
Hoofdstuk 7 
Samenvatting en conclusie  

7.1 Inleiding 

In de besluitvormingsfase wordt door het bestuur in toenemende mate gebruik 
gemaakt van bemiddeling om conflicten met burgers te beëindigen. Bij de be-
handeling van zienswijzen of bezwaren tegen een (ontwerp)besluit wordt gepro-
beerd om met belanghebbende(n) een oplossing te vinden voor een conflict. Zo 
kunnen langslepende juridische procedures over besluiten mogelijk worden 
voorkomen. In dit onderzoek is onder bemiddelend bestuur verstaan dat het 
bestuur in de besluitvormingsfase een conflictoplossingsgerichte benadering 
volgt. Een behandelend ambtenaar of een betrokken bestuurder kan aansturen op 
een oplossing en ook een mediator kan bestuur en burgers begeleiden bij onder-
handelingen over een oplossing.  
   
Dit slothoofdstuk bevat een samenvatting met de belangrijkste conclusies van 
deze juridische studie naar bemiddelend bestuur. Het onderzoek beoogt ant-
woord te geven op de onderzoeksvragen die in het eerste hoofdstuk als volgt zijn 
geformuleerd: 
 

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

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

3.  In hoeverre leidt een conflict over bereikte overeenstemming tot pro-
blemen in de rechtsbescherming en op welke wijze kunnen mogelijke 
problemen worden opgelost? 

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

  
Eerst wordt aandacht besteed aan de bemiddelende rol van het bestuur in de 
besluitvormingsfase (par. 7.2). Vervolgens komen de grenzen vanwege het lega-
liteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel bij het bereiken van overeenstemming 
aan de orde (par. 7.3). Daarna wordt ingegaan op de mogelijke problemen en 
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oplossingen ten aanzien van de rechtsbescherming bij een conflict over bereikte 
overeenstemming (par. 7.4). In aansluiting op de voorgaande theorie wordt aan-
dacht besteed aan de praktijk van bemiddeling (par. 7.5). Na beantwoording van 
de onderzoeksvragen volgt een slotconclusie (par. 7.6).  

7.2 De bemiddelende rol van het bestuur 

Dat bij bestuurlijke besluitvorming geregeld conflicten ontstaan over besluiten, 
is onvermijdelijk. Het bestuur neemt een beslissing op basis van regelgeving en 
kan daarbij niet altijd tegemoet komen aan individuele belangen van burgers. 
Onderzocht is onder welke omstandigheden het bestuur in de besluitvormingsfa-
se bemiddelend zou moeten optreden bij conflicten over besluiten. Een aantal 
normen die in de besluitvormingsfase gelden voor het bestuur, kunnen in ver-
band worden gebracht met een bemiddelende rol en worden in het onderstaande 
behandeld. Daarna wordt in aansluiting op het positieve recht de rechtsplicht om 
onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing be-
handeld.  

7.2.1 Aanknopingspunten bemiddelende rol van het bestuur 

Onderzocht is of de normen die in de besluitvormingsfase gelden, aanknopings-
punten bieden voor een bemiddelende rol. Uit bestudering van literatuur en ju-
risprudentie over de onderzoeksplicht, de hoorplicht en de belangenafwegings-
plicht is duidelijk geworden dat de Awb voldoende ruimte biedt voor een be-
middelende rol van het bestuur.1 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de hoorzit-
ting in het kader van de bezwaarprocedure door de wetgever wordt beschouwd 
als middel voor het bestuur om met een belanghebbende te communiceren over 
een mogelijke oplossing van een conflict. Opvallend is dat het bestuur blijkens 
de jurisprudentie door de voorzieningenrechter een aantal keren expliciet is 
gewezen op zijn bemiddelende rol. De onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb 
vereist in deze gevallen dat het bestuur onderzoek moet verrichten naar de mo-
gelijkheid van een minnelijke oplossing. Bij beleidsvrije bevoegdheden is een 
bemiddelende rol onder omstandigheden vereist om de materiële eisen te verwe-
zenlijken die op grond van artikel 3:4 Awb gesteld worden aan de inhoud van 
een besluit. De kern van artikel 3:4 Awb is dat het bestuur een besluit neemt 
waarmee de lasten van de burger zoveel mogelijk worden beperkt.  

Nagegaan is of ook de behoorlijkheidsnormen aanknopingspunten bieden 
voor een bemiddelende rol van het bestuur.2 Uit enkele rapporten van de Natio-
nale ombudsman blijkt dat het bestuur op grond van behoorlijkheidsnormen 
gehouden kan zijn om te zoeken naar een oplossing voor gerezen problemen met 
burgers. Verschillende normen kunnen in verband worden gebracht met een 

                                                        
1. Paragraaf 2.2. 
2. Paragraaf 2.3.  
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bemiddelende rol van het bestuur, zoals actieve en adequate informatieverwer-
ving, redelijke en evenredige belangenafweging, coulance en correcte bejege-
ning. Daarbij komt dat de Nationale ombudsman bij de behandeling van klach-
ten zelf in toenemende mate gebruik maakt van een conflictoplossingsgerichte 
benadering om conflicten tussen het bestuur en klagende burgers op te lossen. 
Verder volgt uit het jaarverslag over zowel 2005 als 2006 dat een bemiddelende 
rol van het bestuur door de Nationale ombudsman wenselijk wordt geacht. Niet 
alleen bij de behandeling van klachten, maar juist ook binnen de besluitvorming-
fase.  

De conclusie is dat wetgeving, literatuur en jurisprudentie aanknopingspun-
ten bieden voor een bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase. 
Onder omstandigheden kan op grond van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb van het 
bestuur worden verlangd dat het onderzoek verricht naar de mogelijkheid van 
een minnelijke oplossing. Daarnaast kan het bestuur op grond van behoorlijk-
heidsnormen gehouden zijn om bemiddelend op te treden bij conflicten met 
burgers. 

7.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing 

Voortbouwend op de aanknopingspunten uit het positieve recht, is bezien onder 
welke omstandigheden het bestuur zou moeten bemiddelen in de besluitvor-
mingsfase. Naar mijn mening moet de onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb in 
aansluiting op de jurisprudentie zodanig worden uitgelegd dat die mede de plicht 
voor het bestuur omvat om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van 
een minnelijke oplossing.3 De reikwijdte van deze rechtsplicht om onderzoek te 
verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing is evenwel be-
perkt tot de ‘relevante feiten en de af te wegen belangen’. Welke feiten en be-
langen relevant zijn, is onder meer afhankelijk van de wettelijke kaders waar-
binnen een bestuursbevoegdheid wordt uitgeoefend. Van het bestuur zal eerder 
een bemiddelende rol verlangd kunnen worden als het beschikt over beslissings-
ruimte. Als beslissingsruimte ontbreekt, is het evenwel niet uitgesloten dat onder 
bijzondere omstandigheden van het bestuur een bemiddelende rol verlangd kan 
worden. Bijvoorbeeld bij een conflict over de vaststelling van feiten. Beschikt 
het bestuur over beleidsvrijheid, dan strekt de onderzoeksplicht naar de moge-
lijkheid van een minnelijke oplossing niet verder dan de belangen die gelet op 
artikel 3:4, eerste lid, Awb bij de besluitvorming mogen worden betrokken. Bij 
het bepalen van de reikwijdte van de onderzoeksplicht van het bestuur speelt 
eveneens de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende een rol om op 
grond van artikel 4:2, tweede lid, Awb gegevens naar voren te brengen. Zo kan 
het zijn dat voor het bestuur een plicht ontstaat om onderzoek te verrichten naar 
de mogelijkheid van een minnelijke oplossing, nadat een belanghebbende zelf 
een oplossing heeft voorgesteld.  

                                                        
3. Paragraaf 2.4.2. 
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Dat de reikwijdte van de onderzoeksplicht beperkt is tot de ‘relevante feiten en 
de af te wegen belangen’, neemt niet weg dat het bestuur daarbuiten onderzoek 
kan verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Argumenten 
als behoorlijkheid van het overheidsoptreden, efficiency en effectiviteit kunnen 
het bestuur doen besluiten onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing, ook in gevallen waar dit op grond van de artikelen 3:2 en 
3:4 Awb niet verlangd kan worden. In de praktijk voeren bestuursorganen juist 
de efficiency en de effectiviteit als reden aan om in de besluitvormingsfase ge-
bruik te maken van bemiddeling.4 Het voorkomen van een langslepende gerech-
telijke procedure kan een argument zijn om bemiddeling te overwegen. In Duit-
se wetgeving wordt ter voorkoming van trage besluitvorming expliciet gewezen 
op de mogelijkheid om in de bestuurlijke fase gebruik te maken van een media-
tor.5 
 Naar mijn oordeel dient de bestuursrechter, meer dan voorheen is gebeurd, 
aandacht te besteden aan de onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing. Met Allewijn en de VAR-commissie rechtsbescherming 
ben ik van mening dat de rechter, als een dossier daarvoor aanknopingspunten 
biedt, bij de beoordeling van een geschil moet nagaan of het bestuur voldoende 
moeite heeft gedaan om tot een oplossing van een conflict te komen. Wanneer 
het bestuur onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing, kan onder omstandigheden een besluit strijdig zijn met 
artikel 3:2 Awb. 

Uit het voorgaande volgt dat het bestuur moet differentiëren in de wijze 
waarop de behandeling van zienswijzen of bezwaren plaatsvindt. Indien na on-
derzoek blijkt dat een geschil niet geschikt is voor bemiddeling, kan het bestuur 
in de besluitvormingsfase een meer formele benadering volgen, waarbij de aan-
dacht wordt gericht op de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Als uit on-
derzoek echter blijkt dat een conflict geschikt is voor bemiddeling, dan moet in 
de besluitvormingsfase een conflictoplossingsgerichte benadering worden ge-
volgd.  
 
Opvallend is het idee uit de Duitse literatuur om in de bezwaarfase altijd gebruik 
te maken van mediation.6 Voordat toegang kan worden verkregen tot de gerech-
telijke fase, moeten partijen verplicht proberen om het conflict onder begelei-
ding van een mediator op te lossen. Hoewel ik van mening ben dat het gebruik 
van bemiddeling niet vrijblijvend moet zijn, acht ik verplichte mediation in de 
bezwaarfase om meerdere redenen niet wenselijk. In de eerste plaats zijn niet 
alle conflicten geschikt voor mediation. In de praktijk wordt aan de hand van 
verwijzingscriteria bepaald of een conflict zich leent voor bemiddeling.7 Als 
bijvoorbeeld bij een partij de bereidheid om te onderhandelen ontbreekt, is dat 
                                                        
4. Paragraaf 6.2.1.  
5. Paragraaf 2.4.1. 
6. Paragraaf 2.4.1. 
7. Paragraaf 6.2.3.1. 
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een duidelijke aanwijzing dat mediation niet zinvol is. Een tweede argument is 
dat bemiddeling niet altijd onder leiding van een mediator hoeft plaats te vinden. 
Uit het overzicht van evaluaties van mediationprojecten blijkt juist dat mediation 
nauwelijks wordt toegepast en dat een conflict eerder op een andere wijze wordt 
opgelost, namelijk door telefonisch contact en ambtelijk of bestuurlijk overleg 
met de burger. Ook blijkt een mediationtraject, in vergelijking met een reguliere 
bezwaarprocedure, niet goedkoper of minder inspanning of tijd te vergen.8  

 Een laatste reden is dat het gebruik van bemiddeling mijns inziens niet be-
perkt moet blijven tot de bezwaarfase, maar ook in de primaire fase geschikt kan 
zijn om potentiële conflicten over besluiten te voorkomen. Zo kan bemiddeling 
in de primaire fase zinvol zijn als op voorhand duidelijk is dat een bepaalde 
voorgenomen activiteit van een aanvrager een conflict met omwonenden zal 
opleveren. Bij de provincie Overijssel vormt een bedenking of zienswijze tegen 
een voorgenomen besluit aanleiding voor het onderzoek naar de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing. Een voorgenomen besluit dat afwijkt van de door 
de burger ingediende aanvraag, kan tevens een signaal zijn voor een potentieel 
conflict. Bij beschikkingfabrieken, zoals het UWV, ligt het gebruik van bemid-
deling in de bezwaarfase meer voor de hand. Vanwege het grote aantal beschik-
kingen is het voor het UWV waarschijnlijk niet efficiënt om in de primaire fase 
bemiddelend op te treden.  

7.3 Grenzen vanwege het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbe-
ginsel 

Soms kan met een toelichting op een besluit of het aanbieden van excuses een 
conflict worden opgelost. Over een oplossing van een conflict kan in het kader 
van bemiddeling ook onderhandeld worden. Het materiële recht moet ruimte 
bieden om rechtsgeldig overeenstemming te bereiken over een oplossing voor 
een conflict. In dit onderzoek zijn de grenzen vanwege het legaliteitsbeginsel en 
het specialiteitsbeginsel onderzocht. Op grond van het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel is het bestuur niet vrij om alle mogelijke belangen bij de 
besluitvorming te betrekken. Een uitgangspunt van mediation is dat alle aspec-
ten van een conflict bij onderhandelingen over een oplossing worden bestrok-
ken. Bezien is in hoeverre deze beginselen van het bestuursrecht op gespannen 
voet staan met dit kernelement van mediation. 

Om inzicht te verkrijgen in de onderhandelingsruimte van het bestuur is on-
derzocht in hoeverre het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel de moge-
lijkheid van rechtsgeldige overeenstemming begrenzen. Daarbij zijn drie situa-
ties onderscheiden: het contracteren over de inhoud van een besluit, het bedin-
gen van een prestatie in ruil voor publiekrechtelijke medewerking en tot slot het 
contracteren in de privaatrechtelijke sfeer. Overigens betreft het een theoretisch 
onderscheid en zal in de praktijk een oplossing voor een conflict vaak bestaan 

                                                        
8. Paragraaf 6.2.2. 
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uit een combinatie van afspraken over een besluit en afspraken in de privaat-
rechtelijke sfeer. 

7.3.1 Onderhandelen over de inhoud van een besluit 

Met een aanpassing van een besluit kan een conflict mogelijk worden opgelost. 
Een overeenkomst die betrekking heeft op de inhoud van een besluit, moet juri-
disch gekwalificeerd worden als een bevoegdhedenovereenkomst. In tegenstel-
ling tot Duitsland kent Nederland geen algemene wettelijke regeling voor de 
overeenkomst over publiekrechtelijke bevoegdheden. Opvallend aan de Duitse 
regeling van het Verwaltungsvertrag (§ 54 VwVfG) is dat de rechtsverhouding 
tussen bestuur en burger zowel in een besluit als in een overeenkomst kan wor-
den vastgelegd. De figuur van de beschikkingvervangende overeenkomst bestaat 
niet in het Nederlandse bestuursrecht. Dat betekent dat na bemiddeling bereikte 
overeenstemming moet worden verdisconteerd in een besluit om publiekrechte-
lijk rechtsgevolg te verkrijgen. 
 
Het is algemeen aanvaard dat als het bestuur beschikt over de bevoegdheid om 
een besluit te nemen, het ook beschikt over de bevoegdheid om over het besluit 
afspraken met burgers te maken. Het legaliteitsbeginsel eist geen wettelijke 
grondslag als het bestuur met de burger wenst te contracteren over een aanvraag, 
beperkingen aan het besluit of opschortende of ontbindende voorwaarden. Een 
wettelijke grondslag is niet vereist omdat met deze elementen van een besluit 
door het bestuur geen gedragsverplichting aan de burger wordt opgelegd.9 Bij 
het onderhandelen over voorschriften is dat anders. Vaak voorziet een wettelijke 
regeling in een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor het stellen van voor-
schriften. Het bestuur beschikt in dat geval ook over een bevoegdheid om over 
voorschriften te contracteren. Ontbreekt een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, 
dan moet volgens het geldende recht uit het doel en de strekking van de wettelij-
ke regeling worden afgeleid of impliciet een wettelijke grondslag bestaat.  

Uit de rechtspraak volgt dat het bestuur bij het ontbreken van een uitdrukke-
lijke wettelijke grondslag beschikt over een bevoegdheid om voorschriften te 
stellen als aan vier eisen is voldaan. Met het voorschrift dient rechtstreeks een 
bijdrage te worden geleverd aan het doel van de wettelijke regeling en het voor-
schrift dient te voldoen aan de eisen van evenredigheid. Verder dient hetgeen 
met het voorschrift wordt beoogd niet via een andere, met meer waarborgen 
omklede, procedure van de burger te kunnen worden verlangd. Tot slot lijkt 
relevant te zijn dat het voorschrift is gebaseerd op beleid. Als aan deze vereisten 
voor het stellen van voorschriften is voldaan, is het bestuur eveneens bevoegd 
om over de voorschriften te contracteren. In het Duitse recht is het bevoegd-
heidsvraagstuk bij het stellen van voorschriften gereguleerd in § 36 VwVfG.10 
In § 36 VwVfG is een algemene regeling opgenomen over het verbinden van 
                                                        
9. Paragraaf 3.3.2. 
10. Paragraaf 3.6.2. 
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voorschriften. Het artikel regelt de bevoegdheid om voorschriften te verbinden 
aan vrije en gebonden beschikkingen. De Duitse regeling gaat uit van de theorie 
waarbij de bevoegdheid om voorschriften aan een besluit te verbinden impliciet 
wordt afgeleid uit de regeling waarop het besluit is gebaseerd. Eveneens zijn 
verschillende soorten voorschriften opgesomd en gedefinieerd. Naar mijn me-
ning is een soortgelijke algemene regeling in de Awb gewenst, waarin het gel-
dende recht tot uitdrukking kan worden gebracht. Hoewel met codificatie van 
het geldende recht materieel niets verandert, kan de wetgever met een regeling 
duidelijkheid scheppen in de theoretische discussie over de reikwijdte van het 
legaliteitsbeginsel bij het stellen van voorschriften. 
 
Het specialiteitsbeginsel is relevant bij het bepalen van de onderhandelingsruim-
te binnen een gegeven bevoegdheid. Op grond van het specialiteitsbeginsel mag 
het bestuur een bestuursbevoegdheid slechts uitoefenen binnen de kaders van de 
bevoegdheidsverlenende wet. Met een rekkelijke uitleg van het specialiteitsbe-
ginsel wordt de bevoegdheid om rechtsgeldig overeenstemming te bereiken over 
een besluit nauwelijks belemmerd. Het bestuur is volgens een rekkelijke uitleg 
bevoegd om alle belangen (ook vreemde algemene belangen en particuliere 
belangen van derden) te betrekken bij de onderhandelingen over een besluit.11 
Dit past goed bij het uitgangspunt van mediation dat alle belangen mogen wor-
den betrokken bij de onderhandelingen over een oplossing voor een conflict. 
Een rekkelijke uitleg is echter moeilijk te verenigen met het idee van de rechts-
staat. Daarbij komt dat uit jurisprudentie blijkt dat een gematigde uitleg van het 
specialiteitsbeginsel overheerst.12 Bij het onderhandelen over een besluit kan het 
bestuur gelet op de gematigde uitleg van het specialiteitsbeginsel niet rechtsgel-
dig afspraken maken over voorschriften waarmee vreemde publiekrechtelijke 
belangen of particuliere belangen worden beschermd waarvan duidelijk is dat de 
wetgever deze buiten de belangenafweging heeft willen houden. Zo kan het 
bestuur zonder wettelijke grondslag niet rechtsgeldig een financiële regeling 
tussen burgers over vergoeding van schade als voorschrift aan het besluit ver-
binden. Treft de vergunninghouder met een derde een regeling over de vergoe-
ding van kosten van schade, dan moeten de vergunninghouder en de derde dat in 
een overeenkomst tussen beiden vastleggen.  

Dat uitgegaan wordt van een gematigde uitleg van het specialiteitsbeginsel 
betekent echter niet dat vreemde algemene belangen of particuliere belangen 
geen onderdeel kunnen uitmaken van de onderhandelingen over een oplossing 
voor een conflict. Zo laat het praktijkvoorbeeld Deelplan waterschap: vervan-
ging ophaalbrug zien dat vreemde algemene belangen meegenomen kunnen 
worden bij de onderhandelingen over een oplossing.13 In dit geval had de be-
langhebbende bezwaar gemaakt tegen een onderdeel van een deelplan van het 
waterschap. Zijn bezwaar kon niet meegenomen worden bij de besluitvorming, 
                                                        
11. Paragraaf 4.3.1.2. 
12. Paragraaf 4.3.2. 
13. Paragraaf 6.3. 
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omdat het betrekking had op een ontsluitingsweg en het bezwaar geen water-
staatkundig belang betrof. Het waterschapsbestuur is niet bevoegd ten aanzien 
van de ontsluitingsweg. Bij de onderhandelingen over een mogelijke oplossing 
is daarom een vertegenwoordiger van Verkeer en Waterstaat uitgenodigd. Het 
onderhandelen over meerdere besluiten is niet problematisch in verband met het 
specialiteitsbeginsel, mits de bevoegde bestuursorganen bij de onderhandelingen 
worden betrokken en de wettelijke kaders van de verschillende bevoegdheden 
niet worden overschreden.14 Aan de verdeling van bevoegdheden door de wet-
gever wordt geen afbreuk gedaan als elk bestuursorgaan zijn eigen bevoegdheid 
uitoefent en bij het nemen van een besluit geen belangen betrekt buiten het wet-
telijke kader. Het onderhandelen over meerdere besluiten doet overigens niet af 
aan de plicht op grond van artikel 3:4 Awb om bij elk besluit afzonderlijk een 
belangenafweging te maken.  

Bemiddelend bestuur biedt een mogelijkheid om problemen te ondervangen 
die gepaard gaan met de ‘versnippering’ van besluitvorming. De praktijk wenst 
een integrale behandeling in plaats van een verbrokkeling van besluitvorming 
over verschillende procedures. Recente ontwikkelingen op het gebied van wet-
geving zijn in dit verband behandeld, zoals de Wet samenhangende besluiten 
Awb. Deze wet voorziet in een coördinatieregeling voor meerdere besluiten die 
nodig zijn om een bepaalde activiteit te mogen verrichten. De wet beoogt proce-
dures van besluitvorming en rechtsbescherming van met elkaar samenhangende 
besluiten te stroomlijnen. Organisatorische voordelen voor het bemiddelend 
bestuur zijn dat zienswijzen of bezwaren tegen een voorgenomen activiteit ge-
lijktijdig kenbaar worden en dat, indien er meerdere bestuursorganen bij betrok-
ken zijn, er één bestuursorgaan een coördinerende taak heeft. Bij deze coördine-
rende taak past mijns inziens ook het onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing voor een conflict. Ook de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht maakt een integrale behandeling van een conflict over een bepaal-
de activiteit op het gebied van het omgevingsrecht voor het bestuur organisato-
risch eenvoudiger. De Wabo beoogt verschillende vergunningen te integreren in 
één integrale omgevingsvergunning. In dit verband verdient opmerking dat na-
der onderzoek is gewenst naar de vraag hoe de ontwikkeling naar brede toet-
singskaders zich verhoudt tot de waarborgfunctie van het specialiteitsbeginsel. 
Er bestaat een risico dat binnen een breed toetsingskader bepaalde deelbelangen 
in de belangenafweging ondersneeuwen. Als op voorhand niet duidelijk is hoe 
belangen worden gewogen, gaat dat ten koste van de rechtzekerheid van belang-
hebbenden.  

7.3.2 Een prestatie voor publiekrechtelijke medewerking 

In het kader van onderhandelingen over een oplossing wenst het bestuur moge-
lijk een prestatie van de burger in ruil voor de medewerking aan de uitoefening 
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van een publiekrechtelijk bevoegdheid. Een verschil met de in de vorige para-
graaf genoemde situatie is dat de publiekrechtelijke medewerking afhankelijk 
wordt gesteld van een prestatie en dat deze prestatie uiteindelijk niet in een be-
sluit wordt verdisconteerd. Overigens kan dit theoretische onderscheid in de 
praktijk lastig zijn, nu een overeenkomst soms bestaat uit een ‘brij’ van afspra-
ken.15 Juridisch moet de overeenkomst gekwalificeerd worden als een gemengde 
overeenkomst. In het Duitse recht wordt dit type overeenkomst echter aange-
merkt als een Verwaltungsvertrag en meer in het bijzonder als een Austausch-
vertrag. Gebleken is dat ook in het Nederlandse recht bij het beoordelen van de 
rechtsgeldigheid van de overeenstemming aansluiting wordt gezocht bij de bo-
venstaande theorie over de bevoegdhedenovereenkomst.  
 
De vraag of het bestuur beschikt over een bevoegdheidsgrondslag om in ruil 
voor publiekrechtelijke medewerking een prestatie te bedingen, moet op dezelf-
de wijze worden beantwoord als die over het contracteren over vergunningvoor-
schriften. Hoewel de prestatie van de burger alleen in een overeenkomst wordt 
gereguleerd, vertoont deze situatie gelijkenis met prestaties die uiteindelijk als 
voorschrift in het besluit worden opgenomen. Het legaliteitsbeginsel eist een 
wettelijke grondslag voor het bedingen van een prestatie in ruil voor medewer-
king aan de uitoefening van een publiekrechtelijke grondslag.16 Ontbreekt een 
uitdrukkelijke wettelijke grondslag, dan kan worden nagegaan of een bevoegd-
heid impliciet uit het doel en de strekking van de wet kan worden afgeleid. Ook 
de Hoge Raad lijkt op deze wijze de rechtsgeldigheid van een prestatie te beoor-
delen. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad over het bedingen van een finan-
ciële vergoeding blijkt evenwel dat deze redenering ruimte laat voor verschil-
lende standpunten.17 
 
De grenzen vanwege het specialiteitsbeginsel zijn verkend aan de hand van 
literatuur en jurisprudentie over de gemeentelijke praktijk waar het bestuur met 
projectontwikkelaars onderhandelt over medewerking aan de uitoefening van 
publiekrechtelijke bevoegdheden. Er wordt verschillend gedacht over de vraag 
of het bestuur met de figuur van een overeenkomst in ruil voor medewerking 
aan een publiekrechtelijke bevoegdheid meer ruimte heeft om prestaties van de 
burger te verlangen dan via een eenzijdig besluit.18 Zo bestaat de opvatting dat 
op basis van wilsovereenstemming rechtsgeldig overeenstemming kan worden 
bereikt. Deze redenering heeft tot gevolg dat het bestuur op basis van wilsover-
eenstemming de grenzen van het specialiteitsbeginsel zou kunnen omzeilen. 
Prestaties die gelet op het specialiteitsbeginsel niet als voorschrift aan een be-
sluit kunnen worden verbonden, zijn wel toelaatbaar als onderdeel van een over-
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18. Paragraaf 4.4.1. 
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eenkomst in ruil voor de medewerking aan de uitoefening van een publiekrech-
telijke bevoegdheid. 

Naar mijn oordeel moet echter een koppeling worden gemaakt met het be-
langenafwegingskader van de publiekrechtelijke bevoegdheid waarover wordt 
gecontracteerd. Indien met een overeenkomst de grenzen van het specialiteitsbe-
ginsel worden overschreden, is sprake van strijd met het verbod van détourne-
ment de pouvoir. Een overeenkomst in strijd met artikel 3:3 Awb is op grond 
van artikel 3:40, eerste lid, BW nietig en niet rechtsgeldig. In het arrest van 3 
april 1998 beoordeelt de Hoge Raad de rechtsgeldigheid van een overeenkomst 
op deze wijze. Het Nederlandse recht sluit daarmee materieel aan bij het Duitse 
recht. Volgens het Duitse recht mag het bestuur eveneens bij een overeenkomst 
over een publiekrechtelijke bevoegdheid geen andere prestaties van de burger 
verlangen dan op basis van een besluit eenzijdig zouden kunnen worden opge-
legd. Dit vloeit voort uit het Koppelungsverbot, dat een voldoende inhoudelijk 
verband vereist tussen de prestatie van het bestuur en de prestatie van de bur-
ger.19  

7.3.3 Contracteren in de privaatrechtelijke sfeer 

Afspraken die niet direct betrekking hebben op de uitoefening van een publiek-
rechtelijke bevoegdheid zijn privaatrechtelijk van aard. Volgens het geldende 
recht beschikt de rechtspersoon waar het bestuursorgaan deel van uitmaakt, over 
de mogelijkheid om als ieder ander gebruik te maken van privaatrechtelijke 
bevoegdheden. Op grond van het legaliteitsbeginsel is geen uitdrukkelijke be-
voegdheid vereist in het publiekrecht. Naarmate een privaatrechtelijke overeen-
komst meer is gericht op de behartiging van een algemeen belang, wordt het 
spanningsveld met het legaliteitsbeginsel echter groter. De vraag of het gebruik 
van privaatrecht in een concreet geval toelaatbaar is, moet beantwoord worden 
aan de hand van de in het Windmill-arrest geformuleerde toetsingscriteria.20 Het 
bestuur is niet bevoegd om gebruik te maken van privaatrecht indien daarmee de 
publiekrechtelijke regeling op een onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. Aan-
dachtspunten bij de beoordeling van de toelaatbaarheid zijn de inhoud en strek-
king van de publiekrechtelijke regeling, de rechtsbescherming van burgers bin-
nen de publiekrechtelijke regeling en de vraag of het bestuur met gebruikmaking 
van de publiekrechtelijke weg hetzelfde resultaat kan bereiken.  

Relevant is of het bestuur bevoegd is om gebruik te maken van een privaat-
rechtelijke overeenkomst als de overeenstemming uiteindelijk ook verdiscon-
teerd zou kunnen worden in een besluit. De jurisprudentie van de bestuursrech-
ter respectievelijk de burgerlijke rechter wijzen in verschillende richtingen.21 Zo 
acht de Hoge Raad voorwaarden omtrent grondgebruik in een overeenkomst 
toelaatbaar, terwijl het gebruik van de grond ook gereguleerd kan worden in een 
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bestemmingsplan. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak kan 
worden afgeleid dat het gebruik van een privaatrechtelijke overeenkomst in 
plaats van een besluit niet toelaatbaar is. Een privaatrechtelijke overeenkomst 
kan volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet in de plaats treden van in een 
bestemmingsplan op te nemen planvoorschriften. De rechtsbescherming voor 
belanghebbenden binnen het publiekrecht is een argument dat wellicht zou moe-
ten leiden tot de conclusie dat sprake is van onaanvaardbare doorkruising.  
 
Als het gebruik van een privaatrechtelijke overeenkomst toelaatbaar is, dan 
wordt de bevoegdheid van het bestuur om rechtsgeldig overeenstemming te 
bereiken niet belemmerd door de grenzen van het specialiteitsbeginsel bij een 
specifiek publiekrechtelijk belangenafwegingskader.22 Omdat het bestuur geen 
prestaties van de burger verlangt in ruil voor medewerking aan een publiekrech-
telijke bevoegdheid die met een specifiek doel is gegeven, ontbreekt een koppe-
ling met een publiekrechtelijk belangenafwegingskader. Dit betekent dat in een 
overeenkomst afspraken kunnen worden opgenomen die gelet op het speciali-
teitsbeginsel niet in een besluit kunnen worden gereguleerd. Dergelijke afspra-
ken kunnen nauw samenhangen met de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid. Zo maakt het bestuur in het voorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, 
derde lid, WRO voor gebruik van een woning de afspraak om de belanghebben-
den zoveel mogelijk te informeren over verdere besluitvorming.23 Hoewel het 
bestuur eerder heeft voldaan aan de procedurele normen uit de Awb, zijn de 
belanghebbenden toch van oordeel dat het bestuur hen onvoldoende heeft geïn-
formeerd over de besluitvorming. Door in de overeenkomst aan dit aspect aan-
dacht te besteden, kan het bestuur tegemoet komen aan dit bezwaar. Een belang-
rijke bevinding voor het bemiddelend bestuur is dat in een overeenkomst afspra-
ken kunnen worden gemaakt die gelet op het legaliteitsbeginsel en het speciali-
teitsbeginsel niet in een besluit kunnen worden gereguleerd.  

7.4 Problemen en oplossingen bij conflicten na succesvolle be-
middeling 

Bemiddeling is gericht op het beëindigen van conflicten. Na een geslaagde be-
middelingspoging kunnen partijen opnieuw een conflict krijgen over de bereikte 
overeenstemming. Onderzocht is in hoeverre een conflict over bereikte overeen-
stemming leidt tot problemen op het gebied van rechtsbescherming. Verschil-
lende onderwerpen worden in het onderstaande belicht.  
 
Bestuursrechter of burgerlijke rechter 
Bezien is aan welke rechter een conflict over bereikte overeenstemming kan 
worden voorgelegd. Om na te gaan of de bestuursrechter of de burgerlijke rech-

                                                        
22. Paragraaf 4.5. 
23. Paragraaf 6.3.1. 

 



228 BEMIDDELEND BESTUUR 

ter benaderd moet worden, is het noodzakelijk om een onderscheid te maken 
tussen een bevoegdhedenovereenkomst en een privaatrechtelijke overeen-
komst.24 Als sprake is van een bevoegdhedenovereenkomst gericht op het ne-
men van een appellabel besluit, dan kunnen zowel een particuliere contractpartij 
als eventuele derden die niet betrokken zijn geweest bij de overeenkomst, in 
bezwaar en beroep tegen het uitvoeringsbesluit. Uit de praktijkverkenning blijkt 
dat de inhoud van een vaststellingsovereenkomst soms moeilijk is te kwalifice-
ren.25 Het is dan lastig om na te gaan aan welke rechter een conflict kan worden 
voorgelegd. Het juridisch kwalificeren van afspraken kan in de praktijk moeilijk 
zijn. In verband met de rechtsbescherming van partijen is het mijns inziens wen-
selijk dat bij het vastleggen van de afspraken aandacht wordt besteed aan de 
juridische kwalificatie van de inhoud. Zo zou ter verduidelijking in een rechts-
beschermingsclausule aangegeven kunnen worden welke rechter benaderd moet 
worden bij een conflict over (een bepaald deel van) de overeenkomst. Uiteinde-
lijk is de juridische kwalificatie voorbehouden aan de rechter. 
 
Derden  
In de literatuur wordt gewezen op de positie van derden die niet bij de onder-
handelingen over een oplossing betrokken zijn. Betoogd wordt dat belangen van 
derden mogelijk worden ‘wegonderhandeld’. Het beeld dat belangen van derden 
worden ‘wegonderhandeld’, moet naar mijn mening genuanceerd worden. Of 
het bestuur nu wel of niet onderhandelt, op grond van artikel 3:4 Awb dient het 
rekening te houden met belangen van derden. Mijns inziens beschikken derden 
die niet bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest, via bezwaar en beroep 
tegen het uitvoeringsbesluit over voldoende rechtsbescherming. Dat neemt ove-
rigens niet weg dat het wenselijk is om alle betrokkenen bij bemiddeling te be-
trekken, omdat een belanghebbende die niet betrokken is bij de bereikte over-
eenstemming, daaraan niet gebonden is.  

Een aandachtspunt met betrekking tot derden is dat zij op de hoogte zijn van 
het bemiddelingsresultaat. Een besluit moet berusten op een kenbare afweging 
van belangen. Daartoe behoren de belangen die in een bevoegdhedenovereen-
komst zijn meegenomen. Om de kenbaarheid van de overeenkomst voor derden 
die geen contractpartij zijn te verzekeren, is een wettelijke regeling over be-
kendmaking naar mijn oordeel niet noodzakelijk en derhalve niet gewenst. Het 
bestuur is op grond van de motiveringsplicht (artikel 3:46 en artikel 7:12 Awb) 
reeds gehouden om inzicht te geven in de overwegingen die aan een besluit ten 
grondslag liggen. Het ligt mijns inziens in de rede dat het bestuur daarbij het 
bestaan van de overeenkomst vermeldt en de belangen die daarin zijn verdiscon-
teerd.  
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Uitleg en nakoming bevoegdhedenovereenkomst 
Het bestuursprocesrecht is niet toegesneden op het beslechten van conflicten die 
voortvloeien uit een contractuele verhouding tussen bestuur en burger. Als spra-
ke is van een bevoegdhedenovereenkomst gericht op een appellabel uitvoerings-
besluit, moet de bestuursrechter soms toch een conflict over de overeenkomst 
beoordelen. Bij een conflict over de uitleg van een overeenkomst beoordeelt de 
bestuursrechter aan de hand van het vertrouwensbeginsel welke verwachtingen 
in redelijkheid mogen worden gekoesterd aan de overeenkomst. Evenals in het 
burgerlijk recht spelen daarbij alle omstandigheden van het geval een rol. In een 
uitspraak zal een bestuursrechter naar mijn oordeel moeten expliciteren welke 
uitleg aan een overeenkomst wordt gegeven, vooral wanneer de uitleg beslissend 
is voor het uiteindelijke oordeel over het bestreden besluit.26  

Ook de vraag of het bestuur gehouden is tot nakoming van een bevoegdhe-
denovereenkomst wordt door de bestuursrechter getoetst via het vertrouwensbe-
ginsel. Het betreft een belangenafweging tussen enerzijds het belang van de 
burger die nakoming wenst en anderzijds de bescherming van het algemeen 
belang of belangen van derden die aan nakoming van de overeenkomst in de 
weg staan. De bestuursrechter beschikt niet over de mogelijkheid om het bestuur 
te veroordelen tot nakoming van de overeenkomst. Als een beroep op het ver-
trouwensbeginsel slaagt en niet-nakoming leidt tot een onrechtmatig besluit, kan 
het besluit worden vernietigd. In situaties waar rechtens nog één besluit moge-
lijk is, zou de bestuursrechter om nakoming te verzekeren wellicht zelf in de 
zaak kunnen voorzien. Vorderingsrechten die het verbintenissenrecht aan con-
tractpartijen toekent, zoals een vordering op grond van wanprestatie, kent het 
bestuursprocesrecht niet. Een verplichting tot een geldelijke vergoeding kan 
mogelijk geconstrueerd worden via de (on)rechtmatige overheidsdaad. Aanspra-
kelijkheid zou kunnen bestaan als de schending van gewekt vertrouwen wordt 
gekwalificeerd als een onrechtmatige daad. Ook kan beredeneerd worden dat bij 
schending van gewekt vertrouwen het niet toekennen van nadeelcompensatie 
leidt tot een onrechtmatig besluit. Naar mijn oordeel is het eveneens mogelijk 
om vorderingen uit de bevoegdhedenovereenkomst aan de burgerlijke rechter 
voor te leggen.27 In verband met de rechtsmachtverdeling tussen de bestuurs-
rechter en de burgerlijke rechter is deze ruimte echter beperkt.  
 
Vertrouwelijkheid van bemiddeling  
Een belangrijk element van bemiddeling is dat partijen vertrouwelijk kunnen 
onderhandelen over een oplossing. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen 
komen partijen vaak een geheimhoudingsbeding overeen. Daarmee wordt be-
oogd dat partijen vrijuit van gedachten wisselen en dat informatie later niet in 
rechte tegen hen gebruikt kan worden. Duidelijk is geworden dat de vertrouwe-
lijkheid van bemiddeling met een geheimhoudingsbeding in rechte niet volledig 
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kan worden gewaarborgd.28 In het burgerlijk procesrecht levert het geheimhou-
dingsbeding spanning op met de waarheidsplicht die voor partijen geldt. Op 
grond van artikel 22 Rv is het aan de rechter om te beoordelen of het belang van 
geheimhouding of het belang van materiële waarheidsvinding dient te prevale-
ren. Hierbij kan ook het uitgangspunt van openbaarheid van bestuur een rol 
spelen. De burgerlijke rechter kan aan een beroep op het geheimhoudingsbeding 
van het bestuur geen gewicht toekennen voor zover het informatie betreft die op 
grond van de Wob openbaar moet worden gemaakt.  

De reikwijdte van een geheimhoudingsbeding is binnen het bestuursproces-
recht eveneens beperkt. Artikel 8:29 Awb biedt partijen een mogelijkheid om in 
rechte te weigeren gegevens of inlichtingen te verstrekken als daarvoor gewich-
tige redenen zijn. Een geheimhoudingsbeding is echter niet direct een zodanige 
gewichtige reden. Van een gewichtige reden is evenmin sprake als het bestuur 
op grond van de Wob verplicht is een verzoek om informatie over gegevens in te 
willigen. Dit houdt in dat alle schriftelijke documenten, zoals een mediation-
overeenkomst, een verslag van de onderhandelingen, tussentijdse schriftelijke 
voorstellen en de vaststellingsovereenkomst niet met een beroep op artikel 8:29 
Awb geheim kunnen worden gehouden. De Wob heeft echter niet betrekking op 
mondelinge communicatie. De Wob staat in zoverre niet in de weg aan vertrou-
welijke onderhandelingen tussen bestuur en burger over een mogelijke oplossing 
voor een conflict.  
 
Afstandsbeding en mediationclausule 
In het geval van mediation worden vaak een afstandsbeding en een mediation-
clausule opgenomen in een overeenkomst tussen de partijen. Met een afstands-
beding beogen partijen een conflict daadwerkelijk te beëindigen. Om te voor-
komen dat een belanghebbende na uitgebreide onderhandelingen over een op-
lossing een nieuwe procedure start over de bereikte overeenstemming, wordt 
bijvoorbeeld afgesproken dat geen rechtsmiddelen worden aangewend tegen het 
besluit ter uitvoering van de overeenkomst. Geconstateerd is dat een beding 
waarbij een belanghebbende afstand doet van zijn recht op bezwaar en beroep, 
rechtens niet afdwingbaar is. Wel kan het feit dat een belanghebbende in een 
overeenkomst uitdrukkelijk heeft ingestemd met een besluit, leiden tot een on-
gegrondverklaring van het beroep. Opmerkelijk is dat binnen het belastingrecht 
een afstandsbeding wel rechtsgeldig en afdwingbaar is.29 Dat een afstandsbe-
ding buiten het belastingrecht niet rechtsgeldig is, vormt voor het bestuur een 
risico. Een belanghebbende kan zonder consequenties in strijd met een overeen-
komst procederen, nadat tijd en geld is geïnvesteerd in het vinden van een oplos-
sing. In verband met de ontwikkeling van het gebruik van bemiddeling in het 
bestuursrecht, is het gewenst dat de bestuursrechter consequenties verbindt aan 
een afstandsbeding. Als ook buiten het belastingrecht wordt aanvaard dat een 

                                                        
28. Paragraaf 5.3. 
29. Paragraaf 5.4.1. 



 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 231 

afstandsbeding rechtgeldig is, dient de bestuursrechter een belanghebbende die 
in strijd met een afstandsbeding beroep instelt, niet-ontvankelijk te verklaren. 

                                                       

  Verder is duidelijk geworden dat een mediationclausule rechtens niet af-
dwingbaar is.30 Met een mediationclausule komen partijen overeen dat een con-
flict over een overeenkomst eerst aan een mediator wordt voorgelegd, voordat 
de rechter wordt benaderd. Een verplichting tot nakoming van een mediation-
clausule komt neer op een verplichting tot deelname aan mediation. Dit staat op 
gespannen voet met het aspect van vrijwilligheid van mediation. Het is mijns 
inziens zinloos om een partij die geen mediation wenst, via de rechter alsnog te 
dwingen tot medewerking aan mediation. Het is niet efficiënt of effectief om 
partijen te verplichten tot het starten van mediation als de bereidheid daartoe 
ontbreekt. De Hoge Raad heeft in een echtscheidingszaak reeds bevestigd dat 
het uitgangspunt van vrijwilligheid van mediation zwaarder moet wegen dan het 
uitgangspunt dat een overeenkomst moet worden nagekomen. Dat neemt niet 
weg dat een rechter partijen kan wijzen op de mogelijkheid om mediation te 
beproeven.  

7.5 De praktijk van bemiddeling 

De praktijk van bemiddeling is in dit onderzoek verkend aan de hand van evalu-
atierapporten van mediationprojecten bij het UWV, de provincies Overijssel en 
Groningen en de gemeente Zwolle. Eveneens heeft dossieronderzoek plaatsge-
vonden bij de provincie Overijssel en de rechtbanken Assen en Zwolle. Hierbij 
is toegespitst op geslaagde mediations op het gebied van het omgevingsrecht. In 
de voorgaande paragrafen is al af en toe gerefereerd aan de praktijk van bemid-
deling. In het onderstaande wordt aandacht besteed aan de evaluaties van de 
mediationprojecten, het begrip onderhandelingruimte en het juridisch vastleggen 
van bereikte overeenstemming. 
 
De evaluaties van mediationprojecten laten positieve resultaten zien. Gesteld 
wordt dat het gebruik van bemiddeling in de besluitvormingsfase bijdraagt aan 
een verbetering van de klanttevredenheid, aan effectieve en efficiëntere behan-
deling van bezwaren en aan dejuridisering. Bij deze positieve resultaten kunnen 
kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats is het opmerkelijk dat in 
enkele evaluatierapporten verondersteld wordt dat de in de Awb vastgelegde 
procedures bijdragen aan juridisering van geschillen.31 Behandeling buiten de 
wettelijke procedure leidt volgens deze redenering tot dejuridisering. Het is 
mijns inziens echter niet de wettelijke regeling die leidt tot juridisering, maar de 
wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan de processuele normen. 
Blijkbaar sluit de wijze waarop de processuele normen in de praktijk worden 
toegepast, niet aan bij de wensen van bestuur en burger. Het gebruik van bemid-

 
30. Paragraaf 5.4.2. 
31. Paragraaf 6.2.2. 

 



232 BEMIDDELEND BESTUUR 

deling binnen de reguliere besluitvormingsprocedure dient naar mijn oordeel in 
de praktijk meer aandacht te verkrijgen. Een tweede opmerking heeft betrekking 
op het telefonisch contact tussen de betrokken ambtenaar en belanghebbende, 
dat een goede manier lijkt om te onderzoeken hoe een conflict het best behan-
deld kan worden. Het telefonisch contact vormt een belangrijk onderdeel van het 
beschreven werkproces van het UWV en de provincie Overijssel.32 Het succes 
van bemiddeling wordt in de evaluaties mede afgemeten aan het aantal intrek-
kingen van bezwaren. Gebleken is dat veel bezwaren na telefonisch contact 
worden ingetrokken. Het gevaar bestaat dat een ambtenaar het telefoongesprek 
gebruikt om de belanghebbende er toe te brengen geen gebruik te maken van 
zijn rechtsmiddelen. In de evaluaties is aan dit punt geen aandacht besteed. Na-
der onderzoek is gewenst naar de wijze waarop een intrekking van bezwaar tot 
stand komt. Tot slot is in de evaluaties geen aandacht besteed aan de juridische 
kwaliteit van de uitkomst van bemiddeling. Welke afspraken tussen partijen 
worden gemaakt en hoe de bereikte overeenstemming zich verhoudt tot het rele-
vante juridische kader, is niet bestudeerd. Ook is geen aandacht besteed aan de 
vraag of geslaagde mediations op de lange termijn ook succesvol zijn. Nader 
onderzoek is gewenst naar de juridische kwaliteit van de uitkomst van bemidde-
ling. 
 
Bij de selectie van conflicten voor bemiddeling vormt de aanwezigheid van 
onderhandelingsruimte een belangrijk selectiecriterium. In de praktijk blijkt de 
onderhandelingsruimte echter lastig te bepalen.33 De beschouwing van de prak-
tijkvoorbeelden in het licht van het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbegin-
sel maakt duidelijk dat het begrip onderhandelingsruimte meer omvat dan het 
juridische kader van het bestrokken besluit.34 Uit de voorbeelden blijkt dat de 
beschikbare onderhandelingsruimte niet altijd wordt bepaald door het juridische 
kader van het betrokken besluit, maar door de juridische kaders waar binnen de 
oplossing gerealiseerd moet worden. De voorbeelden laten zien dat het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel geen belemmering vormen voor de bij 
bemiddeling gewenste integrale behandeling van een conflict. Onderhandelings-
ruimte is mijns inziens moeilijk te gebruiken bij de selectie van conflicten voor 
bemiddeling, nu het op voorhand vaak niet duidelijk is hoe een conflict wordt 
opgelost. De ruimte om te onderhandelen over besluiten wordt in de praktijk niet 
benut als bij het selecteren van conflicten slechts wordt gekeken naar het juridi-
sche kader van het bestrokken besluit. Het begrip onderhandelingsruimte wordt 
mijns inziens eveneens te beperkt uitgelegd indien bij het selecteren alleen 
wordt gekeken naar mogelijke oplossingen in de bejegeningssfeer.  
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Tot slot nog twee opmerkingen naar aanleiding van de bestudering van een aan-
tal vaststellingsovereenkomsten uit de praktijk.35 Opvallend is dat in de over-
eenkomst soms geen aandacht is voor besluitvorming die nodig is om de over-
eenstemming te realiseren. Dit kan tot misverstanden leiden bij betrokken bur-
gers die in de veronderstelling zijn dat met een overeenkomst alles is geregeld. 
Als besluitvorming nodig is om een oplossing te realiseren, is het mijns inziens 
wenselijk om dit expliciet in de overeenkomst vast te leggen. Een tweede op-
merking heeft betrekking op het deugdelijk vastleggen van afspraken. In de 
bestudeerde overeenkomsten heb ik enkele afspraken aangetroffen die zodanig 
algemeen en onbepaald zijn geformuleerd, dat nakoming daarvan mijns inziens 
niet in rechte kan worden afgedwongen. Dit klemt te meer nu de partijen de 
afspraken vastleggen met het doel om elkaar in de toekomst daaraan te kunnen 
houden. Aandacht is gewenst voor de juridische kwaliteit van het vastleggen van 
bereikte overeenstemming. Afspraken dienen zo duidelijk mogelijk te worden 
geformuleerd in verband met een mogelijke vordering tot nakoming. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de uitkomst van bemidde-
ling en dient er op toe te zien dat bereikte overeenstemming deugdelijk wordt 
vastgelegd.  

7.6 Slotconclusie  

In de praktijk van het bestuursrecht wordt steeds vaker gebruikgemaakt van 
bemiddeling om conflicten bij bestuurlijke besluitvorming te voorkomen of te 
beëindigen. Zo kunnen juridische procedures, waarvan de uitkomst onzeker is, 
mogelijk worden voorkomen. Een voordeel voor zowel het bestuur als de burger 
is dat de kosten van gerechtelijke procedures bespaard blijven en besluiten snel-
ler kunnen worden uitgevoerd. De participatie van burgers bij het vinden van 
een oplossing voor een conflict draagt bij aan de legitimatie van het overheids-
optreden. Herstel van het vertrouwen van burgers in de overheid wordt be-
schouwd als een meerwaarde van bemiddeling. 

 Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat wetgeving, literatuur en 
jurisprudentie aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol van het 
bestuur. Dat gebruik gemaakt wordt van bemiddeling is niet geheel een vrijblij-
vende keuze, maar kan in bepaalde gevallen ook van het bestuur worden ver-
langd. Onder omstandigheden rust op het bestuur op grond van artikel 3:2 Awb 
een rechtsplicht om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een min-
nelijke oplossing. Meer dan tot dusverre is gebeurd, zal de bestuursrechter het 
bestuur moeten wijzen op zijn onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing. Bemiddelen bij bestuurlijke besluitvorming kan en mag, 
maar onder omstandigheden moet het ook.  
 

                                                        
35. Paragraaf 6.4.2 en 6.4.3. 
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Het beeld bestaat dat bemiddelen binnen het bestuursrecht moeilijk is. De on-
derhandelingsruimte lijkt beperkt nu deelgebieden van het bestuursrecht, zoals 
het omgevingsrecht, in vergaande mate zijn gejuridiseerd en bestuursrechtelijke 
normen vaak van dwingende aard zijn. Bovendien kan mogelijke precedentwer-
king op grond van het gelijkheidsbeginsel in de weg staan aan bemiddeling. De 
praktijk van het onderhandelende bestuur wordt beschouwd als een onduidelijk 
gebied dat veel valkuilen kent en bemiddeling wordt geassocieerd met het slui-
ten van ‘deals’ buiten de wet om.  

 In deze studie zijn de grenzen vanwege het legaliteitsbeginsel en het specia-
liteitsbeginsel bij het bereiken van overeenstemming onderzocht. Beide be-
stuursrechtelijke beginselen lijken in de weg te staan aan de bij bemiddeling 
gewenste integrale behandeling van een conflict. Een opvallende conclusie is dat 
het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel geen belemmering behoeven te 
vormen voor het bemiddelende bestuur. In tegendeel: duidelijk is geworden dat 
bemiddeling mogelijkheden biedt om tegemoet te komen aan nadelen die in 
verband met het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel in de praktijk 
door burgers worden ervaren. Belangen die gelet op de gematigde uitleg van het 
specialiteitsbeginsel geen rol mogen spelen bij de belangenafweging van het 
betrokken besluit, zoals vreemde algemene belangen en particuliere belangen 
van derden waarvan duidelijk is dat de wetgever die buiten de belangenafweging 
heeft willen houden, kunnen wél betrokken worden in de onderhandelingen over 
een mogelijke oplossing voor een conflict. Een belangrijk aandachtspunt is dat 
de bereikte overeenstemming op een juiste wijze juridisch wordt vertaald. 

Burgers worden geconfronteerd met ‘verkokerde’ wetgeving, waarin elke re-
geling haar eigen afwegingskader heeft en een eigen besluitvormingsprocedure. 
De verdeling van één conflict over verschillende juridische kaders bemoeilijkt 
een door de burger gewenste integrale behandeling. Voorgenomen wetgeving als 
de Wet samenhangende besluiten Awb en de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht beogen aan de gewenste integrale behandeling tegemoet te komen. 
De invalshoek van mediation is eveneens een integrale behandeling van een 
conflict. Niet alleen de juridisch relevante belangen, maar alle mogelijke bezwa-
ren, zoals bezwaren in de bejegeningssfeer, kunnen een rol spelen bij de onder-
handelingen over een oplossing. Het bestuur moet bezien of een gevonden op-
lossing binnen de publiekrechtelijke kaders te realiseren is. Daarbij kan tevens 
een inhoudelijke en procedurele afstemming van besluitvorming plaatsvinden. 
Als blijkt dat een ander bestuursorgaan bevoegd is, kan dat orgaan uitgenodigd 
worden bij de onderhandelingen. Bemiddeling kan goed worden toegepast bij 
een geschil waarin een conflict tussen particulieren het middelpunt vormt. Uit de 
praktijk blijkt dat in een dergelijk geval aangestuurd kan worden op een oplos-
sing tussen particulieren. Door bemiddelend op te treden in de besluitvormings-
fase kan het bestuur faciliteren dat burgers een conflict onderling oplossen. De 
winst voor het bestuur is dat het niet meegetrokken wordt in een juridische pro-
cedure tussen particulieren, die over de band van het bestuursrecht wordt uitge-
vochten.  
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Hoewel met bemiddeling dejuridisering van conflicten wordt beoogd, laat deze 
studie zien dat de juridische aspecten ervan niet moeten worden onderschat. 
Geconstateerd is dat het gebruik van bemiddeling bij bestuursrechtelijke conflic-
ten juridische problemen kan veroorzaken op het gebied van rechtsbescherming 
bij een conflict over bereikte overeenstemming. Sommige juridische problemen 
kunnen worden ondervangen wanneer in de praktijk rekening wordt gehouden 
met de specifieke aspecten van het onderhandelen bij bestuursrechtelijke con-
flicten. Bij het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst kan bijvoor-
beeld worden aangegeven welke rechter benaderd moet worden bij een mogelijk 
conflict. Ook moet de kenbaarheid van een bevoegdhedenovereenkomst voor 
derden die geen contractpartij zijn, worden verzekerd door een vermelding van 
de overeenkomst in de motivering van het uitvoeringsbesluit. Andere juridische 
vraagstukken vloeien voort uit het feit dat het bestuursprocesrecht niet is inge-
richt op het beslechten van geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst. Of-
schoon de bestuursrechter via het vertrouwensbeginsel conflicten over de uitleg 
en nakoming van een overeenkomst kan beoordelen, lijkt met het toenemende 
gebruik van bemiddeling in het bestuursrecht een wettelijke regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst gewenst. Daarmee zou het bestuurs(proces)recht 
beter aansluiten bij de praktijk waarin het bestuur niet alleen besluiten neemt, 
maar ook contracteert met de burger.  






