het deelplan het aspect van de ontsluitings-
weg te betrekken omdat bij de besluitvorming alleen waterstaatkundige belan-
gen een rol mogen spelen. Aangezien het waterschapbestuur niet bevoegd is ten 
aanzien van de ontsluitingsweg, wordt een vertegenwoordiger van de minister 
van Verkeer en Waterstaat bij de onderhandelingen betrokken. Op deze manier 
kan bij het zoeken naar een oplossing voor het conflict over het deelplan van het 
waterschap ook rekening worden gehouden met belangen die bij het besluit over 
het deelplan geen rol mogen spelen.  
 
Voor de realisering van een oplossing van een conflict is soms meer dan één 
besluit vereist, afkomstig van verschillende bestuursorganen. In verband met het 
specialiteitsbeginsel is van belang dat bij de onderhandelingen over een oplos-
sing de bestaande bevoegdhedenstructuur niet wordt doorbroken. Onderhande-
len over meerdere besluiten is in het licht van het specialiteitsbeginsel niet pro-
blematisch, mits bij het vastleggen van de overeenstemming de bestaande be-
voegdhedenstructuur niet wordt doorbroken (par. 4.3.4).  

Uit het voorbeeld Aanvraag revisievergunning blijkt dat de overeenkomst in 
zo’n situatie kan dienen als instrument voor een soort van materiële en procedu-
rele afstemming. Opmerkelijk in deze zaak is dat het juridisch oordeel op voor-
hand duidelijk lijkt: het betreft een niet ontvankelijke aanvraag van een revisie-
vergunning. Het bestuur grijpt de bemiddeling aan om een achterliggend pro-
bleem op te lossen. Het achterliggende conflict is dat de locatie van een loods op 
het bedrijfterrein zorgt voor geluidsoverlast en hinder in verband met verkeers-
bewegingen. De oplossing voor het conflict is dat de loods wordt verplaatst naar 
een ander deel van het bedrijfsterrein. In de overeenkomst wordt met alle be-
trokken particulieren en bestuursorganen de inhoud van het nieuwe plan vastge-
steld (inhoudelijke afstemming). Om deze oplossing te kunnen realiseren zijn 
verschillende besluiten vereist: een bouwvergunning, een bestemmingsplanwij-
ziging, een milieuvergunning en een gedoogbeschikking. Zowel het college van 
B&W als GS zullen zich inspannen om aan deze vereiste besluitvorming mede-
werking te verlenen (een vorm van procedurele afstemming).  

Bemiddeling kan ook gebruikt worden om meerdere lopende procedures te-
gelijk te behandelen. In het voorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO 
voor uitbreiding van een bedrijf wordt de overeenkomst onder meer gebruikt om 
afspraken te maken over de procedurele afwikkeling van deze procedures. Er 
liepen twee procedures (vrijstellingstraject en partiële herziening van het be-
stemmingsplan), die beide voorzien in een planologische regeling van het 
bouwplan. In beide procedures is door omwonenden bezwaar ingediend. Bij de 
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bemiddeling worden beide procedures betrokken. Uiteindelijk wordt tussen 
partijen overeenstemming bereikt over een aangepast bouwplan waarmee aan de 
bezwaren van omwonenden tegemoet wordt gekomen. In de overeenkomst zijn 
afspraken opgenomen over de procedurele afwikkeling van het vrijstellingstra-
ject en de herziening van het bestemmingsplan. Afgesproken wordt dat GS aan 
de herziening van het bestemmingsplan goedkeuring zal onthouden, waardoor 
deze procedure eindigt. Verder wordt afgesproken dat voor het aangepaste 
bouwplan een nieuw vrijstellingstraject wordt gestart. De eerdere vrijstellings-
procedure wordt aangehouden tot het moment dat GS in het nieuwe vrijstel-
lingstraject een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.  

6.3.2.2 Een prestatie voor publiekrechtelijke medewerking 
Wanneer het bestuur de medewerking aan de uitoefening van een publiekrechte-
lijke bevoegdheid afhankelijk stelt van prestaties van de burger, wordt de onder-
handelingsruimte bepaald door de publiekrechtelijke kaders van de bevoegdheid 
waarover wordt gecontracteerd. Van détournement de pouvoir is sprake als het 
bestuur in ruil voor medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid van de burger prestaties verlangt die op grond van het specialiteits-
beginsel niet toelaatbaar zijn (zie par. 4.4). Uit geen van de praktijkvoorbeelden 
blijkt dat het bestuur van een belanghebbende prestaties heeft verlangd in ruil 
voor de medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegd-
heid. Niettemin vormt het bedingen van prestaties van de belanghebbende een 
aandachtspunt voor het bemiddelende bestuur. De voorbeelden vormen geen 
representatief beeld van de praktijk en het is niet uitgesloten dat in andere geval-
len het bestuur de medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid wel afhankelijk stelt van prestaties van de burger. Het onderhande-
len over een oplossing biedt het bestuur een gelegenheid daarvoor en het risico 
bestaat dat de juridische kaders van de bevoegdheid waarover wordt gecontrac-
teerd, bij de onderhandelingen over een oplossing uit het oog worden verloren.  

6.3.2.3 Contracteren in de privaatrechtelijke sfeer 
Het bestuur is bevoegd om naast een besluit aanvullende afspraken te maken 
met een burger, mits geen sprake is van onaanvaardbare doorkruising van een 
publiekrechtelijke regeling (par. 3.5 en 4.5). In het voorbeeld van Vrijstelling ex 
artikel 19, derde lid, WRO voor gebruik van een woning wordt door het bestuur 
een aanvullende afspraak naast het besluit gemaakt. De bezwaarmakers zijn van 
oordeel dat het college van B&W hen onvoldoende heeft geïnformeerd over de 
besluitvorming. Uit het dossier blijkt echter niet dat het bestuur niet heeft vol-
daan aan de verplichting om het ontwerpbesluit ter inzage te leggen en het be-
sluit te publiceren. Blijkbaar verlangen de omwonenden meer van het bestuur. In 
wezen gaat het om een particulier belang dat niet (geheel) binnen het publiek-
rechtelijk kader wordt beschermd. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen zegt 
het college van B&W toe om de bezwaarmakers zoveel mogelijk te informeren 
over de besluitvorming omtrent het pand.  
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In het voorbeeld Evenementenvergunning is door het bestuur een afspraak ge-
maakt over een algemeen belang dat wel is meegenomen in de besluitvorming. 
Het belang is voor het bestuur echter onvoldoende zwaarwegend, zodat het 
meewegen ervan niet tot aanpassing van het bestreden besluit leidt. Door de 
bezwaarmakers was onder meer naar voren gebracht dat de evenementen voor 
verkeersoverlast zorgen. Het voorkomen van overlast is volgens de van toepas-
sing zijnde verordening een aspect dat meegenomen wordt in de belangenafwe-
ging. Hoewel het aspect van verkeersoverlast niet tot een aanpassing van het 
besluit leidt, zegt het college van B&W in de overeenkomst toe dat het de nodi-
ge inspanningen zal verrichten ter oplossing van de problemen voor de buurtbe-
woners, bijvoorbeeld door het nemen van verkeersmaatregelen. Blijkbaar pro-
beert het bestuur met deze toezegging de vrees van omwonenden voor overlast 
weg te nemen.  

In dit voorbeeld speelt mogelijk de vraag of het bestuur bevoegd is om naast 
het besluit iets in een contract te regelen, als het beding ook in het besluit zelf 
kan worden vastgelegd (par. 3.5.2.2). Uit de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak volgt dat het gebruik van een contract in plaats van een 
besluit waarschijnlijk niet is geoorloofd. Bij het opstellen van een overeenkomst 
vormt dit aspect een aandachtspunt. Als een afspraak uiteindelijk wordt verdis-
conteerd in de vergunning, beschikt de belanghebbende over de mogelijkheid 
om een verzoek om handhaving in te dienen. Deze vorm van rechtsbescherming 
ontbreekt bij een overeenkomst. Vanwege de rechtsbescherming in het publiek-
recht leidt het contract naast het besluit in een dergelijke situatie mogelijk tot 
een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling. Het is ove-
rigens lastig om te beoordelen of het nemen van maatregelen ter voorkoming 
van overlast als voorschrift in de evenementenvergunning had kunnen worden 
opgenomen. Informatie over de precieze inhoud van de vergunning en de voor-
schriften ontbreekt en ook de toezegging van het bestuur is weinig concreet.  
 
Het meewegen van particuliere belangen van derden bij de besluitvorming 
vormt een belangrijk discussiepunt bij de uitleg van het specialiteitsbeginsel. 
Het beschermen van particuliere belangen, die niet samenvallen met het speci-
fieke algemene belang is problematisch vanwege de scheiding tussen het be-
stuursrecht en het privaatrecht. Volgens de aanhangers van de precieze uitleg 
komt het beschermen van dergelijke private belangen van derden in voorschrif-
ten neer op het bindend vaststellen van de civielrechtelijke verhouding tussen de 
aanvrager en de derde en dat staat op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel 
en het specialiteitsbeginsel (par. 4.3.1.1).  

Uit jurisprudentie volgt bijvoorbeeld dat het bestuur niet bevoegd is om bij 
de beslissing over een bouwvergunning rekening te houden met privaatrechtelij-
ke aspecten. Vanwege het limitatief-imperatieve stelsel van artikel 44 Wonw is 
het bestuur niet bevoegd om rekening te houden met het burenrecht, eigendoms-
recht en andere zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden (par. 4.3.2.2). Uit de 
praktijkvoorbeelden blijkt dat de oplossing in een dergelijke situatie kan worden 
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gevonden in de rechtsverhouding tussen particulieren. In het voorbeeld Bouw-
vergunning voor nieuwe woning wordt door de derde belanghebbende aange-
voerd dat de aanvrager het bouwplan niet kan realiseren binnen de perceelgrens. 
Verder stelt hij verlies aan uitzicht, privacy en lichtinval. De bezwaren kunnen 
gelet op het wettelijke kader van de bouwvergunning niet meegenomen worden 
in de besluitvorming. Bij de onderhandelingen in het kader van bemiddeling 
blijkt de aanvrager evenwel bereid te zijn om zijn buurman compensatie aan te 
bieden voor het verlies aan uitzicht, privacy en lichtinval en om onderzoek te 
laten uitvoeren naar de perceelgrens. Vanwege het ontbreken van een publiek-
rechtelijke bevoegdheid is de rol van het bestuur bij het vinden van een oplos-
sing beperkt. Dit is het geval in het voorbeeld Bouwvergunning voor een kap op 
de garage. In dit voorbeeld is het conflict over de bouwvergunning beëindigd 
met een overeenkomst tussen de buren en is het bestuur niet eens als contract-
partij betrokken.  

Bemiddelend bestuur biedt de mogelijkheid om private belangen van derden, 
die geen rol mogen spelen in de besluitvorming, te betrekken bij de onderhande-
lingen. Strijd met het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel wordt voor-
komen door aan te sturen op een oplossing in de civielrechtelijke rechtsverhou-
ding tussen particulieren. In het voorbeeld Ontheffing standplaats ijscokar is de 
aanvrager van de standplaatsvergunning bijvoorbeeld bereid om rekening te 
houden met de bezwaren van omwonenden, door onder meer zijn bestelbus uit 
het zicht van omwonenden te plaatsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
de bezwaren ‘aantasting van het landschap’ en ‘verlies aan uitzicht’, die in deze 
zaak niet via een publiekrechtelijk kader worden gereguleerd.  

6.4 Conflicten na succesvolle bemiddeling 

In vier van de eerder beschreven praktijkvoorbeelden is na de geslaagde media-
tion een conflict ontstaan over de bereikte overeenstemming. De conflicten wor-
den eerst beschreven (par. 6.4.1). Daarna volgt een analyse waarbij de proble-
men in de rechtsbescherming worden belicht (par. 6.4.2). Vervolgens wordt naar 
aanleiding van een aantal in paragraaf 6.3 beschreven casus aandacht besteed 
aan mogelijke overige problemen bij conflicten na bemiddeling (par. 6.4.3).  

6.4.1 Praktijkvoorbeelden 

1) Bouwvergunning voor een nieuwe woning 
In strijd met hetgeen in de vaststellingovereenkomst is vastgelegd, worden de 
bezwaren tegen het bouwplan en het verzoek om voorlopige voorziening pas na 
ruim een half jaar ingetrokken. Het lijkt er op dat de bezwaarmakers eerst uit-
voering van de overeenkomst afwachten. Ook blijkt later dat de aanvrager om de 
afspraken uit de overeenkomst te realiseren een nieuwe bouwvergunning aan 
moet vragen. Nadat de procedures door intrekking zijn afgerond wordt de nieu-
we bouwvergunning verleend door het college van B&W. Blijkbaar zijn de bu-
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ren niet op de hoogte van het feit dat een nieuwe vergunning nodig is. Ze zijn 
boos omdat volgens hen in strijd met de vaststellingsovereenkomst een nieuwe 
bouwvergunning is verleend. Ze nemen contact op met de rechtbank omdat ze 
het idee hebben dat het gemeentebestuur niets meer wil doen. 
 
2) Evenementenvergunning 
Na de bereikte overeenstemming is een andere bezwaarprocedure, die aanvanke-
lijk bij de mediation was betrokken, verder gelopen. Het betreft een procedure 
over een bestuurlijk rechtsoordeel waarin het college van B&W een oordeel 
heeft gegeven over de vraag of het realiseren van een theetuin mogelijk is bin-
nen het bestemmingsplan. Eén van de bezwaarmakers tegen dit bestuurlijk 
rechtsoordeel heeft zijn medewerking aan het mediationtraject gestaakt en heeft 
de vaststellingovereenkomst niet ondertekend. In het beroep tegen de beslissing 
op bezwaar inzake het bestuurlijk rechtsoordeel stelt één van de bij de mediation 
betrokken partijen dat de zaak over het bestuurlijk rechtsoordeel in strijd met de 
vaststellingsovereenkomst is behandeld door de bezwaaradviescommissie.  
 
3) Vrijstelling ex artikel 19, derde lid, WRO voor gebruik van een woning  
Ruim een jaar na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt door 
omwonenden gesteld dat de vaststellingsovereenkomst op enkele punten niet 
wordt nageleefd. In strijd met de afspraken is het pand na de verhuizing van de 
stichting ingericht als kantoor. Ook heeft er geen overleg met omwonenden 
plaatsgevonden terwijl dit wel is toegezegd. Bovendien is het pand niet door de 
stichting verkocht en zijn er ook weinig inspanningen verricht om het pand te 
verkopen. Het gemeentebestuur is benaderd en verzocht om de stichting aan te 
spreken op deze punten. Na verloop van tijd wordt ook de rechtbank door om-
wonenden op de hoogte gesteld, omdat het bestuur van de gemeente volgens hen 
geen actie onderneemt. 
 
4) Vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO voor uitbreiding van een bedrijf  
Ter uitvoering van de overeenkomst is door de eigenaar van het bouwbedrijf 
opnieuw een bouwplan en een verklaring van geen bezwaar aangevraagd. Door 
omwonenden zijn echter opnieuw zienswijzen ingediend. Gesteld wordt dat het 
bouwplan van de aanvrager afwijkt van de tijdens de mediation gemaakte af-
spraken en dat het bestuur van de gemeente om die reden het bouwplan moet 
afkeuren. Het gemeentebestuur is echter van oordeel dat de bouwaanvraag past 
binnen de gemaakte afspraken. Het verschil van mening betreft een klein onder-
deel van het bouwplan: de nokhoogte van de loods. Omdat de overeenkomst 
verschillend wordt geïnterpreteerd, is in overleg met de mediator en partijen 
getracht om alsnog overeenstemming te bereiken op dit punt. Dit is echter niet 
gelukt vanwege onvoldoende commitment bij partijen. Nadat de verklaring van 
geen bezwaar is verleend door GS, zal de gemeenteraad een beslissing nemen 
over de vrijstelling. De verwachting is dat omwonenden tegen het vrijstellings-
besluit in bezwaar zullen gaan.  
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6.4.2 Beschouwing 

Naar aanleiding de praktijkvoorbeelden rijst de vraag welke rol het bestuur heeft 
bij conflicten over een vaststellingsovereenkomst. In zowel het geval Bouwver-
gunning voor een nieuwe woning als het voorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, 
derde lid, WRO voor gebruik van een woning is door één van de particuliere 
partijen de rechtbank benaderd. In beide zaken is mediation gestart na doorver-
wijzing door de rechter. Nadat mediation tot overeenstemming heeft geleid en 
de gerechtelijke procedure is beëindigd door intrekking van het beroep, acht de 
rechtbank zich niet meer verantwoordelijk ten aanzien van het conflict. In beide 
zaken wordt door de particuliere partij gesteld dat het bestuur niets doet met 
betrekking tot het conflict over de naleving van de vaststellingsovereenkomst. 
Met betrekking tot beide zaken is mij geen informatie bekend over wat het be-
stuur naar aanleiding van de klachten heeft ondernomen.  

Wat mag bij dergelijke conflicten van het bestuur worden verlangd? Als na 
succesvolle bemiddeling een conflict ontstaat kan naar mijn oordeel in ieder 
geval door het bestuur opnieuw worden geprobeerd om een minnelijke oplossing 
te vinden. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, moet worden bezien 
op welke wijze rechtsbescherming kan worden verkregen. In het voorbeeld Vrij-
stelling ex artikel 19, derde lid, WRO voor gebruik van een woning betreft het 
conflict de niet-naleving van afspraken met een privaatrechtelijk karakter. De 
omwonenden kunnen proberen via een civielrechtelijke procedure naleving van 
de overeenkomst af te dwingen. Afhankelijk van de situatie kan het bestuur 
eventueel gebruik maken van de mogelijkheid om als contractpartij naleving te 
vorderen. Als de rol van het bestuur bij de vaststellingsovereenkomst gering is, 
zoals in het voorbeeld Bouwvergunning voor een nieuwe woning ligt dat mijns 
inziens echter niet voor de hand.  
 
Wat verder opvalt is dat besluitvorming die nodig is ter uitvoering van de vast-
stellingsovereenkomst een risico met zich brengt van herleving van het conflict. 
Dit blijkt uit het voorbeeld Bouwvergunning voor een nieuwe woning. Overigens 
blijkt uit de betreffende vaststellingsovereenkomst niet dat een nieuwe bouw-
vergunning nodig is om de gemaakte afspraken over het bouwplan te kunnen 
realiseren. Blijkbaar is bij het vastleggen van de overeenstemming aan dat as-
pect geen aandacht besteed. Dit kan mogelijk verklaren waarom de buren verrast 
zijn. Ze worden geconfronteerd met een nieuw besluit en hebben het idee dat dit 
strijdig is met de afspraken. Een dergelijk conflict had mogelijk voorkomen 
kunnen worden als in de vaststellingsovereenkomst was opgenomen dat ter rea-
lisering van het aangepaste bouwplan een nieuwe bouwvergunning moest wor-
den aangevraagd.  

In het voorbeeld Vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor uitbreiding van 
een bedrijf is ook gedurende de besluitvorming ter uitvoering van de vaststel-
lingsovereenkomst opnieuw een conflict ontstaan. Het interpretatiegeschil be-
treft een relatief klein onderdeel van het bouwplan. De bereidheid om opnieuw 



 BEMIDDELEN IN DE PRAKTIJK 211 

om de tafel te gaan, ontbreekt echter. Het lijkt er op dat omwonenden proberen 
om met de zienswijzen tegen het bouwplan de vaststellingsovereenkomst weer 
helemaal open te breken. Volgens de betrokken ambtenaar van de provincie is 
het voor sommige mensen ook moeilijk om na jarenlange procedures afstand te 
nemen: ‘Mensen zijn er vertrouwd mee geraakt en het is ook raar om na jaren-
lange ruzie elkaar weer gedag te zeggen’.  

Als meerdere procedures lopen ten aanzien van hetzelfde conflict, is het 
wenselijk dat alle procedures bij de mediation worden betrokken. Als blijkt dat 
niet alle betrokkenen bereid zijn om aan de bemiddeling mee te werken, dan 
bestaat een risico dat het conflict na bemiddeling niet eindigt. Een betrokkene 
die geen partij is bij de overeenkomst kan ook niet gehouden worden tot nale-
ving van het bemiddelingsresultaat. Dit blijkt uit het voorbeeld Evenementen-
vergunning. Overigens lijkt het voor de particulier, die stelt dat de vaststellings-
overeenkomst niet is nagekomen, niet duidelijk te zijn dat de betreffende be-
zwaarschriftprocedure buiten de mediation valt. Met andere woorden: de reik-
wijdte van de vaststellingsovereenkomst is voor hem niet duidelijk.  

6.4.3 Aandachtspunten vaststellingsovereenkomst 

In deze paragraaf worden enkele aandachtspunten belicht bij het vastleggen van 
de afspraken. Een aantal vaststellingsovereenkomsten is bestudeerd. In aanslui-
ting op hoofdstuk 5 is gelet op problemen die kunnen ontstaan bij een mogelijk 
conflict over de overeenkomst.  
 
Ten eerste is opgevallen dat niet altijd expliciet aandacht wordt besteed aan de 
relatie tot het bestreden besluit of de relatie tot besluiten ter uitvoering van de 
overeenkomst. Geconstateerd is dat hierdoor conflicten kunnen ontstaan. Het is 
naar mijn oordeel wenselijk dat in de vaststellingsovereenkomst expliciet wordt 
vastgelegd of ter uitvoering van de overeenkomst een publiekrechtelijke rechts-
handeling moet worden verricht, en wie welke stappen moet ondernemen om de 
uitkomst te realiseren.26 Als bijvoorbeeld een nieuwe bouwvergunning is ver-
eist, kan het bestuur deze niet op basis van de overeenkomst afgeven, maar moet 
door de particulier een aanvraag worden ingediend. Eventueel kan in de over-
eenkomst ook een tijdpad worden opgenomen waarin (globaal) wordt aangege-
ven wanneer de handelingen worden verricht. 

 Ten tweede is opgevallen dat de aard van de inhoud van de overeenkomst 
soms lastig is te duiden. De overeenkomst bestaat uit een ‘brij’ van afspraken 
waarvan niet duidelijk wordt gemaakt of die bestuursrechtelijk of privaatrechte-
lijk van inhoud zijn. Soms is sprake van een privaatrechtelijke inhoud, zoals bij 
de Bouwvergunning voor een nieuwe woning. In andere gevallen betreft het een 
combinatie van afspraken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegd-
heden en privaatrechtelijke afspraken, zoals in de voorbeelden Deelplan water-

                                                        
26. Vgl. Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 101.  
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schap: vervanging ophaalbrug en Ontheffing standplaats ijscokar. Het rechtska-
rakter van de inhoud van de overeenkomst is bepalend voor de vraag of rechts-
bescherming verkregen kan worden bij de bestuursrechter of de burgerlijke rech-
ter (par. 5.2). In verband met de rechtsbescherming van contractpartijen acht ik 
het wenselijk dat bij het opstellen van het contract aan dit aspect enige aandacht 
wordt besteed. Mogelijk zou bij het opstellen van de overeenkomst een verde-
ling gemaakt kunnen worden tussen een privaatrechtelijk en een bestuursrechte-
lijk deel. Eventueel kan in een rechtsbeschermingclausule worden aangeven 
welke rechter voor welk deel van de overeenkomst benaderd moet worden in 
geval van een conflict. Overigens neemt dit niet weg dat de uiteindelijke juridi-
sche kwalificatie is voorbehouden aan de rechter. 

Een derde aspect betreft de mogelijke afdwingbaarheid van sommige afspra-
ken. Artikel 6:227 BW bepaalt dat de verbintenissen die partijen op zich nemen, 
bepaalbaar moeten zijn. Dit op straffe van nietigheid. Bepaalbaarheid houdt in 
dat partijen in redelijkheid moeten weten waaraan zij zich hebben te houden. 
Partijen moeten kunnen begrijpen wat van hen verwacht wordt.27 In de overeen-
komsten zijn verschillende afspraken aangetroffen die zodanig onvoldoende 
concreet zijn weergegeven dat naleving daarvan naar mijn oordeel niet in rechte 
kan worden afgedwongen. Enkele voorbeelden: 
 

‘Bovengenoemde (standplaats)tijden zullen met enige soepelheid en op basis 
van wederzijds vertrouwen worden toegepast.’ 

 
‘Partijen zullen waar mogelijk overleg plegen.’ 

 
‘Alle betrokken partijen houden elkaar op de hoogte van relevante ontwikke-
lingen.’ 

 
Dergelijke vage formuleringen hebben juridisch geen waarde, terwijl partijen 
deze afspraken in de overeenkomst vastleggen met het doel om elkaar daar ook 
aan te kunnen houden. Uit empirisch onderzoek blijkt dat na mediation bereikte 
overeenstemming slechts in 66% van de gevallen wordt nagekomen.28 In ver-
band met een mogelijke vordering tot nakoming is het mijns inziens wenselijk 
dat afspraken zo duidelijk mogelijk worden geformuleerd.29 Ook Brenninkmeij-
er, Schutte en Spierdijk wijzen op het belang van een deugdelijke vastlegging. 
Een deugdelijke vastlegging is volgens deze auteurs helder geformuleerd en niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar.30 Tjong Tjin Tai benadrukt daarbij dat juist in 
verband met de vertrouwelijkheid van hetgeen tijdens mediation heeft plaatsge-
vonden, uit de overeenkomst duidelijk moet blijken wat tussen partijen is afge-
sproken.  

                                                        
27. Brahn/Reehuis 2002, p. 285. 
28. Combrink-Kuiters, Niemeijer & Ter Voert 2003, p. 98. 
29. Nijman 2004, p. 93.  
30. Schutte & Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 93-94. 
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‘Het is op zijn zachtst gezegd onbevredigend als een partij zich uiteindelijk 
moet neerleggen bij een rechterlijke uitleg van een overeenkomst die niet 
strookt met wat destijds tussen partijen was overeengekomen. Dit geldt temeer 
als deze overeenkomst de uitkomst was van een proces van mediation.’31 

 
Naast de zorgvuldige redactie van de tekst wijst hij nog op de mogelijkheid om 
in de overeenkomst een considerans op te nemen waarin de bedoeling van par-
tijen wordt duidelijk gemaakt. Ook zou volgens hem in een overeenkomst meer 
expliciet kunnen worden aangegeven wat wel en wat niet is geregeld. Indien de 
deskundigheid bij partijen ontbreekt, verdient het aanbeveling om voor het op-
stellen van de afspraken juridisch advies in te winnen.  
 
Wie is bij bemiddeling verantwoordelijk voor een deugdelijke vastlegging van 
afspraken? Mijns inziens heeft het bestuur een verantwoordelijkheid voor de 
juridische kwaliteit van de uitkomst van bemiddeling. Omdat het bestuur de 
bemiddeling faciliteert, heeft het ook een taak om er op toe te zien dat bij het 
vastleggen van afspraken rekening wordt gehouden met de bovengenoemde 
aandachtspunten. Wanneer gebruik wordt gemaakt van mediation, heeft de me-
diator op grond van artikel 14 NMI-Reglement 2001 eveneens taak om er voor 
te zorgen dat hetgeen partijen zijn overeengekomen, deugdelijk wordt vastge-
legd.32 Een mediator is echter in beginsel niet verplicht om partijen te adviseren 
over de juridische houdbaarheid van hun afspraken. Overigens lijkt al deze aan-
dacht voor de formulering van de oplossing voor een conflict strijdig te zijn met 
het doel van bemiddeling: dejuridisering en oplossen van een geschil op een 
informele wijze. Echter, juist om toekomstige conflicten te voorkomen, verdient 
de juridische kwaliteit van het vastleggen van bereikte overeenstemming bijzon-
dere aandacht.  

6.5 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk is de praktijk van bemiddelend bestuur verkend. De informatie 
over de praktijk van bemiddeling is afkomstig uit evaluatierapporten van media-
tionprojecten bij het UWV, de provincies Overijssel en Groningen en de ge-
meente Zwolle. Daarnaast zijn voorbeelden van geslaagde mediations verzameld 
door dossieronderzoek bij de provincie Overijssel en de rechtbanken Assen en 
Zwolle. Aansluitend op de voorgaande hoofdstukken zijn enkele onderwerpen 
belicht: de bemiddelende rol van het bestuur, de verhouding tot het legaliteitsbe-
ginsel en het specialiteitsbeginsel en mogelijke problemen in de rechtsbescher-
ming bij een conflict over bereikte overeenstemming.  
 

                                                        
31. Tjong Tjin Tai 2006, p. 1894-1896. 
32. Schutte, Spierdijk m.m.v. Brenninkmeijer 2007, p. 94-95.  
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Volgens de evaluaties van de mediationprojecten bij het UWV, de provincies 
Overijssel en Groningen en de gemeente Zwolle draagt het gebruik van bemid-
deling bij aan een verbetering van de klanttevredenheid, een effectieve en effici-
entere behandeling van bezwaren en aan de dejuridisering. Het is opvallend dat 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt van mediation als methode van conflictop-
lossing. In het merendeel van de gevallen wordt een conflict opgelost na telefo-
nisch contact of bestuurlijk dan wel ambtelijk overleg. Een mediationtraject 
blijkt, in vergelijking met de bezwaarprocedure, ook niet goedkoper of minder 
inspanning of tijd te vergen. Het is voor bestuursorganen daarom van belang om 
niet alleen in te zetten op het gebruik van mediation, maar juist ook aandacht te 
besteden aan andere methoden om met de burger tot een oplossing te komen.  

 Bij de evaluaties van de verschillende mediationprojecten kan een aantal 
kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste is het opmerkelijk dat bij de opzet 
van bijvoorbeeld het mediationproject bij het UWV wordt uitgegaan van de 
veronderstelling dat de in de Awb vastgelegde bezwaar- en beroepsprocedures 
bijdragen aan de juridisering van conflicten. Binnen het mediationproject wordt 
daarom de nadruk gelegd op het behandelen van conflicten buiten de wettelijke 
procedures. Het is echter niet de wetttelijke regeling die leidt tot juridisering van 
conflicten, maar de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan 
deze procedurele normen. De procedurele normen bieden echter ruimte voor een 
conflictoplossingsgerichte benadering. Zo kan een hoorzitting ook gebruikt 
worden om een oplossing te vinden voor een conflict. In de praktijk dient mijns 
inziens aandacht te zijn voor het gebruik van bemiddeling binnen de bezwaar- 
en beroepsprocedures.  

Een tweede opmerking heeft betrekking op het telefonisch contact tussen de 
behandelende ambtenaar en belanghebbende, dat een belangrijk onderdeel is in 
het beschreven werkproces van de provincie Overijssel en het UWV. Het blijkt 
een goede manier om te beoordelen hoe een conflict het best behandeld kan 
worden. In het telefonisch contact schuilt echter ook een risico, waaraan in de 
evaluaties geen aandacht wordt besteed. Het succes van bemiddeling wordt in 
evaluaties onder meer beoordeeld aan de hand van het aantal intrekkingen van 
bezwaren. Het gevaar bestaat dat een ambtenaar het telefoongesprek gebruikt 
om de belanghebbende ertoe te brengen verder geen gebruik te maken van zijn 
rechtsmiddelen. Nu de evaluaties geen inzicht geven in de gesprekken die tussen 
bestuur en burger plaatsvinden, is nader onderzoek naar de wijze waarop een 
intrekking door een belanghebbende tot stand komt, gewenst.  

Tot slot is in geen van de evaluaties aandacht besteed aan de juridische kwa-
liteit van de uitkomst van bemiddeling. In de studies wordt vooral ingegaan op 
kwaliteitsaspecten als efficiency en effectiviteit. Waarover overeenstemming 
wordt bereikt en hoe het resultaat van bemiddeling zich verhoudt tot het relevan-
te juridische kader, komt niet aan de orde. Nader onderzoek is op dit punt ge-
wenst. In deze studie is aandacht besteed aan de grenzen vanwege het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel en het juridisch vastleggen van gemaak-
te afspraken. 
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De aanwezigheid van onderhandelingsruimte vormt bij zowel het project van de 
provincie Overijssel als het project van het UWV een belangrijk criterium bij het 
selecteren van conflicten voor bemiddeling. Uit beide evaluaties blijkt evenwel 
ook dat het in beide projecten lastig is om te bepalen wat onder het begrip on-
derhandelingsruimte moet worden verstaan. De beschouwing van praktijkvoor-
beelden in het licht van het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel geeft 
inzicht in het begrip onderhandelingsruimte.  
Zo blijkt uit de voorbeelden dat een oplossing niet gerelateerd hoeft te zijn aan 
het betrokken besluit. Mogelijk zijn andere besluiten van andere bestuursorga-
nen vereist om de oplossing te realiseren. Mits de bestaande bevoegdhedenstruc-
tuur niet wordt doorbroken, is geen sprake van strijd met het legaliteitsbeginsel 
of het specialiteitsbeginsel. Naast het onderhandelen over besluiten, kan het 
bestuur ook afspraken maken die niet direct betrekking hebben op de uitoefe-
ning van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Het bestuur is bevoegd dergelijke 
aanvullende afspraken te maken, tenzij sprake is van onaanvaardbare doorkrui-
sing van het publiekrecht. Verder volgt uit de praktijkvoorbeelden dat bij meer-
partijengeschillen goed aangestuurd kan worden op een oplossing tussen parti-
culieren. De rol van het bestuur daarbij is om te bezien of de oplossing gereali-
seerd kan worden binnen het betreffende publiekrechtelijke kader.  

De beschikbare onderhandelingsruimte wordt niet altijd bepaald door het ju-
ridische kader van het bestrokken besluit, maar door de juridische kaders waar-
binnen de oplossing gerealiseerd moet worden. Omdat de onderhandelingsruim-
te tussen bestuur en burgers bepaald wordt door de oplossing, lijkt het mij dat 
het soms lastig zal zijn om voorafgaand aan de bemiddeling een inschatting te 
maken van de beschikbare onderhandelingsruimte. Het begrip onderhandelings-
ruimte omvat meer dan het juridische kader van het betrokken besluit. Ook 
wordt het begrip onderhandelingsruimte naar mijn smaak te beperkt uitgelegd 
wanneer alleen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen in de bejegenings-
sfeer. De ruimte om bij bemiddeling te onderhandelen over besluiten wordt in de 
praktijk niet volledig benut wanneer de nadruk, zoals bij het project van het 
UWV, wordt gelegd op zogenoemde bejegeningsmediations.  
 
De praktijkvoorbeelden laten zien dat het legaliteitsbeginsel en het specialiteits-
beginsel geen belemmering vormen voor de bij bemiddeling gewenste integrale 
benadering van een conflict. In de praktijk blijken andere aspecten juridische 
problemen te veroorzaken voor het bemiddelende bestuur. Mogelijk kunnen 
conflicten na bemiddeling (en juridische problemen daarbij) worden voorkomen 
met een deugdelijke vastlegging van de bereikte overeenstemming. De volgende 
punten verdienen aandacht. In de eerste plaats moet in de overeenkomst duide-
lijk gemaakt worden welke publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn vereist ter 
uitvoering van de overeenkomst. Uit bestudering van een aantal vaststellings-
overeenkomsten blijkt dat aan dit aspect niet altijd aandacht wordt besteed. Een 
betrokkene kan, wanneer hij in de veronderstelling verkeert dat met de overeen-
komst alles is geregeld, onaangenaam verrast zijn als hij erachter komt dat de 
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wederpartij een nieuwe besluitvormingsprocedure start. Als nieuwe besluitvor-
ming nodig is om de oplossing te realiseren, is het wenselijk om dit expliciet in 
de overeenkomst vast te leggen, om misverstanden te voorkomen.  

In de tweede plaats is het wenselijk dat bij het opstellen van de overeenkomst 
aandacht wordt besteed aan de rechtsbescherming bij een mogelijk toekomstig 
conflict. Bij de bestudeerde vaststellingsovereenkomsten uit de praktijk is soms 
sprake van een ‘brij’ van afspraken waarvan lastig is te duiden of deze bestuurs-
rechtelijk dan wel privaatrechtelijk van aard zijn. Als sprake is van een gemeng-
de overeenkomst zou een verdeling gemaakt kunnen worden tussen een privaat-
rechtelijk en een bestuursrechtelijk deel van de overeenkomst. In een rechtsbe-
schermingclausule kan duidelijk gemaakt worden welke rechter benaderd moet 
worden bij een eventueel conflict over het contract.  
 Tot slot is het in verband met een mogelijke vordering tot nakoming of dis-
cussie over de uitleg van belang dat afspraken zo duidelijk mogelijk worden 
geformuleerd. In de praktijk zijn afspraken aangetroffen die zodanig onvoldoen-
de concreet zijn geformuleerd, dat naleving daarvan naar mijn oordeel niet in 
rechte kan worden afgedwongen. Partijen leggen de afspraken echter wel vast 
met het doel elkaar daar ook aan te kunnen houden.  




