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Hoofdstuk 1 
Inleiding  

1.1 Bemiddelend bestuur  

Bestuurlijke besluitvorming is een bron van conflicten. Dit komt omdat bij de 
besluitvorming vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Niet alleen tussen 
bestuur en burger, maar ook tussen burgers onderling kunnen conflicten ontstaan 
over een besluit. Een conflict komt in de besluitvormingsfase aan het licht wan-
neer door burgers zienswijzen of bezwaren bij het bestuur worden ingediend. 
Door bij besluitvorming bemiddelend op te treden, kan het bestuur proberen om 
het onnodig escaleren van een conflict te voorkomen.  
 
Met bemiddelend bestuur wordt in dit onderzoek bedoeld dat het bestuur in de 
besluitvormingsfase een conflictoplossingsgerichte benadering volgt.1 Dit in 
tegenstelling tot een besluitvormingsfase waarbij de formele benadering het 
zwaartepunt vormt. Een formele benadering van het bestuur kenmerkt zich door 
de nadruk op de rechtmatigheid van een beslissing. De aandacht is gericht op de 
vraag of een besluit aan de juridische normen voldoet. Het gaat om ‘Wie heeft 
juridisch gelijk?’ in plaats van ‘Hoe kunnen we een conflict voorkomen of be-
eindigen?’2 
 Het begrip besluitvormingsfase omvat in deze studie zowel de primaire 
besluitvormingsfase als de bezwaarfase. Bij besluitvorming kan op verschillende 
manieren bemiddelend worden opgetreden. De behandelende ambtenaar of een 
betrokken bestuurder kan bij een conflict met een burger over een besluit aanstu-
ren op een oplossing. Daarnaast kan het bestuur een mediator inschakelen. Een 
mediator is een onafhankelijke derde die volgens een specifieke methode partij-
en ondersteunt bij het vinden van een oplossing.3 Een bezwaaradviescommissie 
kan eveneens aansturen op een oplossing. In sommige gevallen kan enkel het 
geven van een toelichting op het besluit of het aanbieden van verontschuldigin-

                                                        
1. Het gebruik van het begrip bemiddeling wijkt in dit onderzoek af van het begrippenkader in 

literatuur over conflictoplossing. Het begrip bemiddeling verwijst in die literatuur naar een 
vorm van conflictoplossing waarbij een derde tussen partijen staat en een actieve rol vervult bij 
het vinden van een oplossing. Zie Apol e.a. 2006, p. 22.  

2. Vgl. Brenninkmeijer 2007, p. 1151; Brenninkmeijer 1997, p. 63-66.  
3. Zie over de uitgangspunten van het mediationproces: Apol e.a. 2006, p. 38-77; Brenninkmeijer 

e.a. 2003, p. 109-140.  
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gen een conflict uit de wereld helpen. In het kader van bemiddeling kan tussen 
partijen ook onderhandeld worden over een oplossing. Een conflict over een 
vergunning kan bijvoorbeeld opgelost worden met een wijziging van de vergun-
ningaanvraag, of een extra vergunningvoorschrift waarmee aan de bezwaren van 
derden wordt tegemoet gekomen. Bij mediation worden afspraken vaak schrifte-
lijk vastgelegd in een overeenkomst.  

Het beëindigen van conflicten in de besluitvormingsfase kent een aantal 
voordelen. Als conflicten in de bestuurlijke fase worden opgelost, kunnen ge-
rechtelijke procedures worden voorkomen en besluiten sneller worden uitge-
voerd. Burgers hoeven geen langslepende juridische procedures te doorlopen 
waarvan de uitkomst onzeker is. Bovendien biedt een rechterlijke uitspraak niet 
altijd een oplossing voor het conflict tussen partijen, aangezien het oordeel van 
de bestuursrechter beperkt is tot de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Bij 
bemiddeling is de aandacht niet gericht op het besluit, maar staat het zoeken 
naar een oplossing voor het conflict centraal. Een voordeel hiervan is dat onno-
dige juridisering van een conflict wordt tegengegaan. Door het creëren van een 
onderhandelingssituatie kunnen verschillende oplossingsmogelijkheden worden 
verkend. De partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing van 
het conflict. Dit in tegenstelling tot rechtspraak, arbitrage of bindend advies, 
waarbij het geschil beslecht wordt door een derde. Een positief gevolg van deze 
participatie van burgers is de bijdrage aan de legitimatie van het overheidsoptre-
den. Bemiddeling biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het besluitvormings-
proces te verbeteren.  

1.2 Aanleiding voor het onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek naar bemiddelend bestuur is het toenemende 
gebruik van bemiddeling in de praktijk van het bestuursrecht. Bemiddeling 
wordt toegepast bij bestuursrechtelijke conflicten op zeer diverse beleidsterrei-
nen, zoals het ambtenarenrecht, het fiscale recht, het socialezekerheidsrecht en 
het omgevingsrecht. Zelfs bij de behandeling van vreemdelingrechtelijke zaken 
wordt ervaring opgedaan met bemiddeling.4 De toepassing van bemiddeling in 
de besluitvormingsfase sluit aan bij het regeringsbeleid, dat is gericht op de 
bevordering van alternatieve vormen van geschilafdoening.5 Achtergrond van 
dit beleid is het tegengaan van de ‘juridiseringstendens’ en de ‘claimcultuur’ in 
de samenleving. Mediation wordt beschouwd als middel om het overbelaste 
rechtsbestel te ontlasten, en de verantwoordelijkheid voor het oplossen van con-
flicten bij partijen zelf neer te leggen.6 Uit het rapport van de Derde Evaluatie-

                                                        
4. Zie IND Context 03/2007, p. 23.  
5. Kamerstukken II 2003-2004, 29 528, nr. 1 (Mediation en het rechtsbestel); Kamerstukken II 

1999-2000, 26 352, nr. 19 (Meer wegen naar recht, beleidsbrief ADR 2000-2002). 
6. In Frankrijk, Engeland en Duitsland is een vergelijkbare ontwikkeling waarneembaar (Boyron 

2007, p. 263-288). Ook op Europees niveau wordt het gebruik van bemiddeling beschouwd als 
een belangrijke aanvulling op de bestaande rechtssystemen. De Europese Commissie heeft een 
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commissie Awb blijkt dat ook de wens van de burger wijst richting dejuridise-
ring van de besluitvormingsfase en een versterking van het probleemoplossende 
karakter ervan.7  

In de praktijk van het bestuursrecht hebben verschillende bestuursorganen in 
de vorm van een mediationproject ervaring opgedaan met het gebruik van be-
middeling in de besluitvormingsfase.8 Vanuit de gerechtelijke procedure worden 
geschillen geselecteerd en doorverwezen naar mediation.9 Zo krijgen ook be-
stuursorganen die zelf niet met een mediationproject zijn gestart, te maken met 
bemiddeling. De studies die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van ver-
schillende mediationprojecten, wijzen uit dat bestuursrechtelijke conflicten zich 
goed lenen voor bemiddeling.10 Deze empirische studies geven echter geen 
inzicht in de juridische kwaliteit van de uitkomst van bemiddeling.  

                                                       

Inzicht in de juridische kwaliteit is wenselijk nu het beeld bestaat dat be-
stuursrechtelijke conflicten vanuit een juridisch oogpunt niet geschikt zijn voor 
bemiddeling. ‘Mediation mooi, maar in het bestuursrecht kan dat niet.’11 Het 
bestuur is bij het uitoefenen van bestuursbevoegdheden gebonden aan wet- en 
regelgeving. Rechtsgebieden zoals het omgevingsrecht, zijn in vergaande mate 
gejuridificeerd en bevatten specifieke regelingen die weinig onderhandelings-
ruimte lijken te bieden. Resulteert het toepassen van bemiddeling bij bestuurs-
rechtelijke conflicten niet in het sluiten van ‘deals’ buiten de wet om, of zelfs 
tegen de wet in? Het gebruik van bemiddeling ligt meer voor de hand in het 
privaatrecht, waarbij burgers over veel vrijheid beschikken om te onderhande-
len.12 Leidt het contracteren binnen de sfeer van het bestuursrecht niet juist tot 
veel problemen, onzekerheid en meer procedures?13 Het is de vraag of de dog-
matiek van het bestuursrecht voldoende is toegesneden op het gebruik van be-

 
concept-richtlijn opgesteld met als doelstelling de bevordering van mediation bij grensover-
schrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken. COM (2004) 718 final. 

7. Commissie Evaluatie Awb III, p. 15-16 (Kamerstukken II 2006-2007, 29 279, nr. 51). 
8. Zo hebben mediationprojecten plaatsgevonden bij het UWV, de provincies Overijssel en Gro-

ningen en de gemeente Zwolle (zie hoofdstuk 6).  
9. In april 2005 is gestart met het doorverwijzen naar mediation vanuit de gerechten. De doorver-

wijzingsvoorziening is één van de maatregelen van het regeringsbeleid ter bevordering van het 
gebruik van mediation. Zie voor een tussenrapportage Kamerstukken II 2006-2007, 29 528, nr. 
5 (Mediation en het rechtsbestel). 

10. O.a. Geschiloplossing op maat (Raad van State 2006), Ruimte voor mediation (WODC 2003), 
Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar 2005 (UWV) en Eindrapportage 2001-2005 
(Provincie Overijssel). 

11. Allewijn 2006, p. 247-251. Het citaat geeft de mening weer van enkele bestuursrechters over 
het gebruik van mediation in bestuursrechtelijke conflicten. 

12. Vgl. de opmerkingen van de CDA-leden naar aanleiding van de beleidsbrief Mediation en het 
rechtsbestel. Kamerstukken II 2003-2004, 29 528, nr. 2, p. 2. 

13. Zie Hovens 2006, p. 325-326. Volgens Hovens stelt het door elkaar gebruiken van publiekrecht 
en privaatrecht de praktijk voor veel problemen, schept het onzekerheid en leidt het tot talloze 
procedures. 
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middeling in de praktijk.14 Het huidige bestuursrechtelijke systeem is niet inge-
richt vanuit het idee dat het bestuur met burgers onderhandelt over te nemen 
besluiten. Het bestuursrechtelijke systeem is ingericht vanuit de klassieke ge-
dachte dat besluiten eenzijdig aan burgers worden opgelegd. Met deze studie 
naar bemiddelend bestuur wordt voortgebouwd op eerder verricht onderzoek 
naar onderhandelend bestuur en schikken in het bestuursrecht.15 

1.3 Probleemstelling 

1.3.1 Probleemschets 

Tegenstrijdige belangen van burgers of bepaalde groeperingen worden vanuit de 
overheid gereguleerd door middel van wetten en regelingen. Het is de vraag in 
hoeverre van het bestuur bij de uitvoering van regelgeving een bemiddelende rol 
verlangd mag worden. In de besluitvormingsfase dient het bestuur op basis van 
regelgeving een besluit te nemen. Dit proces van besluitvorming lijkt niet be-
doeld te zijn om conflicten met burgers op te lossen. Een voorbeeld uit de prak-
tijk: 
 

De eigenaar van een transportbedrijf vraagt een revisievergunning aan, van-
wege het expireren van de milieuvergunning en de uitbreiding van het bedrijf. 
Nadat de eigenaar aanvullende gegevens heeft aangeleverd, besluiten gedepu-
teerde staten (hierna: GS) om de aanvraag niet in behandeling te nemen (arti-
kel 4:5 Awb). De aanvulling van de gegevens leidt volgens GS niet tot een 
ontvankelijke aanvraag. Het akoestische rapport bevat strijdigheden met de 
eerder aangegeven bedrijfsactiviteiten. Tegen het besluit tot het niet behande-
len van de aanvraag gaat de aanvrager in bezwaar.16 

 
Kan onder deze omstandigheden van het bestuur verlangd worden dat het bij de 
behandeling van het bezwaar bemiddelt? Het bestuur moet na heroverweging 
van het primaire besluit een beslissing op bezwaar nemen. Is het bezwaar onge-
grond, dan staat voor de aanvrager beroep open bij de rechter. In dit praktijk-
voorbeeld is echter naar aanleiding van het bezwaarschrift door het bestuur me-

                                                        
14. De kenmerken van bemiddeling sluiten aan bij het concept van een horizontale en wederkerige 

rechtsbetrekking tussen bestuur en burger. Volgens deze leer binnen het moderne bestuursrecht 
staat de overheid in plaats van boven meer naast de burger (vgl. De Graaf 2004, p. 16-20; Da-
men 1993, p. 111).  

15. In het kader van een interdisciplinair samenwerkingsproject onder leiding van Hoekema zijn 
verschillende aspecten van onderhandelend bestuur onderzocht. Het onderzoek heeft geresul-
teerd in de volgende vijf publicaties: Hoekema e.a. 1998; Sol & Glebbeek e.a. 1998; Pront-van 
Bommel, Stout & Van der Vlies 1998; Hertogh, Huls & Wilthagen 1998; Huls (m.m.v. Acker-
man & Van Ruyven) 1998. Zie verder over onderhandelend bestuur: De Waard 2005; De 
Waard 2004; De Waard 2000 en Stout & Hoekema 1994. Zie over schikken in het bestuursrecht 
De Graaf 2004. 

16. Praktijkvoorbeeld Aanvraag revisievergunning, paragraaf 6.3.1. 
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diation voorgesteld. Hierbij is niet onderhandeld over de vraag of artikel 4:5 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) juist is toegepast, maar zijn afspra-
ken gemaakt over verplaatsing van een loods naar een ander deel van het terrein 
om geluidsoverlast en hinder van omwonenden weg te nemen. Het is efficiënt en 
effectief om een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. Door 
vroegtijdig in de bestuurlijke fase een conflict te beëindigen, kan voorkomen 
worden dat problemen onnodig op het bord van de rechter terecht komen. In de 
literatuur wordt bemiddeling bij de besluitvorming daarom wenselijk geacht.17 
Een ander argument voor bemiddeling is dat het bijdraagt aan de behoorlijkheid 
van het overheidsoptreden. Het is echter moeilijk denkbaar dat het bestuur bij 
elke zienswijze of bezwaar van een burger bemiddelend moet optreden. 
 
In het kader van bemiddeling kan het bestuur met de burger gaan onderhandelen 
over een mogelijke oplossing voor een conflict. Het bestuur moet bij onderhan-
delingen in de besluitvormingsfase rekening houden met formele aspecten, zoals 
de vertegenwoordiging van het bestuur en de vastliggende termijnen voor de 
besluitvorming. Het materiële recht moet eveneens ruimte bieden om rechtsgel-
dig overeenstemming te bereiken. De aanwezigheid van onderhandelingsruimte 
is voor bestuursorganen daarom een belangrijk criterium bij de beslissing om in 
een concreet geval al dan niet met de belanghebbende om de tafel te gaan zitten. 
In de praktijk blijkt juist deze onderhandelingsruimte lastig te bepalen. In het 
privaatrecht geldt als uitgangspunt dat de partijen zelf de inhoud van de over-
eenkomst kunnen bepalen. Dit beginsel van contractvrijheid wordt genuanceerd 
door privaatrechtelijke normen, die randvoorwaarden scheppen ten aanzien van 
de contractinhoud. Het bestuur is bij onderhandelingen met een burger, naast 
deze privaatrechtelijke normen, gebonden aan bestuursrechtelijke normen, zoals 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo kan het bestuur gelet op het 
gelijkheidsbeginsel in een overeenkomst niet zomaar een voordeel toekennen 
aan een bepaalde belanghebbende. Bij de onderhandelingen zal het bestuur re-
kening moeten houden met de mogelijke precedentwerking van de bereikte 
overeenstemming. Bij een vergelijking tussen gevallen moet het bestuur bijzon-
dere omstandigheden kunnen aanwijzen die ongelijke behandeling rechtvaardi-
gen. Omdat veelal bijzondere omstandigheden zijn aan te wijzen, slaagt een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de bestuursrechter vaak niet.18  

In dit onderzoek is de aandacht gericht op het legaliteitsbeginsel en het spe-
cialiteitsbeginsel. De werking van beide beginselen beperkt bij de besluitvor-
ming de belangen die het bestuur bij de belangenafweging mag betrekken. Be-
stuurshandelen dient ingevolge het legaliteitsbeginsel plaats te vinden op basis 
van een door de wetgever toegekende bevoegdheid. Het specialiteitsbeginsel 
vereist dat bevoegdheden binnen de wettelijke kaders worden uitgeoefend. De 
achtergrond van dit systeem van doelgebonden bevoegdheden is dat burgers 
                                                        
17. O.a. Allewijn 2007a, p. 15 e.v.; Brenninkmeijer 2007, p. 1151; Pach 2005, p. 101-110; Bren-

ninkmeijer 2004, p. 212-220; VAR-commissie rechtsbescherming 2004, p. 164-165. 
18. Vgl. De Graaf 2004, p. 37; Wiggers-Rust 1999, p. 42.  
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beschermd worden tegen machtsmisbruik en onbevoegd overheidsoptreden. 
Deze beperkte belangenafweging staat haaks op één van de belangrijkste uit-
gangspunten van mediation. In het kader van mediation mogen alle belangen 
worden betrokken die bij het conflict een rol spelen, ook de belangen die voor 
de besluitvorming niet relevant zijn.19 Het betrekken van allerlei belangen in de 
onderhandelingen staat op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel. Deze spanning doet zich gevoelen als burgers bezwaren 
aanvoeren die niet relevant zijn voor de besluitvorming. Ter illustratie: 
 

Tussen twee buren ontstaat een conflict over een door het college van burge-
meester en wethouders (hierna: B&W) verleende bouwvergunning. De bouw-
vergunning is aangevraagd voor de bouw van een huis. De buurman heeft be-
zwaar tegen de verleende vergunning omdat hij verlies aan privacy en uitzicht 
vreest. Daarnaast wordt het huis deels op zijn perceel gebouwd. Bovendien 
vindt hij het jammer dat zijn buurman hem niet heeft ingelicht over de bouw-
plannen. Het college van B&W stelt aan de buren voor om het conflict met 
behulp van een mediator op te lossen en de buren zijn bereid om hier aan mee 
te werken.20 

 
De bezwaren van de buurman hebben betrekking op de vrees voor aantasting 
van het woon- en leefklimaat en de eigendomssituatie. Gelet op het gebonden 
wettelijke kader van artikel 44 Woningwet (hierna: Wonw) mag het bestuur bij 
het nemen van het besluit over de bouwvergunning met deze privaatrechtelijke 
aspecten geen rekening houden. Is het mogelijk om aspecten die niet relevant 
zijn voor de besluitvorming in het kader van bemiddeling bij de onderhandelin-
gen tussen bestuur en burger te betrekken? Als de uitkomst van succesvolle 
bemiddeling op grond van het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel niet 
in het besluit kan worden opgenomen, is het bestuur dan überhaupt wel bevoegd 
om met de burger een overeenkomst aan te gaan?  
 
Bemiddeling wordt gebruikt om conflicten uit de wereld te helpen en daarmee 
juridische procedures te voorkomen. Afspraken die in het kader van bemidde-
ling tussen bestuur en burger zijn gemaakt, kunnen worden vastgelegd in een 
overeenkomst. Het is denkbaar dat een conflict tussen partijen weer oplaait na-
dat eerder overeenstemming is bereikt. Een situatie uit de praktijk:  
 

De eigenaar van een bouwbedrijf wil uitbreiden met een loods. Omwonenden 
hebben bezwaren tegen het bouwplan. De loods veroorzaakt volgens hen 
lichthinder en is landschapontsierend. Ook vinden ze de groenstrook te smal. 
Bij mediation wordt overeenstemming bereikt waarmee aan bezwaren van 
omwonenden wordt tegemoet gekomen. Onder meer wordt afgesproken dat de 
loods verder van de erfgrens wordt geplaatst en dat de groenstrook breder 

                                                        
19. Vgl. Brenninkmeijer 2004, p. 214. 
20. Praktijkvoorbeeld Bouwvergunning voor een nieuwe woning, paragraaf 6.3.1. 
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wordt. Ter uitvoering van de overeenkomst is door de eigenaar van het bouw-
bedrijf opnieuw een bouwplan en een verklaring van geen bezwaar aange-
vraagd. De omwonenden zijn het echter opnieuw niet eens met het bouwplan. 
Gesteld wordt dat het bouwplan van de aanvrager afwijkt van de tijdens medi-
ation gemaakte afspraken en dat het college van B&W om die reden het 
bouwplan moet afkeuren. Het college van B&W is echter van oordeel dat de 
bouwaanvraag past binnen de gemaakte afspraken.21 

 
In dit geval bestaat tussen partijen verschil van mening over de vraag of de tij-
dens de mediation gemaakte afspraken zijn nagekomen. Binnen het bestuurs-
recht wordt de rechtsverhouding tussen bestuur en burger bepaald door een be-
sluit. Nu de onderhandelingen zijn geëindigd met overeenstemming wordt de 
rechtsverhouding niet alleen bepaald door het besluit, maar ook door de over-
eenkomst. Deze combinatie van rechtsfiguren roept vragen op ten aanzien van 
de rechtsbescherming.  

Welke rechter is bevoegd om over het conflict te oordelen: de bestuursrech-
ter of de burgerlijke rechter? Ook is het de vraag in hoeverre een overeenkomst 
rechtens afdwingbaar is. De vraag naar de afdwingbaarheid in rechte is eveneens 
relevant ten aanzien van een drietal bedingen die bij mediation vaak deel uitma-
ken van een overeenkomst. Met een geheimhoudingsbeding wordt beoogd de 
vertrouwelijkheid van de onderhandelingen te waarborgen. Vertrouwelijkheid 
staat echter op gespannen voet met het uitgangspunt van openbaarheid in het 
bestuursrecht. Een afstandsbeding, waarin de burger afstand doet van zijn recht 
om rechtsmiddelen aan te wenden, wordt in een overeenkomst opgenomen om te 
bewerkstelligen dat een conflict waarover overeenstemming is bereikt, daad-
werkelijk eindigt. Zijn partijen vrij om afspraken te maken over het recht van 
bezwaar en beroep? Met een mediationclausule komen partijen overeen dat als 
zich later een conflict voordoet, eerst wordt getracht het conflict onder begelei-
ding van een mediator op te lossen. Hoe moet een rechter oordelen als een partij 
beroep instelt, zonder dat voorafgaand mediation heeft plaatsgevonden? Als een 
overeenkomst over een besluit nietig blijkt te zijn, dan is de vraag in hoeverre 
dat consequenties heeft voor het besluit. Hoe zit het met conflicten over de uit-
leg en nakoming van een na bemiddeling tot stand gekomen overeenkomst?  

1.3.2 Vraagstelling 

De hierboven geschetste problematiek leidt tot de volgende onderzoeksvragen.  
 

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

 

                                                        
21. Praktijkvoorbeeld Vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO voor uitbreiding van een bedrijf, 

paragraaf 6.3.1 en 6.4.1. 
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Om deze eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt onderzocht in hoeverre 
de normen die voor het bestuur gelden bij de besluitvorming, aanknopingspun-
ten bieden voor een bemiddelende rol. Aandacht wordt besteed aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en de behoorlijkheidsnormen die in verband 
gebracht kunnen worden met een bemiddelende rol. In aansluiting op de aan-
knopingspunten uit het positieve recht wordt bezien onder welke omstandighe-
den het bestuur bemiddelend zou moeten optreden. Daarbij wordt tevens aan-
dacht besteed aan het Duitse recht.  
 

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

 
De beantwoording van deze tweede onderzoeksvraag is relevant als het bestuur 
in het kader van bemiddeling met de burger onderhandelt over een mogelijke 
oplossing. Beoogd wordt om de grenzen van de bevoegdheid van het bestuur die 
voortvloeien uit het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel in kaart te 
brengen. Daarmee wordt tevens inzicht verkregen in de beschikbare onderhan-
delingsruimte van het bestuur bij bemiddeling. Aan de hand van de relevante 
literatuur en jurisprudentie wordt onderzocht hoe het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel naar positief recht worden ingevuld. Het accent wordt hier-
bij gelegd op bestuursrechtelijke conflicten uit het omgevingsrecht, waarbij 
meerdere belanghebbenden met tegenstrijdige belangen zijn betrokken. De ver-
wachting is dat vooral bij dit type conflict voor het bestuur beperkingen voort-
vloeien uit het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel.  

Het uitgangspunt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is dat na be-
middeling tussen bestuur en burger overeenstemming is bereikt. Om de rechts-
geldigheid van deze overeenkomst in het licht van het legaliteitsbeginsel en het 
specialiteitsbeginsel te kunnen beoordelen, wordt een theoretisch onderscheid 
gemaakt tussen drie situaties. Eerst wordt bezien in hoeverre het bestuur be-
voegd is om te contracteren over een besluit. Daarna komt het bedingen van 
prestaties in ruil voor publiekrechtelijke medewerking aan de orde. Tot slot 
wordt aandacht besteed aan het contracteren in de privaatrechtelijke sfeer. De 
drie situaties worden afzonderlijk behandeld. In de praktijk kan een overeen-
komst over de oplossing van een conflict zowel betrekking hebben op een be-
sluit, als afspraken bevatten in de privaatrechtelijke sfeer.  

 
3. In hoeverre leidt een conflict over bereikte overeenstemming tot pro-

blemen in de rechtsbescherming en op welke wijze kunnen mogelijke 
problemen worden opgelost? 

 
De beantwoording van deze derde onderzoeksvraag is gericht op het signaleren 
van problemen in de rechtsbescherming bij conflicten na succesvolle bemidde-
ling. Daarbij worden mogelijke oplossingen behandeld. Verschillende onder-
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werpen worden belicht, zoals de rechtsbeschermingsmogelijkheden, de vertrou-
welijkheid van bemiddeling, de aantastbaarheid van een overeenkomst en het 
vorderen van nakoming.  
 

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

 
Met de beantwoording van deze vierde onderzoeksvraag wordt beoogd om, in 
aansluiting op het juridische onderzoek, inzicht te verkrijgen in de praktijk van 
bemiddeling bij bestuursrechtelijke conflicten. Bij de verkenning van de praktijk 
is de aandacht in de eerste plaats gericht op een aantal bestuursorganen die in de 
vorm van een mediationproject ervaring hebben opgedaan met het gebruik van 
bemiddeling in de besluitvormingsfase (het Uitkeringsinstituut Werknemers 
Verzekeringen (hierna: UWV), de provincies Overijssel en Groningen en de 
gemeente Zwolle). In de tweede plaats wordt de praktijkverkenning toegespitst 
op voorbeelden van geslaagde mediations die zijn ontleend aan dossieronder-
zoek bij de rechtbanken Assen en Zwolle en de provincie Overijssel. 

1.4 Onderzoeksmethode  

Om de eerste drie normatieve onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik 
gemaakt van juridische methoden van onderzoek. De kern van juridisch onder-
zoek bestaat uit: algemene begripsvorming, kwalificeren van feiten, vergelijken, 
redeneren en concluderen. Hoewel de bronnen die hiervoor geraadpleegd wor-
den gelijk zijn (wetgeving, jurisprudentie en literatuur), kan de methode van 
onderzoek verschillen. Teneinde de gehanteerde methoden te expliciteren, maak 
ik gebruik van het door Herweijer gemaakte onderscheid in methoden van juri-
disch onderzoek.22 De keuze van de methode van onderzoek hangt samen met 
de vraagstelling. Een kenmerk van juridisch onderzoek is echter dat doorgaans 
gebruik wordt gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden die gelijk-
tijdig worden toegepast.23 Dit onderzoek vormt daarop geen uitzondering. Voor 
elke onderzoeksvraag wordt daarom aangegeven welke methode van onderzoek 
hoofdzakelijk wordt gebruikt. Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, 
wordt gebruik gemaakt van een inventariserende methode van onderzoek. Dit 
houdt in dat wetgeving, jurisprudentie en literatuur worden bestudeerd om het 
geldende recht in kaart te brengen. Bij de tweede onderzoeksvraag wordt de 
methode gehanteerd waarbij de rechtspraktijk getoetst wordt aan relevante be-
ginselen. In dit onderzoek vormen het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbe-
ginsel het beoordelingskader. De werkwijze bij het beantwoorden van de derde 
onderzoeksvraag is de methode waarbij de interne consistentie van het geldende 
                                                        
22. Herweijer 2003, p. 23-33. Herweijer onderscheidt zeven methoden van juridisch onderzoek: 

rechtshistorisch, inventariserend, toetsing interne consistentie, toetsing relevante beginselen, in-
terne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking en ex ante toetsing van aanbevelingen. 

23. Herweijer 2003, p. 32. 
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recht wordt getoetst. Het signaleren van mogelijke knelpunten staat daarbij cen-
traal. 
 
Daarnaast vindt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 een externe rechtsvergelijking op 
microniveau plaats met het Duitse bestuursrecht. Bij een microvergelijking wor-
den concrete rechtsfiguren en rechtsnormen vergeleken, in tegenstelling tot een 
rechtsvergelijking op macroniveau waarbij rechtsstelsels of rechtsfamilies object 
van onderzoek zijn.24 Het Duitse recht wordt in dit onderzoek gebruikt als inspi-
ratiebron voor het Nederlandse recht. Bepaalde vraagstukken die in dit onder-
zoek aan de orde komen, hebben ook in het Duitse recht voor discussie gezorgd. 
Omdat het om vergelijkbare vraagstukken gaat, kunnen de argumenten en oplos-
singsrichtingen uit het Duitse recht ook voor de discussie in Nederland relevant 
zijn. Het Duitse bestuursrecht vertoont gelijkenis met het Nederlandse bestuurs-
recht. Hierdoor kost het relatief weinig moeite om rechtsfiguren en rechtsnor-
men in hun juiste context te plaatsen. Daarbij komt dat het consensus gericht 
besturen in het Duitse bestuursrecht, in vergelijking met Nederland, verder is 
ontwikkeld. 
 
Om de vierde onderzoeksvraag te beantwoorden, vindt een praktijkverkenning 
plaats. Het betreft geen kwantitatief empirisch onderzoek, maar een verkenning 
van de praktijk van bemiddeling toegespitst op enkele onderwerpen uit het juri-
disch onderzoek. Evaluatierapporten van mediationprojecten bij het UWV, de 
provincies Overijssel en Groningen en de gemeente Zwolle worden gebruikt om 
een overzicht te geven van de resultaten met het toepassen van bemiddeling bij 
de besluitvorming. Ook wordt aan de hand van de evaluatierapporten van het 
UWV en de provincie Overijssel aandacht besteed aan de wijze waarop de be-
middelende rol van het bestuur is vormgegeven. Om te bezien hoe de praktijk 
van bemiddeling zich verhoudt tot het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbe-
ginsel, zijn voorbeelden verzameld van succesvolle mediations die zijn beëin-
digd met een vaststellingsovereenkomst. Hierbij zijn dossiers geselecteerd op 
het gebied van de leefomgeving. In de meeste gevallen zijn bij het conflict 
meerdere belanghebbenden met tegenstrijdige belangen betrokken. De verwach-
ting is dat juist op het terrein van het omgevingsrecht de grenzen van het legali-
teitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel zich doen gevoelen bij het onderhande-
len over een oplossing. Het dossieronderzoek heeft plaatsgevonden bij de recht-
bank Assen, de rechtbank Zwolle en bij de provincie Overijssel. In enkele geval-
len hebben interviews plaatsgevonden met de bij bemiddeling betrokken ambte-
naren. Bij de dossiers afkomstig van de rechtbank is mediation niet toegepast in 
de besluitvormingsfase, maar hangende de gerechtelijke procedure. De voor-
beelden zijn evenwel bruikbaar voor de praktijkverkenning omdat de aandacht is 
gericht op de bereikte overeenstemming. Deze praktijkvoorbeelden worden 

                                                        
24. Pintens 1998, p. 63. 
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tevens gebruikt om na te gaan welke problemen zich mogelijk voor kunnen doen 
bij een conflict na succesvolle bemiddeling.  

1.5 Indeling van het boek 

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en is als volgt ingedeeld.  
In hoofdstuk 2 wordt onderzocht in hoeverre van het bestuur een bemidde-

lende rol kan worden verlangd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt 
nagegaan of de normen die in de besluitvormingsfase voor het bestuur gelden, 
aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol. Aandacht wordt besteed 
aan het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) en de belangenafwegings-
plicht (artikel 3:4 Awb). Naast deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
wordt aandacht besteed aan de behoorlijkheidsnormen. Vervolgens wordt in 
aansluiting op de aanknopingspunten uit het positieve recht bezien onder welke 
omstandigheden het bestuur bemiddelend zou moeten optreden. Daarbij wordt 
ingegaan op het onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing 
en komt ook het Duitse recht aan de orde.  

In hoofdstuk 3 en 4 komt aan de orde in hoeverre het legaliteitsbeginsel en 
het specialiteitsbeginsel het bereiken van rechtsgeldige overeenstemming tussen 
bestuur en burger begrenzen. De beginselen zijn relevant als het bestuur in het 
kader van bemiddeling met de burger onderhandelt over een mogelijke oplos-
sing voor een conflict. In hoofdstuk drie worden de grenzen van het legaliteits-
beginsel onderzocht. Eerst wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van het 
legaliteitsbeginsel. Teneinde de onderzoeksvraag te beantwoorden, worden drie 
situaties onderscheiden: het contracteren over een besluit, het bedingen van een 
prestatie in ruil voor medewerking aan de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid en het contracteren in de privaatrechtelijke sfeer. Hierbij wordt de 
relevante literatuur en jurisprudentie behandeld. Tevens wordt aandacht besteed 
aan de juridische instrumenten uit het Duitse recht. Hoofdstuk vier, waarin het 
specialiteitsbeginsel centraal staat, kent een vergelijkbare opbouw.  

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht welke problemen zich na succesvolle be-
middeling kunnen voordoen bij een conflict over bereikte overeenstemming. 
Mogelijke problemen worden gesignaleerd en waar mogelijk worden oplossin-
gen aangedragen. Onderwerpen die belicht worden, zijn de rechtsbescher-
mingsmogelijkheden, de vertrouwelijkheid van bemiddeling, de rechtsgeldig-
heid van een afstandsbeding en een mediationclausule, de rechtsgevolgen van 
een aantastbare overeenkomst en de mogelijkheden om nakoming te vorderen.  

In hoofdstuk 6 wordt de praktijk van bemiddeling beoordeeld in het licht van 
de in de hoofdstukken 2 tot en met 5 behandelde theorie. Eerst wordt aandacht 
besteed aan de bemiddelende rol van het bestuur. Aan de orde komt waarom 
bestuursorganen bemiddelen en wat de resultaten zijn van het gebruik van be-
middeling in de besluitvormingsfase. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
wijze waarop bemiddeling plaatsvindt. Daarna volgt een beschrijving van een 
aantal praktijkvoorbeelden waarbij mediation succesvol is beëindigd met een 
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overeenkomst. Bezien wordt hoe de uitkomst van bemiddeling zich verhoudt tot 
het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Vervolgens wordt beschreven 
welke complicaties zich in de praktijk na bemiddeling hebben voorgedaan. Te-
vens wordt aan de hand van de bestudeerde overeenkomsten bezien welke knel-
punten mogelijk kunnen ontstaan bij een conflict na bemiddeling. Enkele aan-
dachtspunten bij het vastleggen van bereikte overeenstemming worden belicht.  

In het zevende hoofdstuk wordt het onderzoek afgesloten met een samenvat-
ting en conclusie. 

 



Hoofdstuk 2 
Een bemiddelende rol voor het bestuur? 

2.1 Inleiding  

In de praktijk wordt door het bestuur bij de besluitvorming gebruik gemaakt van 
bemiddeling om conflicten met burgers op te lossen. Het bestuur neemt een 
bemiddelende rol aan als in de besluitvormingsfase een conflictoplossingsge-
richte benadering wordt gevolgd. De aandacht is hierbij niet gericht op de vraag 
wie juridisch gelijk heeft, maar op de vraag of een conflict over een besluit kan 
worden voorkomen of beeïndigd. Een conflict kan bijvoorbeeld worden opgelost 
door een extra toelichting aan de burger op de toepasselijke regelgeving. Het 
kan ook zijn dat het bestuur met de burger om de tafel gaat om mogelijke oplos-
singsrichtingen te verkennen, al dan niet onder begeleiding van een mediator.  

Gelet op de voordelen van bemiddeling lijkt een bemiddelende rol van het 
bestuur bij de besluitvorming gewenst. In overleg kan gezocht worden naar een 
voor alle partijen bevredigende oplossing, de communicatie tussen bestuur en 
burger wordt verbeterd en juridische procedures kunnen worden voorkomen. 
Het is echter de vraag in hoeverre van het bestuur bij de besluitvorming een 
bemiddelende rol verlangd kan worden. Het bestuur dient in deze fase een be-
slissing te nemen op basis van de toepasselijke rechtsnormen. Daarbij staat de 
behartiging van het algemeen belang centraal. Omdat het algemeen belang lang 
niet altijd samenvalt met de betrokken individuele belangen, ontstaan geregeld 
conflicten over besluiten.  
 
In dit hoofdstuk wordt verkend in hoeverre van het bestuur in de besluitvor-
mingsfase een bemiddelende rol verlangd kan worden.1 Onderzocht wordt of de 
normen die in deze fase voor het bestuur gelden, aanknopingspunten bieden 
voor een bemiddelende rol. Allereerst wordt aandacht besteed aan twee algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur, die met een bemiddelende rol in verband 
kunnen worden gebracht. Dit zijn het formele zorgvuldigheidsbeginsel (onder-
zoeksplicht en hoorplicht) en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel (evenwich-
tige belangenafweging). Bestudeerd wordt of in de uitwerking van beide normen 
in literatuur en jurisprudentie aanwijzingen te vinden zijn (par. 2.2). Naast de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden in het verkeer tussen bestuur 
                                                        
1. Delen uit dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd: Tolsma 2007, p. 69-80; Tolsma 2006, p. 69-

75; Tolsma 2005, p. 225-239.  
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en burger zogenoemde behoorlijkheidsnormen. Deze normen zijn niet rechtens 
afdwingbaar, maar worden door de Nationale ombudsman gehanteerd bij de 
beoordeling van overheidsgedragingen. Onderzocht wordt in hoeverre deze 
behoorlijkheidsnormen aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol 
(par. 2.3). Vervolgens wordt voortbouwend op de aanknopingspunten uit het 
positieve recht bezien onder welke omstandigheden het bestuur zou moeten 
bemiddelen. Aandacht wordt besteed aan onderzoek in de besluitvormingsfase 
naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Hierbij komt ook het Duitse 
bestuursrecht aan de orde (par. 2.4). Het hoofdstuk eindigt met een conclusie 
(par. 2.5).  

2.2 Bemiddelen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Voor het bestuur gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder-
scheid wordt gemaakt tussen het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel van een 
draagkrachtige en kenbare motivering, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwens-
beginsel en het beginsel van een evenwichtige belangenafweging.2 Het zorgvul-
digheidsbeginsel biedt mogelijk aanknopingspunten voor een bemiddelende rol. 
Het formele zorgvuldigheidsbeginsel normeert de voorbereiding van het besluit 
en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel stelt inhoudelijke eisen aan het resul-
taat van de besluitvorming.  

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de literatuur en de jurispru-
dentie over het zorgvuldigheidsbeginsel aanknopingspunten bieden voor een 
bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase. Eerst wordt aan-
dacht besteed aan de onderzoeksplicht en de hoorplicht (par. 2.2.1). Daarna 
komt de belangenafwegingsplicht aan de orde (par. 2.2.3). Tot slot volgt een 
tussenconclusie (par. 2.2.4). 

2.2.1 Zorgvuldig bestuur: bemiddelend bestuur? 

Bij de voorbereiding van een besluit dient het bestuur op grond van het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel de nodige kennis over de relevante feiten en de af te 
wegen belangen te vergaren. Onderzocht wordt in hoeverre op grond van het 
zorgvuldigheidsbeginsel een bemiddelende rol van het bestuur wordt verlangd. 
Aandacht wordt besteed aan de reikwijdte van de algemene onderzoeksplicht op 
grond van artikel 3:2 Awb en aan de hoorplicht, die een uitwerking van het 
zorgvuldigheidsbeginsel vormt.  
 
Onderzoeksplicht 
Hoe ver de onderzoeksplicht uit artikel 3:2 Awb strekt, kan niet in algemene 
termen worden uitgedrukt, maar moet per geval worden beoordeeld. De elemen-
                                                        
2. Damen e.a. 2005, p. 338. In de literatuur zijn ook andere (soms meer verfijnde) rubriceringen te 

vinden. Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 274-275; Schlössels & Stroink 2003, 
p. 169 e.v.; Addink 1999; Nicolaï 1990. 
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ten die bij het bepalen van de reikwijdte een rol spelen, zijn de aard van de uit te 
oefenen bevoegdheid, de vraag welke feiten en belangen relevant zijn voor de 
beslissing en de vraag welke gegevens de burger zelf zal moeten aanleveren.3 
De reikwijdte van de onderzoeksplicht wordt in belangrijke mate beperkt door-
dat alleen onderzoek moet worden verricht naar de ‘relevante feiten en de af te 
wegen belangen’. De omvang van het onderzoek naar feiten en belangen is af-
hankelijk van de wettelijke kaders waarbinnen de bestuursbevoegdheid wordt 
uitgeoefend. Beschikt het bestuur bij het nemen van een besluit over beleidsvrij-
heid, dan strekt de kennisvergaringsplicht van het bestuur niet verder dan de 
feiten en belangen die op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb bij de besluit-
vorming mogen worden betrokken. Welke belangen een rol mogen spelen bij de 
belangenafweging, is afhankelijk van de uitleg die aan het specialiteitsbeginsel 
wordt gegeven.4 De aanvrager van een besluit heeft eveneens een plicht om 
gegevens naar voren te brengen. Artikel 4:2, tweede lid, Awb bepaalt dat de 
aanvrager de gegevens en bescheiden verschaft die nodig zijn om de aanvraag te 
beoordelen en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan hebben. Artikel 
4:2, tweede lid, Awb moet in samenhang met artikel 3:2 Awb worden gelezen 
en heeft invloed op de reikwijdte van de onderzoeksplicht van het bestuur.5 In 
de memorie van toelichting wordt aangestipt dat de onderzoeksplicht een bij-
zonder accent krijgt bij besluiten waarbij tegengestelde belangen zijn betrokken 
en waarbij sprake is van een zekere vrijheid van beslissen van het bestuur.6 Als 
het bestuur beschikt over vrijheid om te beslissen (beoordelingsvrijheid, be-
leidsvrijheid), dan bestaat tevens ruimte voor een gedachtewisseling met betrok-
kenen over het te nemen besluit.  

                                                       

 
Een gedachtewisseling met belanghebbenden kan voor het bestuur nodig zijn om 
te onderzoeken hoe de belangen van burgers het minst belast worden door het te 
nemen besluit. Uit jurisprudentie volgt dat het bestuur in beginsel dient te on-
derzoeken of, en zo ja op welke wijze, de lasten van betrokken belanghebbenden 
kunnen worden beperkt.7 Als een besluit nadelige gevolgen met zich brengt en 
verschillende alternatieven mogelijk zijn om de nadelige gevolgen te beperken, 
dan dient het bestuur in het kader van zorgvuldige voorbereiding voldoende 
overleg te hebben gehad met betrokkene.8 De onderzoeksplicht verlangt soms 

 
3. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 64; Damen e.a. 2005, p. 369-370; De Haan, 

Drupsteen & Fernhout 2001, p. 154-155; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 289.  
4. In hoofdstuk 4 wordt de reikwijdte van het specialiteitsbeginsel en de consequenties voor 

bemiddeling in het bestuursrecht behandeld. 
5. Vgl. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 177-179.  
6. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 64. 
7. Zie o.a. ABRvS 25 januari 2001, AB 2001, 147 m.nt. dG en ABRvS 5 november 1998, JB 

1999, 7 m.nt. R.J.G.H.S. 
8. ABRvS 3 februari 1998, AB 1998, 161 m.nt. AvH. 
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van het bestuur dat een door een belanghebbende voorgestelde oplossing voor 
een conflict moet worden onderzocht.9  

Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de uitspraak van de rechtbank Haar-
lem van 9 december 2004.10 In eerste instantie had het bestuur aan de direct-
belanghebbende een bouwvergunning en een vrijstelling in de zin van artikel 19, 
derde lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) verleend voor het 
plaatsen van een keerwand teneinde het niveauverschil tussen de achterdeur van 
de woning en de achtertuin te overbruggen. De buurman vreesde dat zijn uitzicht 
werd aangetast en diende bezwaar in. De bezwaren waren niet zozeer gericht 
tegen de keerwand. Hij was bang dat de aanvrager van de vergunning een erfaf-
scheiding op de keerwand zou plaatsen. In bezwaar herroept het bestuur het 
primaire besluit. De aanvrager van de vergunning heeft echter verklaard dat hij 
niet van plan is om een erfafscheiding te plaatsen en is ook bereid om dat civiel-
rechtelijk vast te leggen. De rechter is van oordeel dat aan zowel het zorgvuldig-
heidsbeginsel als het rechtszekerheidsbeginsel en motiveringseisen een aanmer-
kelijke betekenis moet worden toegekend indien het bestuur welbewust en ge-
motiveerd invulling aan de toekomende beleidsvrijheid geeft en daar na hero-
verweging op terugkomt. Nu het bestuur de door belanghebbende voorgestelde 
oplossing niet heeft betrokken bij de voorbereiding van de beslissing op be-
zwaar, wordt het besluit vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 7:12, 
eerste lid, Awb.  

De rechter lijkt in deze zaak het bestuur te verwijten dat het heeft nagelaten 
te onderzoeken of met de voorgestelde oplossing het conflict tussen belangheb-
benden beëindigd zou kunnen worden. De onderzoeksplicht brengt echter niet 
met zich mee dat alle door de belanghebbende voorgestelde oplossingen onder-
zocht moeten worden. Derden voeren bijvoorbeeld in het kader van de verlening 
van bouwvergunningen regelmatig aan dat er een alternatieve locatie voor het 
bouwwerk bestaat waar de belangenaantasting geringer is. Het bestuur dient 
echter het besluit tot vergunningverlening te nemen op grondslag van de aan-
vraag. In beginsel is het bestuur volgens de jurisprudentie niet gehouden tot het 
onderzoeken van alternatieven met betrekking tot de beoordeling van een aan-
vraag voor een bouwvergunning en/of de verlening van een vrijstelling.11 
 
In de jurisprudentie zijn enkele voorbeelden te vinden waarin de onderzoeks-
plicht zo ver strekt dat van het bestuur een bemiddelende rol wordt verlangd. 
Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist in bijzondere omstandigheden dat het be-
stuur onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een minnelijke regeling met 
belanghebbende(n). Een tweetal uitspraken verdient in dit verband aandacht. De 

                                                        
9. Vgl. ABRvS 14 januari 1999, JB 1999, 30 m.nt. R.J.N.S. Zie ook ABRvS 13 februari 2001, JB 

2001, 87 m.nt. R.J.N.S. 
10. Rb. Haarlem 9 december 2004, LJN AR8648.  
11. Zie bijvoorbeeld: Rb. Breda 29 juni 2005, LJN AT9327; ABRvS 22 juni 2005, LJN AT7955; 

ABRvS 22 juni 2005, LJN AT8001; ABRvS 7 juli 2004, LJN AP8375; ABRvS 5 november 
2004, LJN AR5458. 
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eerste uitspraak betreft een beslissing van de Voorzitter van de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State van 23 september 1986 naar aanleiding van bezui-
nigingen in de kinderbescherming en het jeugdwelzijnswerk. Een aantal particu-
liere inrichtingen voor kinderbescherming en het Werkverband Integratie 
Jeugdwelzijnswerk Nederland hadden beroep ingesteld tegen bezuinigingsmaat-
regelen van de Staatssecretaris van Justitie. De Voorzitter oordeelde als volgt: 

 
‘het beginsel van de van overheidswege in acht te nemen zorgvuldigheid had 
naar Ons oordeel met zich mee moeten brengen dat over een nieuw financie-
ringsstelsel en in het bijzonder over de omvang, het tempo en de verdeling 
van de daaruit voortvloeiende maatregelen tot verdere terugbrenging van het 
kostenniveau, overleg zou zijn gevoerd met verzoeksters en zou zijn onder-
zocht of daarover met hen overeenstemming te bereiken viel.’12 

 
In deze zaak wijst de rechter het bestuur expliciet op zijn rol om aan te sturen op 
een oplossing. De Waard vestigt in zijn commentaar bij de uitspraak de aandacht 
op wat hij noemt een overlegplicht. Hij gaat na welke omstandigheden het aan-
nemen van een overlegplicht door de rechter kunnen verklaren.13 Van belang is 
dat de bezuinigingsmaatregelen ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokken 
instellingen. Daarnaast dienen de belangen van betrokkenen zwaar te wegen met 
het oog op de rechtszekerheid, nu eenmaal in bepaalde mate en vorm subsidie is 
verstrekt. Tot slot wijst hij op de grote mate van beleidsvrijheid waarover de 
overheid beschikt bij het bepalen van de maatregelen, zodat ook een zekere 
ruimte bestaat voor overleg.  

De tweede uitspraak betreft de beslissing van de Voorzitter van de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State van 28 juni 1993. Tussen omwonenden was 
een conflict ontstaan over een kater, genaamd Napoleon, die in de buurt voor 
overlast zorgde. De overlast die hij veroorzaakte, bestond uit het binnendringen 
van tuinen, het wegnemen van eten, het achterlaten van reuksporen en het ten-
toonspreiden van een imponerende houding tegenover mensen. Na klachten uit 
de buurt had het college van B&W op grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening aan de eigenaar van het dier de verplichting opgelegd om de kater op 
het afgesloten erf van de woning te houden. De eigenaar van de kater was het 
met dit besluit niet eens, en na bezwaar oordeelde de rechter als volgt: 
 

‘Onder deze omstandigheden had (…) van verweerders in dit geval mogen 
worden verwacht dat zij, alvorens te besluiten tot de in geding zijnde aan-
schrijving, zouden hebben onderzocht of aan de klachten van omwonenden 
niet in belangrijke mate doelmatig tegemoet zou kunnen worden gekomen 
door bemiddeling bij het treffen van een – minder verstrekkende – regeling 
tussen appellanten en betrokken omwonenden, waarbij enerzijds verzoekers 
ervoor zorgdragen dat kater Napoleon slechts op gezette tijden gedurende een 

                                                        
12. Vz. ARRvS 23 september 1986, tB/S 1986, 210 m.a. BdW. 
13. Zie De Waard 1998, p. 205 en 206.  
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bepaalde periode buiten de woning van verzoekers verblijft en anderzijds be-
trokken omwonenden zodanige maatregelen nemen dat wordt voorkomen dat 
kater Napoleon hun woning gedurende die periode kan binnendringen.’14 

 
In deze overweging wijst de voorzieningenrechter het bestuur uitdrukkelijk op 
zijn bemiddelende rol. Naar het oordeel van de rechter had het bestuur, voordat 
het een besluit nam, eerst moeten onderzoeken of in dit burenconflict een min-
nelijke regeling tussen belanghebbenden getroffen had kunnen worden. Waarom 
mag in deze situatie een bemiddelende rol van het bestuur verwacht worden? 
Waarschijnlijk is van belang dat de eigenaar van de kater over ruime mogelijk-
heden beschikt om een einde te maken aan de normovertreding. Het bestuur 
heeft gekozen voor een verstrekkende maatregel, terwijl er ruimte is om een 
beslissing te nemen die voor de eigenaar minder lasten met zich brengt. Boven-
dien was overheidsoptreden via een besluit wellicht niet nodig geweest, indien 
tussen de buren een minnelijke regeling getroffen had kunnen worden.  
 Deze twee uitspraken van de voorzieningenrechter laten zien dat het zorg-
vuldigheidsbeginsel onder bijzondere omstandigheden een bemiddelende rol van 
het bestuur verlangt. Overigens is het niet vreemd dat juist de voorzieningen-
rechter soms aanstuurt op bemiddeling. De voorzieningenrechter beoordeeld niet 
zozeer de rechtmatigheid maar verricht een belangenafweging die resulteert in 
een ordemaatregel. 
 
In de literatuur is de onderzoeksplicht uit artikel 3:2 Awb ook in verband ge-
bracht met een bemiddelende rol van het bestuur.15 De Waard heeft onderzocht 
onder welke omstandigheden een rechtsplicht tot overleg aanwezig moet wor-
den geacht.16 De bevindingen van De Waard zijn relevant voor deze studie naar 
de bemiddelende rol van het bestuur aangezien overleg ook in het kader van 
bemiddeling nodig kan zijn. De achtergrond van zijn vraagstelling is de ontwik-
keling van het onderhandelend bestuur en de vraag hoe het bestuursrecht hierop 
zou kunnen reageren. Volgens De Waard lijkt er voor het bestuursrecht een taak 
te zijn weggelegd in het ontwikkelen van rechtsnormen die (onder meer) betrek-
king hebben op de vraag onder welke omstandigheden sprake is van een plicht 
tot overleg.17  

Naar het oordeel van De Waard strekt een plicht tot overleg verder dan een 
plicht tot horen. Bij overleg tussen bestuur en burger staat het meerzijdige ka-
rakter voorop, terwijl het bestuur bij horen kan volstaan met actief luisteren. Dit 
onderscheid tussen horen en overleg blijkt overigens niet uit de wetsgeschiede-
                                                        
14. Vz. ARRvS 28 juni 1993, AB 1994, 422 (Kater Napoleon). 
15. Over dit onderwerp is niet veel literatuur verschenen. De algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur worden meestal belicht als bijzonder aandachtspunt voor het bestuur als het overgaat tot 
bemiddeling. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vormen de randvoorwaarden bij 
bemiddeling. Zie De Graaf 2004, p. 34-40; Brenninkmeijer e.a. 2003, p. 219-220; Wiggers-Rust 
1999, p. 38-43. 

16. De Waard 1998, p. 204 e.v.  
17. De Waard 1998, p. 208. 
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nis van de hoorplicht die hieronder wordt behandeld. De Waard legt vervolgens 
een verband tussen het overleg door het bestuur met belanghebbende en de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder omstandigheden kan besluit-
vorming onbehoorlijk zijn indien het bestuur kiest voor besluitvorming zonder 
voorafgaand overleg.18 Hij wijst op het zorgvuldigheidsbeginsel, dat door de 
rechter soms zodanig wordt geïnterpreteerd dat het een plicht tot overleg impli-
ceert. Vervolgens formuleert De Waard een aantal omstandigheden die tot over-
leg kunnen nopen.  

Van belang is de ingrijpendheid van de beslissing en de ruimte die bestaat 
om te komen tot een andere oplossing die voor alle partijen voordeliger is.19 In 
het kader van een zorgvuldig voorbereiding kan overleg ook nodig zijn indien 
het bestuur besluit om een jarenlang bestaande praktijk aan te pakken. Het idee 
van een rechtsplicht tot overleg wordt door De Waard en anderen ook aan de 
orde gesteld in een internationaal onderzoek naar het onderwerp Negotiated-
Decision-Making.20 De auteurs zijn van oordeel dat de procedurele normen uit 
de Awb ruimte bieden voor de integratie van horizontale elementen in de be-
sluitvormingsfase. Het gebruik van onderhandelingselementen in de voorberei-
dingsfase leidt volgens hen niet tot spanning met het traditionele systeem van de 
Awb. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat artikel 3:2 Awb aanknopingspunten biedt voor 
een bemiddelende rol van het bestuur. De onderzoeksplicht impliceert in speci-
fieke situaties dat het bestuur onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing. Bij besluiten waarbij aan het bestuur weinig beslissings-
ruimte is toegekend, of deze ruimte in grote mate is ingevuld met beleidsregels, 
zal in beginsel geen bemiddelende rol van het bestuur verlangd kunnen worden 
op grond van de onderzoeksplicht. Het is denkbaar dat onder bijzondere om-
standigheden van het bestuur ook een bemiddelende rol verlangd kan worden 
indien geen beslissingsruimte bestaat. Bijvoorbeeld als een conflict betrekking 
heeft op het vaststellen van de feiten en het onevenredig veel tijd en geld kost 
om de feiten vast te stellen. In een dergelijk geval is het voorstelbaar dat van het 
bestuur verlangd kan worden dat het onderzoek verricht of over de feiten over-
eenstemming bereikt kan worden. Als bij een besluit een groot aantal tegenge-
stelde belangen betrokken zijn, dan mag van het bestuur eerder een bemiddelen-
de rol verwacht worden. Overleg met belanghebbenden kan nodig zijn, om te 
komen tot een invulling van de beleidsvrijheid die zoveel mogelijk tegemoet 
komt aan de wensen van alle betrokkenen. Een aspect dat ook in de bovenstaan-
de uitspraken naar voren komt, is de ingrijpendheid van de beslissing voor be-
trokkenen. Van het bestuur mag eerder een bemiddelende rol verlangd worden, 
naarmate het besluit ingrijpender is voor belanghebbenden.  
 
                                                        
18. De Waard 1998, p. 205.  
19. Vgl. Addink 1999, p. 194. 
20. De Waard (Ed.) 2000, p. 229-232. 

 



20 BEMIDDELEND BESTUUR 

Hoorplicht 
Het horen van de belanghebbende ligt in het verlengde van de onderzoeksplicht 
uit artikel 3:2 Awb. Het is een manier om onderzoek te verrichten naar de rele-
vante feiten en belangen. In de Awb is de hoorplicht uitgewerkt. In beginsel 
dient het bestuur de belanghebbende in de gelegenheid te stellen te worden ge-
hoord.21 Maakt de betrokkene geen gebruik van de gelegenheid, dan kan hij 
later niet met succes aanvoeren dat met hem onvoldoende overleg is gevoerd.22 
Voor het onderwerp bemiddeling zijn twee functies relevant, die in de memorie 
van toelichting expliciet aan het horen in de bezwaarfase worden toegekend.  

                                                       

Ten eerste biedt het horen voor het bestuur een gelegenheid om ‘naar een op-
lossing van de gerezen problemen te zoeken’.23 In de toelichting wordt vervol-
gens uitgelegd dat een oplossing niet altijd hoeft te bestaan uit een tegemoetko-
ming aan de bezwaren. Ook kan betrokkene door het bestuur gewezen worden 
op een andere weg om het door hem beoogde resultaat te bereiken, of kan in 
gezamenlijk overleg een compromis tot stand worden gebracht dat zonder hoor-
zitting wellicht niet bereikt zou zijn. Naar mijn mening kan ook in de primaire 
fase betekenis worden toegekend aan deze functie. De wetgever gaat er waar-
schijnlijk vanuit dat nog geen sprake kan zijn van een conflict als het primaire 
besluit nog niet is genomen. Formeel-juridisch is dat zo. Bij de voorbereiding 
van het primaire besluit kunnen problemen tussen belanghebbenden echter aan 
het licht komen door zienwijzen.24 Een enkele keer wordt het bestuur door de 
rechter ook gewezen op deze functie van het horen. In een conflict tussen een 
vergunninghouder en een aantal derden over een gewijzigde uitritsituatie op een 
bedrijventerrein, had het bestuur nagelaten om de vergunninghouder bij de 
hoorzitting te betrekken. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had een reac-
tie van de vergunninghouder op de door de derden aangevoerde argumenten 
‘wellicht een oplossing voor de zich ter zake voorkomende problemen bevor-
derd’.25 Van Hall constateert in zijn noot onder deze uitspraak dat het bestuur op 
grond van proceseconomische redenen er alles aan moet doen om administratief-
rechtelijke procedures te voorkomen. Dit kan volgens hem met zich brengen dat 

 
21. De artikelen 4:7 en 4:8 Awb regelen de hoorplicht in de voorbereidingsfase. In de artikelen 4:11 

en 4:12 Awb zijn uitzonderingen geformuleerd. Het bestuur kan het horen achterwege laten als 
vereiste spoed zich daartegen verzet, de belanghebbende eerder in de gelegenheid is gesteld 
zienswijzen naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden 
hebben voorgedaan, of als het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt in-
dien de belanghebbende niet van te voren van de beschikking in kennis is gesteld (artikel 4:11 
Awb). Het horen kan ook achterwege blijven bij bepaalde financiële beschikkingen (artikel 
4:12 Awb). Als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, bepaalt arti-
kel 3:15 Awb dat belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren kunnen 
brengen. Artikel 7:2 Awb regelt de hoorplicht in de bezwaarfase. 

22. ABRvS 13 februari 1996, JB 1996, 83. 
23. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 329. Zie ook Kamerstukken II 1998-

1999, 26 360, nr. 1, p. 21 en Bangma & Vogelaar 2004. 
24. Zie paragraaf 6.2.3. 
25. ABRvS 11 april 1996, AB 1996, 286 m.nt. AvH. 
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een overleg tussen de direct-belanghebbende en derde-belanghebbende georga-
niseerd moet worden om onderzoek te doen naar een oplossing die aan betrok-
kenen zoveel mogelijk recht doet. Ten tweede wijst de memorie van toelichting 
erop dat het horen het vertrouwen tussen bestuur en burger kan herstellen door 
de uitwisseling van informatie en wederzijdse standpunten. Bezwaren van bur-
gers kunnen worden weggenomen door een uitleg van het bestuur over de pro-
cedure of het besluit. 

Over de wijze waarop een hoorzitting zou moeten verlopen, bevat de Awb 
weinig regels. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat men de hoorprocedure zo min 
mogelijk heeft willen formaliseren. Bovendien is het moeilijk om regels te stel-
len voor uiteenlopende situaties.26 Uit de memorie van toelichting volgt dat het 
bestuur zich actief dient op te stellen. Het horen mag niet beschouwd worden als 
formaliteit waarbij slechts geluisterd wordt naar hetgeen naar voren wordt ge-
bracht.27 Ook in de memorie van toelichting bij de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure wordt aangestipt dat het bestuur niet kan volstaan met het 
enkel aanhoren van belanghebbenden. Als een hoorzitting wordt gehouden, 
dient er een gedachtewisseling plaats te vinden tussen belanghebbenden en het 
bestuur.28  
 
De wetsgeschiedenis laat zien dat de hoorzitting door de wetgever wordt be-
schouwd als mogelijkheid voor het bestuur om met belanghebbende te commu-
niceren over de mogelijkheid van een minnelijke oplossing voor een conflict. De 
hoorplicht vormt een belangrijk aanknopingspunt voor de stelling dat het bestuur 
bemiddelend mag en kan optreden in de besluitvormingsfase. In de jurispruden-
tie wordt het bestuur door de rechter een enkele keer gewezen op deze bemidde-
lende wijze van horen.  

2.2.2 Afweging van tegengestelde belangen 

In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre in de uitwerking van artikel 3:4 Awb 
aanwijzingen zijn te vinden voor een bemiddelende rol van het bestuur. Artikel 
3:4 Awb is relevant indien het bestuur beschikt over beleidsvrijheid. In het eer-
ste lid van artikel 3:4 Awb is bepaald dat het bestuur de rechtstreeks bij het be-
sluit betrokken belangen dient af te wegen.29 Het tweede lid van artikel 3:4 Awb 
bepaalt dat de voor één of meerdere belanghebbenden nadelige gevolgen van 
een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te 

                                                        
26. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 248 en 329. 
27. Vgl. over de wijze van horen No 15 april 2005, AB 2005, 185 m.nt. PJS. 
28. Kamerstukken II 1999-2000, 27 023, nr. 3, p. 24-25. De term ‘gedachtewisseling’ uit het voor-

malige artikel 3:25, eerste lid, Awb is in het huidige artikel 3:15 Awb niet opgenomen. Uit de 
memorie van toelichting volgt dat tussen het mondeling naar voren brengen van zienswijzen en 
een gedachtewisseling in de praktijk geen verschil bestaat.  

29. Deze procedurele eis wordt in de literatuur ook wel de plicht tot daadwerkelijke belangenafwe-
ging genoemd. Zie Damen e.a. 2005, p. 400; De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, p. 119. 
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dienen doelen. Uit deze bepaling worden door Van Wijk/Konijnenbelt & Van 
Male een drietal eisen afgeleid, die achtereenvolgens aan de orde komen.30  
 
In de eerste plaats mogen de uit een besluit voortvloeiende lasten voor betrokke-
nen niet zwaarder zijn dan strikt noodzakelijk is. Dit wordt het beginsel van de 
minste pijn genoemd. Het beginsel van de minste pijn brengt met zich dat het 
bestuur op die wijze dient te beschikken die voor de betrokken burgers het minst 
bezwarend is. Bij de afweging van betrokken belangen zal het bestuur moeten 
zoeken naar een uitkomst waarbij de aantasting van belangen voor alle partijen 
zo gering mogelijk is.  

Aantasting van belangen kan bijvoorbeeld worden beperkt of voorkomen 
door een vergunningvoorschrift of andere maatregel waardoor derden minder 
last hebben van wat vergund wordt. Zo heeft het bestuur, in verband met de 
verlening van een ontheffing voor het bouwen van een overkluizing en een stuw 
voor het hebben van een brug, met de aanvrager afgesproken dat er beweegbare 
hekken geplaatst worden op een zodanige wijze dat de overgang door een derde 
op de minst bezwaarlijke wijze plaats kan vinden.31 Aantasting van belangen 
van derden kan in sommige gevallen worden voorkomen door het (ont-
werp)besluit te wijzigen. Een voorbeeld is het besluit van het college van B&W 
van Nederweert waarin, naar aanleiding van illegale kapactiviteiten, aan de 
overtreder een herplantplicht is opgelegd. Omdat de buurman visuele hinder 
ondervindt van de door overtreder gehouden pony’s, heeft het bestuur gekozen 
voor een alternatieve locatie voor de herplanting, waardoor hinder wordt be-
perkt.32 Ook onder dwangsom opgelegde lasten mogen niet verder gaan dan 
strikt noodzakelijk is. Een aan de overtreder opgelegde maatregel om onmiddel-
lijk kiezelgoer te verwijderen met als doel het voorkomen van stankhinder, is 
naar het oordeel van de rechter onredelijk. Hierbij is van belang dat aan klachten 
van omwonenden over stank ook tegemoet kan worden gekomen door een min-
der bezwarende maatregel, namelijk het afdekken van het kiezelgoer.33 
 
Het evenredigheidsbeginsel verlangt dat de lasten van een besluit niet onevenre-
dig zwaar zijn in verhouding tot de doelen die het besluit dient. Van schending 
van het evenredigheidsbeginsel is sprake indien de uit het besluit voortvloeiende 
lasten voor derden onevenredig zwaar zijn in verhouding tot het met het besluit 
beoogde doel. Dit was het geval in de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-

                                                        
30. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 328-333. 
31. Vgl. ABRvS 11 maart 1998, AB 1998, 270 m.nt. AvH. De maatregel kon in deze situatie niet 

beschouwd worden als een uitwerking van de ontheffingvoorschriften nu er geen waterstaat-
kundig belang mee gediend was (zie paragraaf 4.5). 

32. Rb. Roermond 27 september 1996, JB 1996, 225 m.nt. R.J.N.S. 
33. ABRvS 17 maart 2004, JB 2004, 180 m.nt. C.L.G.F.H.A. Kiezelgoer is een krijt- of kleiachtige 

massa die hoofdzakelijk uit de kiezelhoudende pantsers van kiezelalgen bestaat.  
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spraak van 4 augustus 2004.34 Het bestuur had aan de aanvrager een bouwver-
gunning onder vrijstelling verleend voor de uitbreiding van een woning. Aange-
zien de uitvoering van de plannen leidde tot een forse inbreuk op de belangen 
van de buurman (vermindering van uitzicht en lichtinval) en er sprake was van 
onredelijke hinder in de zin van art. 5:50, vierde lid, Burgerlijk Wetboek (hier-
na: BW), was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat het college niet 
in redelijkheid had kunnen besluiten tot het verlenen van de vrijstelling.  
 
In de derde plaats brengt het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten met 
zich dat onevenredig nadelige gevolgen van een besluit niet ten nadele van een 
individu, of een beperkte groep burgers of instellingen behoren te komen, maar 
gelijkelijk over de gemeenschap moeten worden verdeeld.35 Bij het totstandko-
men van de Awb is dit beginsel in verband gebracht met artikel 3:4, tweede lid, 
Awb.36 Met de ontwikkeling van het zelfstandig schadebesluit wordt het begin-
sel van gelijkheid voor de publieke lasten gezien als een zelfstandige materiële 
rechtsgrond voor het toekennen van nadeelcompensatie.37 Het bestuur beschikt 
over de bevoegdheid om de beslissing over het toekennen van nadeelcompensa-
tie te betrekken bij het schadeveroorzakende besluit zelf (onzelfstandig schade-
besluit), maar kan ook een afzonderlijk besluit nemen over het toekennen van 
nadeelcompensatie (zelfstandig schadebesluit).  

In bijzondere gevallen bestaat voor het bestuur een verplichting om de be-
slissing over het toekennen van nadeelcompensatie te betrekken bij het schade-
veroorzakende besluit zelf. Het gaat om situaties waarbij het besluit ernstige 
schade veroorzaakt en het niet redelijk is om het besluit in werking te laten tre-
den, zonder dat op voorhand duidelijk is hoe de schade wordt gecompenseerd.38 
Factoren die in het algemeen een rol spelen bij het vaststellen van de plicht tot 
compensatie van geleden nadeel zijn de mate van onevenredigheid, het normaal 
maatschappelijk risico van getroffene en de eigen verantwoordelijkheid van 
betrokkene om de schade te beperken. In bepaalde situaties kan publiekrechte-
lijke medewerking afhankelijk gesteld worden van de bereidheid van de direct-
belanghebbende om de kosten van nadeelcompensatie voor zijn rekening te 
nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij planschade, die is ontstaan na een be-
stemmingsplanwijziging. Het resultaat van de onderhandelingen kan worden 
vastgelegd in een planschadevergoedingsovereenkomst.39 Soms stelt het bestuur 
een schaderegeling tussen belanghebbenden vast in een vergunningvoorschrift. 
                                                        
34. ABRvS 4 augustus 2004, JB 2004, 321. De bestuursrechter toetst in deze zaak expliciet aan 

normen uit het burenrecht en volgt daarmee een rekkelijke benadering van het specialiteitsbe-
ginsel (zie paragraaf 4.3.2.2).  

35. Ook wel genoemd het rechtsbeginsel van de égalité devant les charges publiques of het égalité-
beginsel.  

36. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 208-209 en Kamerstukken II 1988-
1989, 21 221, nr. 5, PG Awb I, p. 212-213. 

37. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229 m.nt. PvB (Van Vlodrop). 
38. Zie uitgebreid Schueler 2005, p. 217-220. 
39. Zie paragraaf 3.4.3.  
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Zo stond in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 8 januari 1998 
een vergunningvoorschrift centraal, waarin het bestuur aan de direct-
belanghebbende de verplichting had opgelegd om door derden geleden nadeel te 
vergoeden.40  
 
Artikel 3:4 Awb heeft betrekking op de eisen die gesteld worden aan de inhoud 
van een besluit. Een meer bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvor-
mingsfase kan bijdragen aan de verwezenlijking van deze materiële eisen. Ook 
door Brenninkmeijer en Wiggers-Rust wordt het verband aangestipt tussen be-
middeling en de verplichtingen die voor het bestuur voortvloeien uit artikel 3:4 
Awb.41 Tijdens overleg kan met belanghebbende(n) gezocht worden naar een 
wijze van bevoegdheidsuitoefening waarbij de lasten van betrokkenen zo veel 
mogelijk worden beperkt. Als niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor geleden 
schade, kan door onderhandelingen tussen betrokken partijen wellicht een oplos-
sing bereikt worden.  

2.2.3 Tussenconclusie 

De literatuur en de jurisprudentie over het zorgvuldigheidsbeginsel bieden aan-
knopingspunten voor een bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvor-
mingsfase. Opmerkelijk is dat het bestuur door de voorzieningenrechter in een 
tweetal gevallen uitdrukkelijk op zijn bemiddelende rol is gewezen. De onder-
zoeksplicht van artikel 3:2 Awb omvat in deze jurisprudentie de plicht voor het 
bestuur om de mogelijkheid van een minnelijke oplossing te onderzoeken. Uit 
de functie die de wetgever heeft toegekend aan de hoorplicht, blijkt dat het be-
stuur een bemiddelende rol aan mag nemen. Indien het bestuur beschikt over 
beleidsvrijheid, dan kan een bemiddelende rol van het bestuur nodig zijn om de 
materiële eisen te verwezenlijken, die ingevolge artikel 3:4 Awb gesteld worden 
aan de inhoud van een besluit. De kern van artikel 3:4 Awb is dat het bestuur 
uiteindelijk een besluit neemt waarmee de lasten van burgers zoveel mogelijk 
worden beperkt. Dit vloeit voort uit het beginsel van de minste pijn, het evenre-
digheidsbeginsel en het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten.  

2.3 Bemiddelen en behoorlijkheidsnormen 

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de behoorlijkheidsnormen die 
voor het bestuur gelden, aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol. 
De bestudering van de behoorlijkheidsnormen is voor dit onderzoek relevant nu 
deze normen, evenals rechtsnormen, aangeven aan welke eisen het handelen van 
het bestuur jegens de burger dient te voldoen. Behoorlijkheidsnormen kunnen 
                                                        
40. ABRvS 8 januari 1998, JB 1998, 34 m.nt. R.J.N.S. Een compensatievoorschrift lijkt onverenig-

baar met het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel (zie over deze problematiek para-
graaf 4.3.3).  

41. Brenninkmeijer e.a. 2003, p. 216. 
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echter niet met rechtsnormen op één lijn worden gesteld. Allereerst wordt inge-
gaan op de relatie tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen (par. 2.3.1). 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de behoorlijkheidsnormen die met be-
middeling in verband kunnen worden gebracht (par. 2.3.2). De paragraaf eindigt 
met een tussenconclusie (par. 2.3.3). 

2.3.1 Behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen 

Overheidsgedragingen worden niet alleen gecontroleerd door de rechter, maar 
ook door andere instanties, zoals de Nationale ombudsman. De controle door de 
ombudsman onderscheidt zich op verschillende manieren van die van de rech-
ter.42 In de eerste plaats is het onderwerp van toetsing ruimer. De beoordeling 
van een ombudsman strekt zich uit tot al het handelen van de overheid. Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat burgers kunnen klagen over het telefonisch contact dat 
ze met het bestuur hebben gehad, de wijze waarop een hoorzitting is gehouden 
maar ook over de wijze waarop de politie feitelijk is opgetreden.43 Een tweede 
verschil is dat de oordelen van de ombudsman, anders dan de uitspraken van de 
rechter, niet bindend zijn. Het oordeel van de ombudsman over de gedraging van 
de overheid is niet met juridische middelen afdwingbaar.44 Tot slot verricht de 
Nationale ombudsman geen rechtmatigheidstoets, maar wordt boordeeld of het 
bestuursorgaan zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen (artikel 9:27 Awb). 
Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van behoorlijkheidsnormen.  
 
Welk verband bestaat er tussen de behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen? 
Algemeen wordt aanvaard dat behoorlijkheidsnormen geen rechtsnormen zijn, 
maar wel betekenis kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling van rechts-
normen.45 Behoorlijkheidsnormen die door de ombudsman zijn ontwikkeld, 
kunnen na verloop van tijd door wetgeving of jurisprudentie in het geldende 
recht worden opgenomen.  
 Ten Berge is een voorstander van een grotere integratie van behoorlijk-
heidsnormen en rechtsnormen.46 Hij erkent dat niet alle behoorlijkheidsnormen 
kunnen worden omgezet in rechtsnormen, maar pleit voor meer aandacht binnen 

                                                        
42. Zie Damen e.a. 2006, p. 332-333. In de Awb is een interne en een externe klachtregeling opge-

nomen. Voordat iemand zich tot de Nationale ombudsman kan wenden, dient eerst een interne 
klachtprocedure gevolgd te worden bij het betrokken bestuursorgaan (artikel 9:20 Awb). Zie 
over de klachtbehandeling door bestuursorganen: Winter, Middelkamp & Herweijer 2007.  

43. Zie voor meer voorbeelden Ten Berge 2005, p. 120-121. 
44. Door onderzoekers uit Utrecht wordt dit onderscheid gerelativeerd. Het betrokken overheidsor-

gaan kan in de praktijk een oordeel als dwingend ervaren. Dit heeft te maken met het gezag van 
het oordeel van de ombudsman dat steunt op de argumenten, de openbaarheid van de uitspraken 
en doordat aangesloten kan worden bij bestaande rechtsnormen. Zie Langbroek & Rijpkema 
2004, p. 23-24.  

45. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 22; Konijnenbelt 2002, p. 35; Ten Berge 2002b, p. 36.  
46. Ten Berge 2002a, p. 31-34 en 36-37. Hierin verschilt hij van mening met Konijnenbelt, die 

terughoudender lijkt (Konijnenbelt 2002, p. 35-36).  

 



26 BEMIDDELEND BESTUUR 

het bestuursrecht voor de mogelijkheid hiervan. Vanwege de aandacht voor het 
besluitbegrip is naar zijn oordeel binnen het bestuursrecht relatief weinig aan-
dacht voor de ontwikkeling van normen van behoorlijk verkeer tussen overheid 
en burger.47 Hij wijst op de mogelijkheid van de bestuursrechter om de algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur zodanig te interpreteren dat bepaalde nor-
men in de bejegeningssfeer hier ook onder zouden kunnen vallen. Als voorbeeld 
noemt hij een gebrek aan ‘dienstbaarheid’ (behoorlijkheidvereiste) dat in een 
rechterlijk oordeel tot strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel zou kunnen lei-
den.48  

Behoorlijkheidsnormen zijn geen rechtsnormen. Een aantal behoorlijkheids-
normen komen echter inhoudelijk overeen met rechtsnormen. De ombudman 
toetst bijvoorbeeld aan het verbod van misbruik van bevoegdheid. De formule-
ring van deze behoorlijkheidsnorm vertoont overeenkomsten met het verbod van 
détournement de pouvoir (artikel 3:3 Awb). Wat is nu de aard van de behoor-
lijkheidstoets? Tot 2003 was het uitgangspunt dat de behoorlijkheidstoets een 
rechtmatigheidstoets inhield, aangevuld met een zorgvuldigheidstoets.49 Onder-
zoekers van de universiteit Utrecht hebben echter een andere benadering voor-
gesteld, hetgeen door de ombudsman is gevolgd.50 Anders dan voorheen maken 
rechtsnormen geen onderdeel meer uit van de behoorlijkheidsnormen. Het zijn 
parallelle stelsels.  
 

‘Als de ombudsman een behoorlijkheidsnorm formuleert en toepast die ook in 
het recht is vastgelegd, dan past hij niet de rechtsnorm toe, maar een concreti-
sering van het behoorlijkheidsverreiste die inhoudelijk overeenkomt met een 
rechtsnorm.’51 

 
Dit betekent niet dat de rechtsnormen geen enkele rol meer spelen bij de behoor-
lijkheidstoets. De rechtsnormen worden door de ombudsman gehanteerd als 
richtsnoer bij de invulling van de behoorlijkheidsnormen. De behoorlijk-
heidstoets strekt echter verder dan een rechtmatigheidstoets. Rechtsnormen for-
muleren een minimumstandaard, terwijl de ombudsman uit mag gaan van een 
niveau van behoorlijkheid dat in redelijkheid van de overheid mag worden ver-
wacht. De ombudsman kan in een concreet geval beoordelen of de behoorlijk-
heid in vergelijking met de voorgeschreven rechtsregel meer of minder van de 
overheid verlangt.  

                                                        
47. Ten Berge 2005, p. 121. 
48. Ten Berge 2002b, p. 37. Vgl. Hoogwout 2002, p. 33-36. Hoogwout stelt voor om het door 

hemzelf geformuleerde ‘beginsel van klantgemak’ te verheffen tot algemeen beginsel van be-
hoorlijk bestuur.  

49. Zie Kamerstukken II 2002-2003, 28 747, nr. 3, p. 17. 
50. Zie Langbroek & Rijpkema 2004, p. 21-28; Kamerstukken II 2004-2005, 30 030, nr. 1-2, p. 58-

59. 
51. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 21-22. 
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In de jaarverslagen van 2005 en 2006 wordt aandacht besteed aan de verhouding 
tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid.52 De rechtmatigheid vormt de ‘zakelij-
ke’ kant van de relatie tussen overheid en burger en de behoorlijkheid de ‘relati-
onele’ kant. Beide dimensies zijn nauw met elkaar verbonden, maar vormen 
gescheiden beoordelingkaders. Gedragingen van de overheid kunnen rechtmatig 
zijn maar niet voldoen aan de behoorlijkheidsmaatstaven. Vice versa kan een 
gedraging van het bestuur behoorlijk zijn, maar wel onrechtmatig. Goed bestuur 
is niet alleen rechtmatig bestuur, maar ook behoorlijk bestuur.53  

Overigens wordt in de literatuur betwijfeld of de door de ombudsman geko-
zen benadering wel de juiste is.54 Bestuursorganen krijgen hierdoor te maken 
met twee verschillende normenstelsels, burgers zullen minder goed weten waar 
ze aan toe zijn en bovendien lijkt de benadering niet goed aan te sluiten bij de 
visie van de Awb-wetgever zoals deze tot uitdrukking komt in artikel 9:27, 
tweede lid, Awb. Hierin is bepaald dat de ombudsman bij de beoordeling van 
een gedraging ten aanzien waarvan door een rechterlijke instantie uitspraak is 
gedaan, de rechtsgronden in acht moet nemen waarop de rechterlijke uitspraak is 
gebaseerd.  
 
De behoorlijkheidsnormen zijn relevant voor dit onderzoek. Ten eerste omdat 
deze behoorlijkheidsnormen bijdragen aan de ontwikkeling van algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur. Een ontwikkeling richting een meer bemiddelende 
rol van het bestuur op grond van behoorlijkheid, kan mogelijk in de toekomst 
via jurisprudentie doorwerken in het geldend recht. Ten tweede is de behoorlijk-
heidstoets primair gericht op de relationele kant in de verhouding tussen bestuur 
en burger. Bemiddeling heeft ook te maken met deze relationele sfeer tussen 
bestuur en burger. Het is goed mogelijk dat behoorlijkheidsnormen aankno-
pingspunten bieden voor een bemiddelende rol in de besluitvormingsfase.  

                                                        
52. Jaarverslag Nationale ombudman 2005, p. 17-20; Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 

15-21.  
53. Het begrip goed bestuur lijkt te verwijzen naar de term good governance (zie ook p. 14 van het 

Jaarverslag Nationale ombudsman 2005). Op zowel internationaal niveau als Europees niveau 
zijn algemene beginselen van goed bestuur ontwikkeld (Zie Hirsch Ballin 2000, p. 305-308). 
Beginselen van goed bestuur kunnen volgens Addink van betekenis zijn voor het Nederlandse 
bestuursrecht. Hij heeft een zestal categorieën van algemene beginselen van goed bestuur uit-
gewerkt die binnen het Nederlandse bestuursrecht gehanteerd zouden kunnen worden. Volgens 
Addink vormen deze algemene beginselen van goed bestuur een interpretatief concept, waar-
mee de discretionaire ruimte kan worden ingevuld bij toepassing van juridische instrumenten 
(Addink 2005, p. 169-183; zie Brugman 2005, p. 229-230 voor het verslag van de VAR-
studiemiddag over good governance).  

54. Zie o.a. Damen 2008, p. 40-51; Schlössels 2008, p. 94-95; Schlössels 2007, p. 221-222; Damen 
e.a. 2006, p. 352-353. Zie ook Langbroek & Rijpkema 2007, p. 273-277, waar de onderzoekers 
ingaan op de kritiek uit de literatuur over het gemaakte onderscheid tussen rechtmatigheid en 
behoorlijkheid. 
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2.3.2 Behoorlijk bestuur: bemiddelend bestuur?  

De behoorlijkheidsnormen zijn door de ombudsman in de loop der jaren ont-
wikkeld en in het jaarverslag van 1988 is voor het eerst een overzicht van de 
gehanteerde normen gepubliceerd.55 Met het oog op de invoering van de Wet 
extern klachtrecht, hebben onderzoekers van de universiteit Utrecht in opdracht 
van de Nationale ombudman onderzoek verricht naar de toepassing van de be-
hoorlijkheidsnormen. Dit heeft in 2004 geleid tot het voorstel voor een aange-
paste lijst van behoorlijkheidsnormen.56 Het voorstel is door de Nationale om-
budsman overgenomen en vanaf 1 januari 2005 wordt met deze nieuwe lijst 
gewerkt.57 De behoorlijkheidsnormen zijn onderverdeeld in vier categoriën: 
grondrechten, materiële behoorlijkheid, formele behoorlijkheid en zorgvuldig-
heid.58 De behoorlijkheidsvereisten vormen een gedragscode voor het bestuur. 
Uit de toepassing van de norm in het concrete geval blijkt welk niveau van be-
hoorlijkheid van het bestuur verlangd mag worden. Ingevolge artikel 9:36, 
tweede lid, Awb dient de ombudsman, als hij van oordeel is dat de gedraging 
niet behoorlijk is, te vermelden welk vereiste van behoorlijkheid is geschonden.  
 
Welke behoorlijkheidsnormen kunnen in verband worden gebracht met een 
bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase? Een aantal behoor-
lijkheidsvereisten komen overeen met de formele en materiële rechtsnormen die 
voortvloeien uit het zorgvuldigheidsbeginsel en in paragraaf 2.2 zijn behandeld. 
Ook op grond van behoorlijkheidsnormen dient het bestuur een redelijke en 
evenredige belangenafweging te maken. Het bestuur kan op grond van deze 
behoorlijkheidsnorm gehouden zijn om in overleg te treden met de verzoeker. 
Naar aanleiding van een klacht over de handelwijze van het Ministerie van De-
fensie oordeelt de Nationale ombudsman dat de wijze van reageren op brieven 
van verzoekers heeft geleid tot escalatie van het conflict. Volgens de Nationale 
ombudsman had het bestuur in samenspraak met verzoeker moeten zoeken naar 
een oplossing van het gerezen probleem.59  

Het bestuur dient op een actieve en adequate wijze informatie te verwerven. 
Deze norm is bijvoorbeeld geschonden in een zaak waarin er twee gegadigden 
waren voor één standplaats voor een snackwagen. Van drie overheidsinstanties 
was medewerking vereist. Een van de gegadigden beschikte over toestemming 
van het provinciebestuur, de ander beschikte over een ontheffing van het water-
schap en een vergunning van het gemeentebestuur. Onder deze omstandigheden 
kon geen van beiden de standplaats innemen. Uit oogpunt van dienstbetoon 
hadden deze overheidsinstanties volgens de Nationale ombudsman bij elkaar 

                                                        
55. Kamerstukken II 1988-1989, 21 075, nrs. 1-2, p. 63 e.v. De lijst is samengesteld door de toen-

malige Nationale ombudsman, M. Oosting, en staat ook bekend als ‘het lijstje van Oosting’.  
56. Langbroek & Rijpkema 2004.  
57. Kamerstukken II 2004-2005, 30 030, nrs. 1-2, p. 59.  
58. Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 108-113.  
59. No 26 juni 2006, rapport 2006/225. 
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moeten informeren en moeten nagaan hoe een voor betrokkenen aanvaardbare 
oplossing kon worden gevonden. Volgens de Nationale ombudsman was het 
conflict dan wellicht eerder in goed overleg opgelost en was de betrokkenen veel 
moeite, frustratie en onzekerheid over de afloop bespaard gebleven.60 Dit voor-
beeld laat zien dat de reikwijdte van deze behoorlijkheidsnorm verder strekt dan 
de onderzoeksplicht op grond van 3:2 Awb.  

Om reden van coulance moet het bestuur soms ingaan op een voorstel van 
verzoeker voor een oplossing van een conflict. Verzoekster had problemen met 
de ontvangst van Radio 2. Op het voorstel van verzoekster om haar de kosten 
van een digitale radio te vergoeden, waarmee ontvangst wel mogelijk is, gaat het 
Ministerie van Economische zaken niet in. De Nationale ombudsman vindt dit 
uit oogpunt van kosten en baten geen wijze keuze nu de kosten van de rapporta-
ge en de behandelingskosten bij het Ministerie een veelvoud bedragen van het 
gevraagde bedrag.61 

Verder zijn behoorlijkheidsnormen die verband houden met het idee van de 
dienende overheid relevant, dat door Damen als volgt is beschreven: ‘Een die-
nend bestuursorgaan moet de burger zo goed mogelijk zijn recht bezorgen, recht 
doen; informeren, doorvragen, meedenken, oplossingen zoeken’.62 Bemiddeling 
in de besluitvormingsfase past mijns inziens goed binnen dit idee van de dienen-
de overheid. Het vereiste dat de overheid zich dienstbaar moet opstellen, wordt 
geconcretiseerd in de behoorlijkheidsnormen correcte bejegening en fair play.63 
De correcte bejegening heeft betrekking op de ‘eenvoudige hulpvaardigheid’. 
Het bestuur dient waar gevraagd en waar nodig naar vermogen hulp te bieden.64 
Met het beginsel van fair play wordt een verderstrekkende hulpvaardigheid be-
doeld. Dit beginsel vereist van het bestuur dat burgers de mogelijkheid wordt 
gegeven hun procedurele kansen te benutten. Van het bestuur mag verlangd 
worden dat het een open oog heeft voor de belangen van burgers en dat het zich 
op een actieve en hulpvaardige wijze opstelt. 
 
In het kader van de behandeling van klachten heeft de Nationale ombudsman 
een aanbeveling gericht aan het UWV over structureel gebruik van mediaton. 
Het UWV wordt in overweging gegeven te onderzoeken of bejegeningsklachten 
over medewerkers met toepassing van mediation op een informele wijze zijn op 
te lossen.65 Opmerkelijk is dat de Nationale ombudsman zelf in veel gevallen 
aanstuurt op een minnelijke oplossing tussen de indiener van een klacht en het 
bestuur. Sinds 1994 maakt de zogenoemde interventiemethode onderdeel uit van 

                                                        
60. No 9 november 2007, rapport 2007/249. 
61. No 1 november 2006, rapport 2006/354. 
62. Damen 2005, p. 16. Zie voor een uitwerking van het concept van de dienende overheid Damen 

2007, p. 151-167. 
63. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 247. 
64. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 381.  
65. No 13 maart 2006, rapport 2006/081. 
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de werkwijze van de Nationale ombudsman.66 Het begrip interventie wordt 
gebruikt voor elke vorm van optreden gericht op het vinden van een oplossing 
voor de klacht. Geprobeerd wordt om de klacht op te lossen door bevordering 
van de communicatie tussen het bestuur en de klagende burger. Drie vormen van 
interventie worden onderscheiden. In de eerste plaats het informeren bij het 
bestuursorgaan over de stand van zaken en het doorgeven van de informatie aan 
de klagende burger. In de tweede plaats kan de Nationale ombudsman het be-
stuur expliciet uitnodigen om met de klagende burger contact te zoeken. Tot slot 
kan een onpartijdige derde worden ingeschakeld om te bemiddelen. Door de 
Nationale ombudsman wordt aangestuurd op bemiddeling door de overheidsin-
stantie zelf. Als een oplossing wordt bereikt, is het niet meer noodzakelijk om 
een rapport uit te brengen (artikel 9:23, onder l, Awb). Het merendeel van de 
klachten wordt opgelost via de interventiemethode (79% in 2006). 67 

De achtergrond van het invoeren van deze werkwijze is de wenselijkheid van 
het oplossingsgericht werken. Het optreden van de Nationale ombudsman be-
staat van oorsprong uit het verrichten van onderzoek dat vervolgens uitmondt in 
een rapport. Vanuit een oogpunt van oplossingsgerichtheid is deze weg in een 
aantal gevallen een te zwaar middel. Vanuit het perspectief van de ombudsman 
en het bestuur vergt deze weg veel inspanning en tijd, terwijl de burger snel een 
oplossing wil. De interventiemethode wordt ook toegepast bij conflicten die zijn 
ontstaan in de besluitvormingsprocedure en later tot een klacht hebben geleid. 
Bemiddeling bij klachten impliceert mijns inziens de wenselijkheid van een 
bemiddelende rol voor het bestuur bij de besluitvorming. Twee voorbeelden 
waarbij na interventie een oplossing is bereikt: 
 

‘Verzoeker en de gemeente Haarlemmermeer bereikten na onderhandelingen 
een schikking over een passende compensatie, nadat zij jarenlang overhoop 
hadden gelegen over de ontsluiting van het bedrijf van verzoeker.’68  

 
‘De gemeente Gulpen-Wittem heeft het besluit genomen om handhavend te 
gaan optreden tegen illegale ondernemingsactiviteiten van de buurman van 
verzoekers, die hebben geleid tot rattenoverlast alsmede verontschuldiging 
aangeboden voor de duur van dit handhavingstraject.’69 

 
Volgens de Nationale ombudsman draagt bemiddeling bij aan de behoorlijkheid 
van het bestuursoptreden. In het jaarverslag van 2005 legt de Nationale om-
                                                        
66. Kamerstukken II 1994-1995, 24 125, nrs. 1-2, p. 48-53 (Jaarverslag Nationale ombudsman 

1994). 
67. Kamerstukken II 2002-2003, 28 747, nr. 3, p. 30-31; Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 

103. Ook de lokale ombudsmannen en de bestuursorganen van de Provincies en Waterschappen 
maken veel gebruik van de interventiemethode (Langbroek & Rijpkema 2004, p. 69-78). Zie 
over de interventiemethode en de tevredenheid van burgers: Euwema, Aaij, Landzaat & Langen 
2007, p. 225-247. 

68. Kamerstukken II 2001-2002, 28 260, nrs. 1-2, p. 100 (Jaarverslag Nationale ombudsman 2001). 
69. Kamerstukken II 2003-2004, 29 460, nrs. 1-2, p. 106 (Jaarverslag Nationale ombudsman 2003). 
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budsman uitdrukkelijk een relatie tussen bemiddeling en behoorlijk bestuur en 
benadrukt hij het belang van een goede communicatie tussen bestuur en burger. 
Een groot deel van de conflicten tussen bestuur en burger vindt zijn oorsprong in 
onvoldoende of verstoorde communicatie. Een goede communicatie draagt bij 
aan de legitimatie van het overheidsoptreden en het vertrouwen in de overheid.70 
Een meer horizontale benadering van burgers door het bestuur is hierbij noodza-
kelijk.  
 

‘Het op een gelijkwaardige wijze omgaan met burgers, goede communicatie, 
het niet juridiserend benaderen van conflicten en het eventueel toepassen van 
mediation vormen krachtige middelen om het vertrouwen van de burger in de 
overheid te bevorderen.’71 

 
Over het mediationproces merkt de Nationale ombudsman op dat dit in de kern 
nauw verbonden is met noties van behoorlijkheid zoals die in de behoorlijk-
heidsnormen zijn uitgekristalliseerd. Ook in het jaarverslag van 2006 vraagt de 
Nationale ombudsman aandacht voor een meer probleemoplossende benadering.  
 

‘In de bezwarenprocedure staat de vraag naar de rechtmatigheid van het over-
heidsbesluit centraal: het ‘regel is regel’-perspectief. De Algemene wet be-
stuursrecht regelt de bezwarenprocedure van stap tot stap: ook ‘regel is regel’. 
Kan het anders? Tijdens de bezwarenprocedure zouden partijen ook om de ta-
fel kunnen gaan zitten om het gerezen probleem op te lossen en om op die 
wijze gestalte te geven aan de rechtmatigheid én behoorlijkheid.’72 

 
Uit deze opmerkingen van de Nationale ombudsman kan naar mijn oordeel wor-
den afgeleid dat een bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase 
bijdraagt aan de behoorlijkheid van het overheidsoptreden. Denkbaar is dat het 
achterwege blijven van bemiddelend optreden onder omstandigheden onbehoor-
lijk is. 

2.3.3 Tussenconclusie 

Bij behandeling van klachten door de Nationale ombudsman heeft een ontwik-
keling plaatsgevonden richting het oplossingsgericht benaderen van conflicten. 
In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van een interventiemethode om 
conflicten tussen het bestuur en de klagende burger op te lossen. De Nationale 

                                                        
70. De Nationale ombudsman gaat in het jaarverslag uitgebreid in op de relatie tussen de burger en 

de overheid (Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 14 e.v. en p. 60 e.v.). De verschillen 
tussen de positie van de burger en de positie van de overheid zouden de ‘kloof’ verklaren die in 
de samenleving wordt ervaren. De behoorlijkheidsnormen dragen bij aan het overbruggen van 
deze kloof (Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 62; Langbroek & Rijpkema 2004, p. 28-
35). 

71. Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 75.  
72. Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 22.  
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ombudsman geeft hiermee een signaal dat een bemiddelende rol van het bestuur 
gewenst is. Niet alleen bij de behandeling van klachten, maar ook bij conflicten 
binnen de besluitvormingsfase. Met name de behoorlijkheidsnormen die in ver-
band kunnen worden gebracht met het idee van de dienende overheid bieden 
aankopingspunten voor een bemiddelende rol van het bestuur.  

2.4 Bemiddelend bestuur: hoe, wanneer en waarom?  

Uit het voorgaande volgt dat de normen die in de besluitvormingsfase gelden, 
aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol van het bestuur. In de 
wetgeving (de artikelen 3:2, 4:7, 4:8 en 3:4 Awb), de literatuur en de jurispru-
dentie zijn aanwijzingen te vinden dat het bestuur onder omstandigheden be-
middelend moet optreden. Een bemiddelende rol kan bovendien nodig zijn met 
het oog op de behoorlijkheid van het overheidsoptreden. Niettemin kan op basis 
van het positieve recht niet worden aangegeven onder welke omstandigheden 
het bestuur bemiddelend moet optreden. De jurisprudentie bevat, voor zover mij 
bekend, een tweetal uitspraken waarin het bestuur expliciet door de rechter is 
gewezen op zijn bemiddelende rol. De onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb 
omvat in deze jurisprudentie tevens de plicht voor het bestuur om de mogelijk-
heid van een minnelijke oplossing te onderzoeken.  

Voortbouwend op de aanknopingspunten uit het positieve recht wordt in de-
ze paragraaf onderzocht onder welke omstandigheden het bestuur bemiddelend 
zou moeten optreden. Eerst wordt bezien of en, zo ja, hoe deze vraag in het 
Duitse bestuursrecht wordt beantwoord (par. 2.4.1). Vervolgens wordt in aan-
sluiting op de jurisprudentie de onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing uitgewerkt (2.4.2). Tot besluit volgt een conclusie (2.4.3).  

2.4.1 Inspiratie uit het Duitse recht  

Bemiddelend bestuur wordt in de Duitse literatuur aangemerkt als een nieuwe 
vorm van coöperatief bestuur.73 Met het begrip kooperatives Verwaltungshan-
deln wordt de moderne rechtsverhouding tot uitdrukking gebracht, waarbij sa-
menwerking tussen bestuur en burger centraal staat. Het uitgangspunt van het 
coöperatieve bestuur is dat de burger in de moderne staat beschouwd moet wor-
den als Verfahrenspartner van het bestuur. Bemiddeling past binnen de gedachte 
van het op samenwerking en consensus gericht besturen.  

Interessant is dat de wetgever in enkele wettelijke bepalingen uitdrukkelijk 
wijst op de mogelijkheid om te bemiddelen in de bestuurlijke fase.74 In het Bau-
gesetzbuch (hierna: BauGB) heeft de wetgever § 4 b opgenomen, welke is inge-

                                                        
73. Härtel 2005, p. 754; Vetter 2004, p. 167-172; Pitschas 2004, p. 396-397; Schneider 1996, p. 39, 

43-45.  
74. In Duitsland wordt overigens ook in de gerechtelijke fase gebruik gemaakt van mediation. Zie 

Härtel 2005, p. 759-761; Pitschas 2004, p. 401-403; Von Bargen 2004, p. 468-479.  
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voerd middels de Bau- und Raumordnungsgesetz (hierna: BauROG) 1998.75 § 4 
b BauGB luidt: 
 

‘Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfah-
rens die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach den §§ 
2a bis 4a einem Dritten übertragen.’ 

 
In dit voorschrift is bepaald dat het bevoegde gezag de voorbereiding en uitvoe-
ring van de besluitvormingsprocedure ten aanzien van gemeentelijke bestem-
mingsplannen (Bauleitplanung), met het oog op versnelling van de procedure, 
aan een derde kan overdragen. Met het begrip ‘derde’ wordt tevens een mediator 
bedoeld.76 Met deze bepaling heeft de wetgever een reeds bestaande praktijk 
vastgelegd.77 Een andere bepaling die een concreet aanknopingspunt voor het 
gebruik van mediation bevat, is § 71 c Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(hierna: VwVfG). Deze bepaling is van toepassing voorafgaand aan het indie-
nen van de aanvraag en luidt als volgt. 
 

‘Die Genehmigungsbehörde erörtert, soweit erforderlich, bereits vor Stellung 
des Antrags auf Genehmigung mit dem zukünftigen Antragsteller, 
1. (…) 
2. (…) 
3. in welcher Weise die Beteiligung Dritter oder der Öffentlichkeit vorgezo-
gen werden kann, um das Genehmigungsverfahren zu entlasten.’ 

 
Dit voorschrift is ingevolge § 71a VwVfG alleen van toepassing in het kader 
van vergunningverlening aan ondernemingen. Met deze bepaling heeft de wet-
gever tegemoet willen komen aan klachten uit het bedrijfsleven over trage be-
sluitvormingsprocedures.78 Het voorschrift beoogt de procedure te versnellen. 
Het bestuur moet met de aanvrager in het vooroverleg nagaan of en, zo ja, op 
welke wijze een derde (een mediator) betrokken kan worden in de procedure. 
Voordat een procedure start, kan het nuttig zijn om in te schatten in hoeverre er 
weerstand bestaat tegen een voorgenomen activiteit. Door vroegtijdig een medi-
ator in te schakelen, kunnen latere juridische vervolgprocedures worden voor-
komen.79  

Beide wettelijke bepalingen, waarin de wetgever expliciet wijst op de moge-
lijke inzet van een mediator, bieden een duidelijk aanknopingspunt voor een 
bemiddelende rol van het bestuur.  
                                                        
75. Deze wet bevat naast een verandering van het BauGB een nieuwe regeling op het gebied van 

het ruimtelijke ordeningsrecht.  
76. Härtel 2005, p. 758; Köster 2002, p. 230-231. 
77. Vetter 2004, p. 160. 
78. Maurer 2004, p. 484. 
79. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1226-1227. De bepaling vormt een uitwerking van het Kooperati-

onsprinzip (Kopp/Ramsauer 2005, p. 1224). Dit uit het milieurecht afkomstige rechtsbeginsel is 
gericht op de ontwikkeling van horizontale vormen van bestuur.  
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In de Duitse literatuur bestaat verschil van mening over de vraag onder welke 
omstandigheden het bestuur bemiddelend moet optreden bij de besluitvorming. 
Aangenomen wordt dat voor de toepassing van mediation geen expliciete wette-
lijke grondslag noodzakelijk is omdat het mediationproces enkel dient ter onder-
steuning en begeleiding van de besluitvorming.80 De toelaatbaarheid van media-
tion wordt deels gebaseerd op § 10 VwVfG. Omdat voor het bestuur ten aanzien 
van de inzet van mediation geen procedurele voorschriften gelden, is deze bepa-
ling van toepassing. In § 10 VwVfG is onder meer bepaald dat het bestuursop-
treden doelmatig moet zijn. Uit deze bepaling wordt afgeleid dat het tot de be-
leidsvrijheid van het bestuur behoort om te bepalen in welke situaties de inzet 
van een mediator doelmatig is.81  

Het starten van een uitgebreide mediationprocedure is niet in alle gevallen 
zinvol. Härtel en Pitschas pleiten daarom voor de toepassing van elementen van 
mediation in de besluitvormingsfase.82 Het gebruik van mediationtechnieken 
door het bestuur is zinvol bij eenvoudige en veelvoorkomende conflicten. De 
redenering is dat de procedurele voorschriften geïnterpreteerd moeten worden 
vanuit het idee dat besluitvorming in een coöperatieve rechtsstaat, voor zover 
mogelijk, gericht dient te zijn op het bereiken van consensus. Volgens beide 
auteurs impliceren de onderzoeksplicht (§ 24 VwVfG) en de hoorplicht (§ 28 
VwVfG) het gebruik van mediationtechnieken door het bestuur.  

Vetter doet een verderstrekkend voorstel over het gebruik van bemiddeling 
in de bestuurlijke fase. Hij heeft in zijn dissertatie een idee over verplichte me-
diation in het Widerspruchsverfahren uitgewerkt.83 Het Widerspruchsverfahren 
is vergelijkbaar met de Nederlandse bezwaarfase.84 Een hervorming van de 
huidige voorprocedure is naar zijn oordeel noodzakelijk aangezien deze onvol-
doende functioneert. Hij beschrijft in zijn onderzoek een ontwikkeling waarin de 
voorprocedure steeds meer aan betekenis verliest.85 Het bestuur beschouwt de 
voorprocedure niet als mogelijkheid om conflicten op te lossen, maar als een 
noodzakelijk tussenstation om toegang te verkrijgen tot de gerechtelijke proce-
dure. Ook door de rechterlijke macht en de wetgevende macht zijn de functies 
van de voorprocedure (zelfcontrole, ontlasting gerechtelijke fase en rechtsbe-
scherming voor de burger) in de loop der jaren sterk gerelativeerd. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat het toepassingsbereik van de voorprocedure in ver-
                                                        
80. Härtel 2005, p. 757. 
81. Härtel 2005, p. 757-758; Pitschas 2004, p. 399. Als voor het bestuur in een situatie geen proce-

durele voorschriften gelden, dan worden aan het bestuursoptreden ingevolge § 10 VwVfG de 
volgende eisen gesteld: ‘Es is einfach, zweckmaßig und zügig durchzuführen’. Kopp/Ramsauer 
2005, p. 201-210. 

82. Härtel 2005, p. 759; Pitschas 2004, p. 400-401. 
83. Vetter benadrukt dat het resultaat van zijn onderzoek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan 

de discussie. Het voorstel bevat daarom geen gedetailleerde uitwerking van de procedure, maar 
enkel een paar basisgedachten. Vetter 2004, p. 131, 183-184. 

84. De Waard, Bok & Gilhuis 2001, p. 102-103. Het Widerspruchsverfahren is een mengvorm van 
een bezwaarprocedure en een administratieve beroepsprocedure. 

85. Vetter 2004, p. 11-130, 240-241. 
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gaande mate is beperkt. Volgens Vetter staat buiten twijfel dat moet worden 
vastgehouden aan het idee van een voorprocedure. Een aanpassing van het hui-
dige concept is echter dringend geboden en mediation is naar zijn mening hier-
voor het juiste instrument. 
 
Vetter heeft een model ontworpen waarin het idee van een voorprocedure voor 
een gerechtelijke fase gecombineerd is met het concept van mediation. Origineel 
in zijn voorstel is dat het mediationproces geheel geïntegreerd wordt in de be-
zwaarfase.86 Dit uitgangspunt verschilt van de huidige praktijk, waarin mediati-
on slechts ingezet wordt ter ondersteuning of begeleiding van de wettelijk vast-
gelegde besluitvormingsprocedure. Volgens Vetter leidt een mediatieve voorfase 
niet tot Europeesrechtelijke of grondwettelijke bedenkingen. Ook ziet hij geen 
bezwaren in het aspect van vrijwilligheid van partijen, dat één van de kernpun-
ten van mediation vormt. De verplichting om deel te nemen aan een mediation, 
moet onderscheiden worden van het uiteindelijke resultaat van het proces. Een 
verplichting tot deelname betekent niet een verplichting tot het bereiken van 
consensus. Een ander mogelijk bezwaar tegen een verplichting tot mediation is 
dat niet elk conflict daarvoor geschikt is. Als partijen niet bereid zijn om te on-
derhandelen, of als het juridische oordeel op voorhand duidelijk is, zijn dat indi-
caties dat mediation niet succesvol zal zijn. Een mediationpoging acht Vetter 
ook in deze gevallen zinvol. Naar zijn mening moet een mediator dergelijke 
conflicten juist zien als een uitdaging!87  

Naast deze uitgangspunten bevat het voorstel nog een aantal procedurele as-
pecten.88 De initiëring van de voorprocedure vindt plaats door de betrokken 
burger. De direct-belanghebbende of derden kunnen naar aanleiding van het 
primaire besluit schriftelijk, binnen een termijn van een maand, een aanvraag tot 
mediation indienen. Het bestuur moet in het primaire besluit een lijst met een 
aantal mediators opnemen, waaruit belanghebbende(n) drie mogen kiezen. Ver-
volgens dient het bestuur uit de drie aangeboden mediators één aan te wijzen. 
Een succesvolle mediationpoging eindigt in beginsel met een bestuursrechtelijke 
overeenkomst.89 Op partijen rust de verplichting om persoonlijk bij de onder-
handelingen te verschijnen. Verschijnt de aanvrager niet, en heeft hij daarvoor 
geen excuus, dan heeft dat tot gevolg dat zijn aanvraag van de voorprocedure als 
ingetrokken wordt aangemerkt. Komt de vertegenwoordiger van het bestuur niet 
opdagen, dan is de mediatieve voorfase zonder succes afgerond en verkrijgt de 
aanvrager van de voorprocedure toegang tot de gerechtelijke procedure. De 
proceskosten zullen in dat geval in beginsel voor rekening van het bestuur ko-
men. 

 

                                                        
86. Vetter 2004, p. 190-196. 
87. Vetter 2004, p. 201. 
88. Vetter 2004, p. 222-231. 
89. De bestuursrechtelijke overeenkomst is geregeld in § 54 VwVfG (zie paragraaf 3.6.3).  
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In de Duitse literatuur heeft het voorstel van Vetter tot kritiek geleid. Het idee 
om in de bezwaarfase het accent te leggen op het zoeken naar een minnelijke 
oplossing wordt positief gewaardeerd. Betwijfeld wordt of verplichte mediation 
zinvol is.90 De twijfel komt voort uit het gegeven dat in de bestuursrechtelijke 
praktijk slechts tien procent van de conflicten geschikt wordt geacht voor media-
tion. Als mediation voor alle gevallen verplicht wordt, ontstaat het risico dat de 
mediatieve voorprocedure door partijen slechts beschouwd wordt als noodzake-
lijk tussenstation voor de gerechtelijke procedure.91 Mediation bij ongeschikte 
gevallen kan bovendien spanning opleveren met het in Duitsland wettelijk vast-
gelegde Beschleunigungsgebot.92 Volgens Von Bargen ligt het meer in de rede 
om de keuze voor mediation in de voorprocedure aan de betrokkene zelf over te 
laten. Betrokkene moeten zelf kunnen kiezen voor een mediatieve of een traditi-
onele voorprocedure. Binnen de traditionele procedure kunnen daarbij elemen-
ten van mediation worden geïntegreerd. Een voordeel van een flexibere inzet 
van mediation is dat ook in een eerder stadium voor deze vorm van conflictop-
lossing kan worden gekozen.93 

Met de bovenstaande kritiek ben ik van mening dat niet alle conflicten ge-
schikt zijn voor mediation. Het is niet efficiënt en effectief om in die ongeschik-
te gevallen een uitgebreide mediationprocedure te doorlopen. Ook ben ik van 
oordeel dat bemiddeling niet altijd onder leiding van een mediator hoeft plaats te 
vinden. Uit het overzicht van evaluaties van mediationprojecten bij diverse be-
stuursorganen (paragraaf 6.2.2) blijkt dat mediation in relatief weinig gevallen 
wordt toegepast. Een ambtenaar kan, als hij geconfronteerd wordt met een con-
flict, zelf ook aansturen op een minnelijke oplossing. Tot slot deel ik de mening 
van Von Bargen dat bemiddeling niet beperkt moet blijven tot de bezwaarfase, 
maar ook in de primaire fase zinvol kan zijn. Wat mij aanspreekt, is dat het ge-
bruik van bemiddeling naar zijn mening niet vrijblijvend moet zijn, maar van het 
bestuur mag worden verlangd. Verplichte mediation in de bezwaarfase acht ik 
gelet op de bovengenoemde argumenten niet gewenst.  

                                                        
90. Von Bargen 2006, p. 152; Lotz 2005, p. 424; Pitschas 2004, p. 401. 
91. Siegel 2005, p. 573. In het Nederlandse civiele recht is dit eerder gebleken. Bij de invoering van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1838 heeft de Nederlandse wetgever het daar-
voor geldende systeem, waarin partijen voorafgaand aan het geding verplicht waren om een 
schikkingspoging te ondernemen, afgewezen omdat de verplichting slechts als formaliteit werd 
beschouwd. In Engeland is recent geëxperimenteerd met verplichte mediation in het familie-
recht. De resultaten waren niet positief. De medewerking van partijen werd niet bevorderd door 
de verplichting om deel te nemen aan mediation (Pel & Spliet 2003, p. 1901). Volgens Jong-
mans is het echter slechts een kwestie van tijd, voordat de belastingrechter aan partijen ver-
plicht een ronde geschilbeslechting zal opleggen, alvorens uitspraak te doen in een zaak (Jong-
mans 2006, p. 887). 

92. Zie § 10 VwVfG. 
93. Von Bargen 2006, p. 152-153. 
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2.4.2 Onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing 

Uit het positieve recht volgt dat het bestuur onder omstandigheden in de besluit-
vormingsfase een bemiddelende rol moet aannemen. Het is evenwel niet duide-
lijk hoe en wanneer het bestuur in de besluitvormingsfase een conflictoplos-
singsgerichte benadering moet volgen. Eerder zijn twee uitspraken behandeld 
waarin de rechter het bestuur expliciet heeft gewezen op zijn bemiddelende rol 
(paragraaf 2.2.1). In deze jurisprudentie is artikel 3:2 Awb door de rechter zoda-
nig uitgelegd dat het mede de plicht omvat om onderzoek te verrichten naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Onderzoek naar de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing kan nodig zijn in verband met artikel 3:4 Awb 
(paragraaf 2.2.2). Op grond van artikel 3:4 Awb dient het bestuur een besluit te 
nemen waarmee de lasten van burgers zoveel mogelijk worden beperkt.  

Voortbouwend op deze jurisprudentie en de aanknopingspunten uit de wet-
geschiedenis en de literatuur, moet artikel 3:2 Awb naar mijn oordeel zo worden 
uitgelegd dat het mede de rechtsplicht voor het bestuur omvat om onderzoek te 
doen naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Dit houdt in dat het 
bestuur om reden van rechtmatigheid soms bemiddelend moet optreden.94 Hier-
onder wordt nader ingegaan op het onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing. 
 
Een belangrijk uitgangspunt bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing is dat niet elk conflict geschikt is voor een conflictoplos-
singsgerichte benadering. Onderzocht moet worden of een conflict geschikt is 
en, zo ja, op welke wijze naar een oplossing zal worden gezocht. Voor de invul-
ling van dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de ervaring die be-
stuursorganen in de praktijk hebben opgedaan. Een belangrijk onderdeel van de 
werkwijze binnen het UWV en de provincie Overijssel is dat naar aanleiding 
van zienswijzen of bezwaren telefonisch contact met de bezwaarmaker wordt 
opgenomen.95 Soms kan met een telefoongesprek het conflict worden opgelost. 
Naar aanleiding van het telefoongesprek kan de belanghebbende ook uitgeno-
digd worden voor een persoonlijk gesprek of voor mediation. Aan de hand van 
een aantal factoren wordt beoordeeld of een conflict geschikt is voor bemidde-
ling. Onder meer is relevant of sprake is van onderhandelingsruimte en of be-
trokkenen bereid zijn te onderhandelen over een oplossing. Het vermijden van 
precedentwerking kan een argument zijn om juist niet te bemiddelen.96 Er zijn 
verschillende manieren om in de bestuurlijke fase een conflictoplossingsgerichte 
benadering te volgen. Ook een bezwaaradviescommissie kan bemiddelend op-
treden in een conflict tussen bestuur en burger.97 Als mediation wordt toegepast, 

                                                        
94. Een formele benadering impliceert onder omstandigheden een conflictoplossingsgerichte 

benadering (vgl. paragraaf 1.1). 
95. Zie paragraaf 6.2.3. 
96. Vgl. De Graaf 2004, p. 39; Wiggers-Rust 1999, p. 42. 
97. Van der Vlies 2001, p. 185-188; Van der Vlies 1997, p. 53. 
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treedt de mediationprocedure niet in de plaats van de besluitvormingsprocedure, 
maar wordt zij gebruikt ter ondersteuning of begeleiding van het reguliere tra-
ject. De praktijk bevestigt dat mediation kan worden ingepast in de bestuurs-
rechtelijke procedure. De in de Awb vastliggende procedures en termijnen vor-
men bij het gebruik van mediation evenwel een aandachtspunt.98  

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing houdt in 
dat het bestuur moet differentiëren in de wijze waarop de behandeling van con-
flicten plaatsvindt. Het wettelijke kader van de Awb biedt ruimte voor onder-
scheid in de manier waarop een conflict in de besluitvormingsfase behandeld 
wordt.99 Als na onderzoek blijkt dat een conflict niet geschikt is voor bemidde-
ling, kan het bestuur in de besluitvormingsfase een meer formele benadering 
volgen, waarin een hiërarchische en eenzijdige methode van besturen centraal 
staat.100 De aandacht bij het nemen van het besluit is gericht op de rechtmatig-
heid van het besluit. De behandeling van zienswijzen of bezwaren door het be-
stuur blijft bijvoorbeeld beperkt tot de beoordeling of deze de rechtmatigheid 
van het (ontwerp)besluit aantasten. Een formele benadering kan bijvoorbeeld 
gerechtvaardigd zijn bij besluiten die met standaardprocedures worden voorbe-
reid.101 Als een conflict geschikt blijkt voor bemiddeling, dan kan de besluit-
vormingsfase gericht zijn op het bereiken van een oplossing. 
 
Opgemerkt moet worden dat de rechtsplicht om onderzoek te verrichten naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing beperkt is tot de ‘relevante feiten en 
de af te wegen belangen’. Zoals in paragraaf 2.2.1 is aangegeven zal van het 
bestuur eerder een bemiddelende rol verlangd kunnen worden indien het bestuur 
bij het nemen van een besluit beschikt over beslissingsruimte. Het is denkbaar 
dat in bijzondere situaties bij het vaststellen van feiten, waarin het bestuur niet 

                                                        
98. Brenninkmeijer 2004, p. 216; De Graaf 2004, p. 40-42; Wiggers-Rust 1999, p. 61-64. De Graaf 

en Van der Vlies zijn van mening dat de wetgever de belemmeringen, veroorzaakt door termij-
nen, middels een wettelijke regeling zou moeten wegnemen (De Graaf 2004, p. 41; Van der 
Vlies 2001, p. 208). Een wettelijke regeling wordt ook bepleit ten aanzien van andere elemen-
ten van mediation. Zo moet volgens Jongmans de mogelijkheid van mediation als een recht in 
de bezwaarprocedure worden verankerd (Jongmans 2006, p. 887). Kaajan stelt onder meer voor 
een plicht in te voeren zodat het bestuur bij de bekendmaking van een besluit moet aangeven of 
het mee wil werken aan mediation. Een belanghebbende is dan ook wettelijk verplicht om in 
zijn bezwaarschrift te kennen te geven of hij mediation wil starten (Kaajan 2001, p. 72-73). Met 
Aalders ben ik van mening dat het idee van mediation in het bestuursrecht eerst uitgekristalli-
seerd moet zijn, alvorens het tijd is voor een wettelijke regeling in de Awb (Aalders 1999, p. 
275). Overigens is bij de bespreking van het VAR-preadvies van Pach de stelling inhoudende 
dat een wettelijke regeling met betrekking tot alternatieve vormen van geschillenbeslechting 
nog niet wenselijk en noodzakelijk is, in stemming gebracht. Een meederheid van de aanwezi-
gen was het met deze stelling van Pach eens (Verslag van de algemene vergadering, VAR-reeks 
127 2002, p. 92). 

99. Zie De Graaf & Marseille 2003, p. 455-456 en 460. 
100. Zie Brenninkmeijer 1997, p. 63-66. Brenninkmeijer beschrijft het onderscheid tussen een 

formele en een materiële benadering van de besluitvormingsfase.  
101. Vgl. Brenninkmeijer 1997, p. 66.  
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beschikt over beslissingruimte, een bemiddelende rol verlangd kan worden op 
grond van 3:2 Awb. Artikel 3:4 Awb is relevant als het bestuur bij de besluit-
vorming verschillende belangen moet betrekken. De kennisvergaringsplicht van 
het bestuur strekt niet verder dan de feiten en belangen die op basis van het spe-
cialiteitsbeginsel bij de besluitvorming mogen worden betrokken. Op grond van 
de artikelen 3:2 en 3:4 Awb kan bijvoorbeeld niet van het bestuur verlangd wor-
den dat het bij de aanvraag van een bouwvergunning onderzoek verricht naar 
een andere bouwlocatie waar de belangenaantasting geringer is. Verder is de 
plicht van een aanvrager om, op grond van artikel 4:2, tweede lid, Awb, gege-
vens naar voren te brengen relevant voor de reikwijdte van de onderzoeksplicht 
van het bestuur.102 Zo is het voorstelbaar dat voor het bestuur pas een plicht 
ontstaat om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing, nadat een belanghebbende een oplossing voor een conflict heeft aan-
gedragen. 

Niettemin beschikt het bestuur over de mogelijkheid om buiten de plicht van 
artikel 3:2 Awb onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelij-
ke oplossing. De behoorlijkheid van het overheidsoptreden kan daarvoor een 
reden zijn. Het bovenstaande kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van het 
volgende voorbeeld. Een vergunningaanvraag moet worden afgewezen omdat 
niet aan de criteria voor toewijzing is voldaan. Met een aanpassing van de aan-
vraag zou een toewijzing mogelijk zijn. Moet het bestuur naar aanleiding van 
bezwaren tegen het afwijzende besluit onderzoeken of de aanvrager zijn aan-
vraag wenst te wijzigen? Op grond van artikel 3:2 Awb kan dit niet van het be-
stuur worden verlangd.103 Een afwijzing van de aanvraag is in dit voorbeeld een 
rechtmatig besluit. Dat neemt niet weg dat een behandelend ambtenaar met het 
oog op de behoorlijkheid van het overheidsoptreden contact zou kunnen opne-
men met de aanvrager teneinde ervoor te zorgen dat er een aangepaste aanvraag 
wordt ingediend.104  

Argumenten als efficiency en effectiviteit kunnen het bestuur ook doen be-
sluiten om te bemiddelen in gevallen waarin dit op basis van artikel 3:2 Awb 
niet verlangd kan worden. Juridische procedures brengen voor bestuur en burger 
kosten met zich mee. Wettelijke termijnen worden vaak niet gehaald waardoor 
procedures meer tijd in beslag nemen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de be-
langhebbende wiens belangen met het besluit zijn gediend.105 Bij een conflict 
tussen buren kan op grond van artikel 3:2 Awb van het bestuur niet verlangd 
worden dat het onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing als belangen worden aangevoerd die niet meegenomen mogen worden 
bij de besluitvorming. Toch kan het in dergelijke gevallen efficiënt zijn om te 

                                                        
102. Zie Schuurmans 2005. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten een overzicht van de jurisprudentie 

over de artikelen 3:2 en 4:2, tweede lid, Awb. 
103. Vgl. Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 17-18, waar verwezen wordt naar de parlementaire 

geschiedenis.  
104. Vgl. Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 16.  
105. Kamerstukken II 2003-2004, 29 495, nr. 2, p. 11-12 (Beslistermijnen. Waar blijft de tijd?).  
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bemiddelen ter voorkoming van een gerechtelijke procedure en om tijd en kos-
ten te besparen. Het praktijkvoorbeeld bouwvergunning voor een nieuwe woning 
(beschreven in paragraaf 6.3.1) laat zien dat een aanvrager bereid kan zijn om 
bij de buren een raam te plaatsen ter compensatie van verlies aan uitzicht en 
privacy. In een gerechtelijke procedure kunnen aspecten als verlies aan uitzicht 
en privacy niet meegenomen worden bij de beslissing over de rechtmatigheid 
van een bouwvergunning.  
 
In vergelijking met het voorstel van Vetter over verplichte mediation biedt de 
plicht om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke op-
lossing een aantal voordelen. Een eerste voordeel is dat niet onnodig tijd en geld 
wordt geïnvesteerd in conflicten waarbij de kans op een oplossing door bemid-
deling gering is. In de tweede plaats kan per geval gekozen worden voor een 
optimale wijze van conflicthantering. Bij complexe zaken kan de hulp van een 
mediator worden ingeschakeld, bij minder ingewikkelde zaken kan het bestuur 
zelf, of een bezwaaradviescommissie, de bemiddeling begeleiden. In de derde 
plaats biedt het de mogelijkheid om per geval na te gaan in welke fase bemidde-
ling optimaal is. Bemiddeling in de primaire fase kan bijvoorbeeld aantrekkelijk 
zijn voor een bedrijf dat bij de aanvraag van een vergunning al problemen voor-
ziet met omwonenden of milieuorganisaties. Als op voorhand duidelijk is dat 
een voorgenomen activiteit van een aanvrager een conflict met omwonenden zal 
opleveren, kan het interessant zijn om in de primaire fase te bemiddelen. In veel 
gevallen zal een conflict echter pas door het indienen van bezwaren aan het licht 
komen. 
 
Hoewel wetgeving, literatuur en jurisprudentie aanknopingspunten bieden voor 
een bemiddelende rol voor het bestuur, heeft de voorzieningenrechter voor zover 
mij bekend slechts in een tweetal zaken expliciet op een dergelijke rol gewezen. 
Naar mijn oordeel dient de bestuursrechter bij de beoordeling van een geschil 
meer aandacht te besteden aan de bemiddelende rol van het bestuur. Met de 
VAR-Commissie Rechtsbescherming ben ik van mening dat voor de bestuurs-
rechter een taak is weggelegd om bemiddeling in de bestuurlijke fase te bevor-
deren.  

De Commissie constateert dat in de praktijk door juridisering van de be-
zwaarschriftprocedure onvoldoende aandacht bestaat voor de functie van con-
flictoplossing. De bestuursrechter is door een sterk formeel-juridische toetsing 
mede debet geweest aan de juridisering van de bezwaarschriftprocedure, nu zou 
hij steun kunnen verlenen aan een tegenbeweging. De Commissie stelt voor dat 
bij een toetsing van de gang van zaken in de bezwaarfase de vraag voorop zou 
moeten staan of in die fase voldoende moeite is gedaan om alsnog tot een geza-
menlijke oplossing van het conflict te komen.106 
 

                                                        
106. VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 167. 
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‘Onder omstandigheden zou een besluit op bezwaarschrift in strijd met alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen zijn als deze vraag ontken-
nend wordt beantwoord. Zo’n ontwikkeling zou sporen met de civiele rechts-
pleging, waarin partijen ook gaandeweg een verantwoordingsplicht tegenover 
de rechter krijgen over de pogingen die zij hebben gedaan om buiten rechte tot 
een oplossing te komen.’107 

 
Allewijn meent met de Commissie dat de bestuursrechter hier een taak heeft.108 
Hij merkt op dat het in de bestuursrechtspraak vooralsnog ongebruikelijk is 
partijen te vragen wat ze ondernomen hebben om het conflict samen op te los-
sen, terwijl het dossier daarvoor soms wel aanknopingspunten biedt. Overigens 
vragen annotators zich bij bepaalde uitspraken ook wel eens af of mediation niet 
voor de hand had gelegen.109 Uit het rapport van de Derde Evaluatiecommissie 
Awb (commissie Ilsink) leidt Allewijn af dat vanuit het perspectief van de bur-
ger behoefte bestaat aan dejuridisering en aan een versterking van de probleem-
oplossende ambities van de bezwaarschriftprocedure.  
 

‘Eventueel ware de probleemoplossende ambitie van de bezwaarschriftproce-
dure wettelijke status te geven door het opnemen van een bepaling als de vol-
gende in hoofdstuk 7: Alvorens op het bezwaar te besluiten onderzoekt het 
bestuursorgaan of – binnen de kaders van wet- en regelgeving – een minnelij-
ke oplossing tussen partijen mogelijk is.’110 

 
Een wettelijke regeling is naar mijn oordeel niet nodig. Mijns inziens kan de 
bestuursrechter de bemiddelende rol van het bestuur in de bestuurlijke fase be-
nadrukken, door toetsing aan de onderzoeksplicht op grond van artikel 3:2 Awb 
naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Meer dan voorheen is ge-
beurd, zal de rechter het bestuur moeten wijzen op zijn bemiddelende rol. 
 
Niet iedereen is enthousiast over een controle door de rechter of het bestuur wel 
voldoende onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing.111 Deze rechterlijke controle roept inderdaad vragen op. Hoe zou een 
dergelijke toetsing door de bestuursrechter vorm moeten krijgen? Onder welke 
omstandigheden is sprake van een schending van de onderzoeksplicht naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing? Welke beslissing dient de bestuurs-
rechter te nemen indien hij van oordeel is dat het bestuur niet aan zijn onder-
zoeksplicht heeft voldaan? Hoe verhoudt een dergelijke rechterlijke toetsing 
zich tot de taak van de rechter om bestuursrechtelijke geschillen te verwijzen 
                                                        
107. VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 165. 
108. Allewijn 2005, p. 186. 
109. Sewandono onder ABRvS 26 juli 2006, AB 2006, 383; ABRvS 7 juni 2006, AB 2006, 210. Van 

Hall onder ABRvS 27 juni 2007, AB 2007, 242; ABRvS 30 november 2005, AB 2006, 69 en 
ABRvS 29 oktober 2003, AB 2003, 452. 

110. Allewijn 2007b, p. 155. 
111. Zie Daalder & Van der Jagt 2006, p. 1754. 
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naar mediation of zelf schikkingsonderhandelingen te begeleiden?112 Naarmate 
de schending van de onderzoeksplicht door het bestuur groter is, zou de rechter 
mijns inziens eerder aan moeten sturen op onderhandelingen tussen partijen.  

Stel dat een bemiddelingspoging niet lukt omdat partijen bijvoorbeeld niet 
willen onderhandelen, hoe zou het oordeel van de rechter dan kunnen luiden? 
Dit hangt af van de vraag hoe de rechter de onderzoeksplicht waardeert. Schen-
ding van artikel 3:2 Awb levert een formeel gebrek op in de voorbereiding van 
een besluit. Naar huidig recht kan de rechter een besluit niet in stand laten door 
het passeren van de schending van het vormvoorschrift via artikel 6:22 Awb.113 
Mogelijk wordt dit met een aanpassing van artikel 6:22 Awb in de toekomst 
anders.114 Als de rechter een sterk signaal wil afgeven aan het bestuur, kan hij 
het besluit vernietigen wegens schending van artikel 3:2 Awb. Een vernietiging 
met terugverwijzing van het besluit naar het bestuur ligt niet voor de hand omdat 
tijdens het onderzoek in de gerechtelijke fase al onderzoek is verricht naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Omdat de schending van de onder-
zoeksplicht een formeel gebrek betreft, is een vernietiging met het in stand laten 
van de rechtsgevolgen ook een mogelijkheid.  

2.4.3 Tussenconclusie 

Artikel 3:2 Awb dient zodanig te worden uitgelegd dat het onder omstandighe-
den mede de plicht voor het bestuur omvat onderzoek te verrichten naar de mo-
gelijkheid van een minnelijke oplossing. Deze interpretatie van artikel 3:2 Awb 
brengt met zich mee dat het bestuur moet differentiëren in de wijze waarop een 
conflict in de besluitvormingsfase behandeld wordt. Afhankelijk van de speci-
fieke omstandigheden van een geval kan binnen de besluitvormingsfase een 
conflictoplossingsgerichte benadering of een meer formele benadering worden 
gevolgd. Een conflictoplossingsgerichte benadering zal eerder verlangd kunnen 
worden indien het bestuur beschikt over beleidsvrijheid en op grond van artikel 
3:4 Awb een beslissing dient te nemen waarmee de lasten van burgers zoveel 
mogelijk worden beperkt. Naar mijn oordeel zou de bestuursrechter bij de be-
oordeling van een geschil meer aandacht aan de bemiddelende rol kunnen en 
moeten besteden. Het idee om partijen te verplichten gebruik te maken van me-
                                                        
112. Vgl. Allewijn 2005, p. 181-191. Of een bestuursrechter het begeleiden van schikkingsonder-

handelingen tot zijn taak rekent, hangt volgens Allewijn af van de beroepsopvatting en de rech-
tersstijl.  

113. CRvB 28 november 1997, RAwb 1998, 91. 
114. De reikwijdte van artikel 6:22 Awb wordt wellicht verruimd bij een toekomstige aanpassing 

van het bestuursprocesrecht. In het voorontwerp van een wijziging is voor het beantwoorden 
van de vraag of een gebrek in een besluit kan worden gepasseerd niet de aard van het geschon-
den voorschrift doorslaggevend, maar uitsluitend of iemand door de schending is benadeeld (zie 
De Graaf 2006, p. 5607 over het voorontwerp ‘Wet aanpassing bestuursprocesrecht’ (versie 25 
april 2006)). Schending van de door mij voorgestelde onderzoeksplicht naar de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing zou volgens deze voorgestelde wijziging mogelijk door de rechter 
kunnen worden gepasseerd, mits niemand daardoor wordt benadeeld. 
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diation alvorens toegang kan worden verkregen tot de gerechtelijke fase, dat 
naar voren is gebracht in de Duitse literatuur, gaat mijns inziens te ver. Het is 
niet zinvol om zonder enige selectie in alle gevallen een uitgebreid mediationtra-
ject te doorlopen. 

2.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is verkend in hoeverre van het bestuur in de besluitvormingsfa-
se een bemiddelende rol kan worden verlangd. Onderzocht is of de normen die 
in deze fase voor het bestuur gelden, aanknopingspunten bieden voor een be-
middelende rol. 
 
Gebleken is dat een bemiddelende rol van het bestuur nodig kan zijn in verband 
met een zorgvuldige voorbereiding van besluiten. Uit de jurisprudentie blijkt dat 
op grond van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb onder omstandigheden van het bestuur 
kan worden verlangd dat dit onderzoekt of en, zo ja, op welke wijze de lasten 
van belanghebbenden kunnen worden beperkt. Dit vloeit voort uit het beginsel 
van de minste pijn, het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van gelijkheid 
voor de publieke lasten. Interessant is dat de rechter in enkele uitspraken het 
bestuur expliciet heeft gewezen op zijn bemiddelende rol en de onderzoeksplicht 
van artikel 3:2 Awb zo heeft uitgelegd dat het voor het bestuur mede de plicht 
omvat om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de hoorzitting be-
schouwt als een mogelijkheid voor het bestuur om met belanghebbende te com-
municeren over een mogelijke oplossing voor een conflict. Het bestuur moet 
zich actief opstellen en kan niet volstaan met enkel het aanhoren van belangheb-
bende.  

Verder is duidelijk geworden dat het gebruik van bemiddeling bijdraagt aan 
de verwezenlijking van de behoorlijkheidsnormen. Behoorlijkheidsnormen die 
in verband kunnen worden gebracht met het idee van een dienende overheid 
(correcte bejegening en fair play) bieden aanknopingspunten voor een bemidde-
lende rol. Opmerkelijk is dat ook de Nationale ombudsman in toenemende mate 
gebruik maakt van bemiddeling om klachten van burgers over overheidshande-
len op te lossen. Hiermee geeft de Nationale ombudsman een signaal dat een 
conflictoplossingsgerichte benadering bij conflicten tussen bestuur en burger 
wenselijk is.  
 
Aandacht is besteed aan de bemiddelende rol van het bestuur in het Duitse be-
stuursrecht. Opmerkelijk is dat in Duitse wetgeving het bestuur expliciet wordt 
gewezen op de mogelijkheid om in de besluitvormingfase gebruik te maken van 
mediation, teneinde trage besluitvorming te voorkomen. Over de vraag wanneer 
het bestuur bemiddelend zou moeten optreden, bestaat in de literatuur verschil 
van mening. Enerzijds bestaat de opvatting dat de procedurele voorschriften 
uitgelegd moeten worden vanuit de gedachte dat besluitvorming zoveel mogelijk 
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gericht dient te zijn op het bereiken van consensus. Anderszijds bestaat een idee 
om partijen te verplichten om mediation te beproeven, voordat toegang kan 
worden verkregen tot de gerechtelijke fase. Verplichte mediation voorafgaand 
aan de gerechtelijke fase acht ik niet gewenst. In de praktijk blijkt mediation in 
relatief weinig gevallen te worden toegepast. Bovendien is het naar mijn oordeel 
niet zinvol om partijen te verplichten tot mediation als de partijen zelf niet de 
intentie hebben om een minnelijke oplossing te zoeken voor een conflict.  

Voortbouwend op de aanknopingspunten uit het positieve recht, dient artikel 
3:2 Awb zo te worden uitgelegd dat het mede de plicht voor het bestuur omvat 
om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. 
De reikwijdte van de rechtsplicht tot onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing is afhankelijk van de wettelijke kaders waarbinnen de be-
voegdheid wordt uitgeoefend en de gegevens die belanghebbende zelf naar vo-
ren brengt. Een bemiddelende rol van het bestuur kan eerder verlangd worden 
als het bij het nemen van een besluit beschikt over beslissingsruimte. Het is 
evenwel denkbaar dat een bemiddelende rol van het bestuur onder bijzondere 
omstandigheden nodig kan zijn, bijvoorbeeld bij een conflict over het vaststellen 
van feiten. Indien het bestuur beschikt over beleidsvrijheid is de reikwijdte van 
de onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing op 
grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb beperkt tot de belangen die gelet op het 
specialiteitsbeginsel bij de belangenafweging mogen worden meegewogen. De 
plicht van van een aanvrager om op grond van artikel 4:2, tweede lid, Awb ge-
gevens naar voren te brengen, is eveneens relevant voor de reikwijdte van de 
onderzoeksplicht van het bestuur. Indien een burger een oplossing aandraagt 
voor een conflict, kan voor het bestuur de plicht ontstaan om de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing te onderzoeken. De bestuursrechter dient bij de 
beoordeling van een geschil, meer dan tot dusverre is gebeurd, aandacht te be-
steden aan de bemiddelende rol van het bestuur.  

Ook in gevallen waar de artikelen 3:2 en 3:4 Awb dit niet verlangen, kan het 
bestuur in de besluitvormingsfase een conflictoplossingsgerichte benadering 
volgen. Het gebruik van bemiddeling kan bijvoorbeeld gewenst zijn uit oogpunt 
van behoorlijkheid of om reden van efficiency of effectiviteit.  



Hoofdstuk 3 
Bemiddelend bestuur en het 

legaliteitsbeginsel 

3.1 Inleiding 

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

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

3.2 Achtergrond en reikwijdte van het legaliteitsbeginsel 

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Contracteren over de inhoud van een besluit 

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

3.3.1 De overeenkomst over een vergunning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2 De vergunning  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 31-32. 
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tievelijk door haar uit te stellen of op te heffen. Deze voorwaarden zijn verge-
lijkbaar met de voorwaarden uit het civiele recht.31 Een voorbeeld is de lozings-
vergunning die verleend wordt onder de ontbindende voorwaarde dat aansluiting 
op het riool mogelijk wordt.32 Opschortende of ontbindende voorwaarden heb-
ben net als beperkingen uitsluitend betrekking op de werking van de beschik-
king als zodanig. Deze voorwaarden roepen voor de vergunninghouder geen 
gedragsverplichtingen in het leven. Dit veronderstelt dat opschortende of ont-
bindende voorwaarden ook niet afhankelijk kunnen zijn van enig handelen van 
de vergunninghouder.33 Net als bij de beperking geldt dat voor het maken van 
afspraken over voorwaarden het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grondslag 
eist. 
 
Voorschriften 
Voorschriften hebben niet betrekking op de vergunning als zodanig, maar zijn 
gericht op de beïnvloeding van het gedrag van de vergunninghouder. Voor-
schriften specificeren de werking van de vergunning in de concrete rechtsver-
houding waarop deze betrekking heeft.34 In tegenstelling tot beperkingen en 
voorwaarden hebben voorschriften betrekking op het handelen en het gedrag van 
de vergunninghouder. Door het verbinden van voorschriften aan een vergunning 
worden door het bestuur aan de vergunninghouder bepaalde verplichtingen op-
gelegd. Over de vraag of het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag eist 
voor het stellen van vergunningvoorschriften, bestaat in de literatuur verschil 
van mening. Het antwoord op deze vraag is voor dit onderzoek relevant nu de 
bevoegdheid van het bestuur om eenzijdig voorschriften te stellen tevens de 
bevoegdheid impliceert om daarover te contracteren.  

3.3.3 Vergunningvoorschriften en het legaliteitsbeginsel: literatuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vegting maakt onderscheid tussen de rechtskracht van de beschikking en de 
rechtskracht van de rechtsverhouding.49 Door de vergunning zelf wordt de 
rechtspositie van betrokkene eenzijdig door de overheid gewijzigd. De betrok-
kene is echter pas gebonden aan de rechten en plichten voortvloeiend uit de 
vergunning, als hij de vergunning aanvaardt. De rechtsbron van de rechtsver-
houding is aan te merken als een tweezijdige rechtshandeling. Het is deze twee-
zijdige rechtshandeling, bestaande uit de eenzijdige beschikking en de aanvaar-
ding ervan door betrokkene, die naar het oordeel van Vegting gekwalificeerd 
kan worden als overeenkomst.  
 
Volgens Van der Pot kan geen sprake zijn van wilsovereenstemming, omdat de 
wil van het bestuur niet is gericht op het ontstaan van de rechtsverhouding. Het 
                                                        
45. Van Ommeren 1996, p. 340. 
46. De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 32.  
47. Van Ommeren 1996, p. 351.  
48. Vegting 1954, p. 364-365.  
49. Vegting 1954, p. 369-373. 
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maakt de overheid niet uit of de vergunninghouder daadwerkelijk van de ver-
gunning gebruik maakt. Vegting heeft deze kritiek volgens Van Ommeren te-
recht weerlegd door erop te wijzen dat voor het bereiken van wilsovereenstem-
ming niet is vereist dat een gelijke mate van enthousiasme bestaat aan beide 
zijden. Van belang is dat beide partijen akkoord gaan met het feit dat de rechts-
verhouding ontstaat.50 Ook Donner is van oordeel dat geen sprake is van uitge-
wisselde wilsverklaringen die op elkaar gericht zijn. Van Ommeren weerlegt 
deze kritiek door zich af te vragen waar de wilsverklaringen anders op gericht 
zou kunnen zijn dan op de vergunning.  

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

7 juli 1998, M en R 1999, 15; De Moor-van Vugt 2001, p. 22.  
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de vergunning. Uit het feit dat bezwaar is aangetekend, blijkt dat de vergunning-
houder het niet eens is met de inhoud. Met Van Gestel en Jongma ben ik van 
mening dat niet altijd een reële vrije keus bestaat voor het wel of niet aanvaar-
den van de vergunning.53 Een particulier die voor het uitoefenen van een be-
paalde bedrijfsactiviteit afhankelijk is van een milieuvergunning, heeft in de 
praktijk weinig keus om niet gebruik te maken van de vergunning, indien hij 
zich niet kan vinden in de voorschriften. In theorie bestaat een mogelijkheid om 
geen gebruik te maken van de vergunning en bijvoorbeeld te stoppen met de 
bedrijfsactiviteit, maar voor de betrokken particulier zal dit vaak geen reële optie 
zijn. Een tweede punt van kritiek dat door Jongma wordt aangestipt, is de vraag 
hoe de rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen het besluit tot vergunningverle-
ning zich verhouden tot de eenzijdige overeenkomst.54 Als de constructie van 
een eenzijdige overeenkomst wordt aanvaard, dan zou daartegen ook rechtsbe-
scherming kunnen openstaan. Op het punt van rechtsbescherming schept deze 
theorie geen duidelijkheid. Een laatste opmerking over het contractmodel heeft 
betrekking op de redenering dat de ingebruikname van een vergunning als 
rechtshandeling moet worden beschouwd. Jongma betoogt dat de ingebruikname 
van de vergunning niet als rechtshandeling moet worden aangemerkt, maar als 
een feitelijke handeling.55 Net als bij bepaalde wetgeving is het bij vergunning-
verlening zo dat de voorschriften niet zonder meer verplichtend zijn. Alleen als 
een bepaalde activiteit zich voordoet, hebben de voorschriften werking. Vooraf-
gaand daaraan gelden de voorschriften ook wel, maar hebben ze geen werking. 
Door ingebruikname van een vergunning kan dan geen overeenkomst tot stand 
komen.  

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

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

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

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

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

3.3.4 Vergunningvoorschriften en het legaliteitsbeginsel: jurisprudentie  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.5 Tussenconclusie 

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

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

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

3.4 Een prestatie voor publiekrechtelijke medewerking  

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

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

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

3.4.1 De overeenkomst over publiekrechtelijke medewerking 

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

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

3.4.2 Bedingen prestatie en het legaliteitsbeginsel: literatuur 

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3 Bedingen prestatie en het legaliteitsbeginsel: jurisprudentie 

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

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

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

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.4 Tussenconclusie 

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

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

3.5 Contracteren in de privaatrechtelijke sfeer 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.2 De doorkruisingsleer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

103. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 m.nt. Scheltema (Windmill-arrest). De doorkruisingsgedach-
te kwam al eerder naar voren in het Benckiser-arrest (HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 m.nt. 
CJHB & JCS). Zie over de bezwaren tegen de tweewegenleer: Damen e.a. 2005, p. 580-583. 
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‘Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, is 
voor de beantwoording van deze vraag beslissend of gebruik van de privaat-
rechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. 
Daarbij moet o.m. worden gelet op inhoud en strekking van de regeling (die 
mede kan blijken uit haar geschiedenis) en op de wijze waarop en de mate 
waarin in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn be-
schermd, een en ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en on-
geschreven regels van publiek recht. Van belang is voorts of de overheid door 
gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat 
kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid, 
omdat, zo zulks het geval is, dit een belangrijke aanwijzing is dat er geen 
plaats is voor de privaatrechtelijke weg.’ 

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

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.3 Tussenconclusie  

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

3.6 Inspiratie uit het Duitse recht  

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

                                                        
114. Zie Hof Leeuwarden 10 augustus 1994, NJ 1995, 202.  
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che Vertrag (privaatrechtelijke overeenkomst). Bezien wordt in hoeverre argu-
menten en oplossingsrichtingen uit het Duitse recht relevant kunnen zijn voor 
juridische vraagstukken uit de Nederlandse theorie. Eerst wordt aandacht be-
steed aan de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel in het Duitse recht.  

3.6.1 Vorbehalt des Gesetzes 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                       

3.6.2 Nebenbestimmungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

129. Jongma 2002, p. 28.  



 BEMIDDELEND BESTUUR EN HET LEGALITEITSBEGINSEL 81 

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

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

3.6.3 Verwaltungsvertrag  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.4 Privatrechtlichen Vertrag  

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

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

3.6.5 Tussenconclusie 

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

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

3.7 Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Hoofdstuk 4 
Bemiddelend bestuur en het 

specialiteitsbeginsel 

4.1 Inleiding  

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

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

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

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

4.2 Achtergrond en reikwijdte van het specialiteitsbeginsel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Contracteren over de inhoud van een besluit 

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

4.3.1 Uitleg specialiteitsbeginsel: literatuur 

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

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38. Damen e.a. 2005, p. 408-409; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 300-301; De Haan 
2000, p. 370; Van Hall 1995, p. 75-76; Drupsteen 1994, p. 81-82. 
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redenering dat de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften geacht moet 
worden mede te zijn toegekend met het oog op de bescherming van particuliere 
belangen van derden.  

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

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

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

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

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

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

4.3.2 Uitleg specialiteitsbeginsel: jurisprudentie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

281 m.nt. AvH; ABRvS 28 januari 2004, AB 2004, 116 m.nt. AvH; ABRvS 29 oktober 2003, 
AB 2003, 452 m.nt. AvH; ABRvS 16 april 2003, JB 2003, 165. 



 BEMIDDELEND BESTUUR EN HET SPECIALITEITSBEGINSEL 103 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                       

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

4.3.3 Onderhandelen over vergoeding van nadeel of schade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76. Schlössels 2002, p. 186. 
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vereisten een aansprakelijkheidsverdeling tot stand komen. Vervolgens moet 
worden nagegaan hoe de uitkomst juridisch moet worden vormgegeven. Is het 
bestuur aansprakelijk voor (een deel van) de schade, dan kan de uitkomst in 
zoverre worden vastgelegd in een (on)zuiver schadebesluit.77  

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

4.3.4 Onderhandelen over meer dan één besluit 

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

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.5 Tussenconclusie 

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

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

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

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

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

4.4 Een prestatie voor publiekrechtelijke medewerking 

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

4.4.1 Bedingen prestatie en het specialiteitsbeginsel: literatuur 

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

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

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

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

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

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

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

het arrest Nunspeet/Mulder bestond geen duidelijkheid over de toelaatbaarheid van een afwen-
telingsovereenkomst: Rb. Almelo 20 oktober 1999, JB 1999, 292 m.nt. R.J.N.S.; Rb. Utrecht 4 
augustus 1999, BR 2000, 57; Rb. Maastricht 30 maart 2000, BR 2000, 677; Rb. Zutphen 13 juli 
2000, BR 2000, 1060. Hof Arnhem 7 mei 2002, JB 2002, 234, m.nt. J.G.L. van Nus & U.T. 
Hoekstra. 

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

201-202. 
109. Verschuren 1994, p. 202. 
110. Schlössels in zijn noot onder Rb. Almelo 20 oktober 1999, JB 1999, 292. 

 



118 BEMIDDELEND BESTUUR 

besteed worden aan de rechtszekerheid van de initiatiefnemer.111 Essentieel is 
dat de initiatiefnemer meer inzicht verkrijgt in de te verwachten planschade en 
invloed kan uitoefenen op de vaststelling van de planschadevergoeding.112 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2 Bedingen prestatie en het specialiteitsbeginsel: jurisprudentie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.3 Tussenconclusie 

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

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

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

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

4.5 Contracteren in de privaatrechtelijke sfeer 

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

4.6 Inspiratie uit het Duitse recht 

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

4.6.1 Het Koppelungsverbot in § 36 en § 56 VwVfG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.2 Reikwijdte Koppelungsverbot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.3 Tussenconclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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





 

Hoofdstuk 5 
Conflicten na succesvolle bemiddeling 

5.1 Inleiding 

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

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

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

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

5.2 Burgerlijke rechter of bestuursrechter 

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

5.2.2 Rechtsbescherming derden die geen contractpartij zijn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Als contractpartijen geheimhouding zijn overeengekomen, rijst de vraag in hoeverre een over-
eenkomst in rechte overgelegd moet worden. Zie par. 5.3 over de vertrouwelijkheid van bemid-
deling.  
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kerd kunnen worden door de regels over de wijze van bekendmaking van beslui-
ten van overeenkomstige toepassing te verklaren in deze situatie. Dit is echter 
niet mogelijk via artikel 3:1, tweede lid, Awb, omdat afdeling 3.6 buiten de 
reikwijdte valt van deze schakelbepaling.30 Mijns inziens kan het bestuur in 
deze situatie ook zonder wettelijke regeling gehouden zijn tot het kenbaar ma-
ken van het contract aan derden om reden van zorgvuldigheid en behoorlijkheid.  

                                                       

5.2.3 Tussenconclusie 

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

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

5.3 De vertrouwelijkheid van bemiddeling  

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

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

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

5.3.1 Geheimhoudingsbeding 

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2 Burgerlijk procesrecht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.3 Bestuursprocesrecht 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.4 Tussenconclusie 

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

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

377 m.nt. PJS.  

 



152 BEMIDDELEND BESTUUR 

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

5.4 Afstandsbeding, mediationclausule en afwijken van dwingend 
recht 

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

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

5.4.1 Afstandsbeding 

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

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

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

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

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

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

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

danks gemaakte afspraken het lopende beroep niet intrekt, is de belastingrechter wel gehouden 
om een oordeel te vellen (Hof Arnhem 7 oktober 2004, LJN AR4836; Van Schelven 2005, p. 
15-16).  

 



154 BEMIDDELEND BESTUUR 

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Mediationclausule 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.3 Strijd met dwingend recht: toch afdwingbaar? 

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

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

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

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

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

                                                       

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

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

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

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

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

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

5.4.4 Tussenconclusie 

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

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

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

5.5 Vorderen van onverschuldigde prestaties door het bestuur 

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

5.5.1 Over nietigheid  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.3 Waardering van de prestatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.4 Tussenconclusie 

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

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

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

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

5.6 Uitleg en uitvoering van de overeenkomst 

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

5.6.1 Uitleg van de overeenkomst  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.2 Vorderen van nakoming van de overeenkomst 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.3 Tussenconclusie 

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

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

5.7 Samenvatting en conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

De reikwijdte van een geheimhoudingsbeding is beperkt, mede door het van 
toepassing zijn van de Wob. In beginsel kunnen alle schriftelijke documenten 
(mediationovereenkomst, verslag van de onderhandelingen, tussentijdse schrifte-
lijke voorstellen en vaststellingsovereenkomst) met een verzoek op grond van 
artikel 3 Wob openbaar worden gemaakt. Overigens heeft de Wob niet betrek-

 



180 BEMIDDELEND BESTUUR 

king op mondelinge communicatie. In zoverre biedt de Wob ruimte voor ver-
trouwelijke onderhandelingen tussen bestuur en burger over een mogelijke op-
lossing voor een conflict.  

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

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



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.  
 

 



200 BEMIDDELEND BESTUUR 

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.  
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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 
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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.  



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 
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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. 
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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, 
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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-
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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 
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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. 
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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.  
 

                                                        
32. Paragraaf 6.2.3.  
33. Paragraaf 6.2.3.3. 
34. Paragraaf 6.3.2.  
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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.  





Summary 

Administrative decision-making frequently leads to disputes with citizens. Since 
in many cases conflicting interests are involved in the decisions to be made, 
disputes are inevitable. In the Netherlands, as in other countries such as Eng-
land, France and Germany, administrative authorities are to an increasing extent 
turning to mediation to avoid or resolve disputes. The reasoning is that if a dis-
pute can be solved at the decision-making stage, court proceedings can be avoi-
ded and decisions can be implemented more quickly. Then the administrative 
authority and the citizen in question can both be spared the costs of bringing a 
court action and the time it takes. The restoration of citizens’ trust in the gov-
ernment is seen as an additional benefit of mediation. 

Mediation by administrative authorities is the topic of this study. In this con-
text mediation means that during the decision-making process the administrative 
authority in question takes a conflict resolution approach. For example, a public 
servant handling a case or an administrator involved in the case may attempt to 
find a satisfactory solution. Another possibility is for a mediator to assist the 
administrative authority and the citizens involved in negotiating a solution. This 
study focuses on a few legal aspects of mediation in the context of administra-
tive decision-making. As well as discussing theoretical issues, the study also 
examines mediation in practice. This is not a quantitative empirical study but an 
exploration of practice in order to supplement theory. The information about 
mediation in practice is derived from evaluation reports of mediation projects at 
the Employees’ Insurance and Benefits Office (UWV), the provincial admini-
strations of Overijssel and Groningen, and the municipal administration of 
Zwolle. In addition, practical examples of successful mediation have been found 
by examining case files. This summary presents the most important conclusions 
of the study. 
 
Conflicting interests of citizens or certain groups are regulated by the govern-
ment by means of laws and rules. When making decisions, administrative au-
thorities should base these decisions on existing regulations. In what circum-
stances may a mediating role be required? It is difficult to imagine that an ad-
ministrative authority should mediate in every case in which a citizen has an 
objection or a different view. This study examines to what extent an administra-
tive authority can be expected to assume a mediating role during decision-
making.  

The conclusion is that legislation, literature and case law provide avenues of 
approach for mediation by administrative authorities. Mediation during deci-

 



238 BEMIDDELEND BESTUUR 

sion-making is not entirely a matter of choice; in certain cases an administrative 
authority may be required to mediate. By virtue of Article 3.2 of the General 
Administrative Law Act (Awb), in certain circumstances an administrative au-
thority has a statutory duty to investigate the possibility of a settlement. This 
duty to investigate the possibility of a settlement does not entail going beyond 
the relevant facts and interests which may be taken into account in the decision-
making process pursuant to Article 3.4 of the General Administrative Law Act. 
By virtue of Paragraph 2 of Article 4.2 of the General Administrative Law Act, 
the interested party’s own responsibility to provide information also plays a role 
in the scope of the authority’s duty to investigate the possibility of a settlement. 
To a greater extent than in the past, the administrative court will have to draw 
administrative authorities’ attention to their duty to investigate the possibility of 
a settlement. Mediation in the process of administrative decision-making is pos-
sible and permissible, but in certain circumstances it is actually required. 

Administrative authorities may also take a conflict-resolution approach dur-
ing the decision-making stage in cases in which Articles 3.2 and 3.4 of the Gen-
eral Administrative Law Act do not require them to do so. For example, media-
tion may be advisable in the interests of proper administration or of efficiency or 
effectiveness. I do not consider that compulsory mediation prior to the judicial 
stage, as has been advocated in the German literature, is to be recommended. In 
my opinion it makes no sense to impose mediation on parties if those parties 
themselves do not have the intention of finding an amicable solution to a con-
flict. 
 
Sometimes explaining a decision or offering an apology is enough to resolve a 
conflict. Mediation may also provide an opportunity to negotiate a solution to a 
conflict. Substantive law must provide space to reach legally valid consensus 
regarding a solution to a conflict. This study explores the border areas associated 
with the principle of legality and the rule of speciality. Because of these two 
administrative principles, administrative authorities are not free to involve any 
interests they wish in decision-making processes. However, one of the points of 
departure in mediation is that all aspects of a conflict should be involved in ne-
gotiating a solution, including interests which are not legally relevant. The study 
examines to what extent the principle of legality and the rule of speciality are at 
odds with this core element of mediation. 

By virtue of the principle of legality and the rule of speciality, when making 
decisions an administrative authority is not authorized to take into account inter-
ests which are protected by some other public-law regulation; nor is it permitted 
to consider the private interests of some third party if it is clear that the legislator 
intended to exclude the consideration of such interests. With the help of practi-
cal examples we examined how mediation relates to the principle of legality and 
the rule of speciality. These examples show that the principle of legality and the 
rule of speciality do not inhibit an integrated approach to a conflict required by 
mediation. For instance, the practical example ‘Water Board Sub-Plan: Re-
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placement of Drawbridge’ (Deelplan waterschap: vervanging ophaalbrug) shows 
that external public interests can be taken into consideration during negotiations 
about a solution. In this case the interested party had objected to a component of 
the Water Board’s sub-plan. The Water Board could not take this objection into 
account in reaching its decision, because the objection had to do with an access 
road and was not related to water management interests. The Water Board has 
no powers with respect to access roads. Therefore a representative of Transport, 
Public Works and Water Management was invited to the negotiations about a 
possible solution. The practical example ‘Building Permit for New Residence’ 
(Bouwvergunning voor nieuwe woning) shows that during negotiations about a 
solution interests may be considered which may not be considered in the deci-
sion-making process. In this case a neighbour’s objections to a building permit 
had to do with fear that the planned development would adversely affect the 
social and residential atmosphere and the ownership situation. In view of the 
non-discretionary legal framework of Article 44 of the Housing Act (Woning-
wet), when making a decision about a building permit the administrative author-
ity may not take these interests into account. In this case the resolution of the 
administrative dispute was sought in the legal relationship between private indi-
viduals under civil law. 

It has become clear that mediation provides possibilities of dealing with so-
me of the practical problems citizens experience in relation to the principle of 
legality and the rule of speciality. In practice citizens are confronted with com-
partmentalized legislation, in which each regulation has its own assessment 
framework and its own decision-making procedure. If one dispute is spread 
across a number of different legal frameworks, it can be difficult to realize the 
integrated approach the citizen wants. Mediation also approaches a dispute in an 
integrated way. Not only legally relevant interests, but any complaints at all, 
including complaints about the way a citizen has been treated, may play a role in 
the negotiations towards a solution. The administrative authority concerned must 
then investigate whether a negotiated solution can be implemented within the 
frameworks of public law. 
 
Mediation is focused on ending disputes. After a successful mediation attempt, a 
new dispute may arise between the parties about the agreement which was rea-
ched. In administrative law the legal relationship between an administrative 
authority and a citizen is governed by a decision. When negotiations culminate 
in an agreement, their relationship is governed not only by the decision, but also 
by the agreement. This combination of legal constructions raises questions with 
regard to legal protection. The study shows that mediation in administrative 
disputes may cause legal problems relating to legal protection in the event of a 
dispute about a negotiated agreement. Various issues are discussed, such as the 
possibilities of legal protection, the confidentiality of mediation, the legal valid-
ity of waiver clauses and mediation clauses, the legal consequences of a contest-
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able agreement and the possibilities of demanding compliance with an agree-
ment. 

Some legal problems can be overcome if the special aspects of negotiating in 
administrative disputes are taken into account in practice. For example, when 
the details of a settlement are set out in an agreement, reference may be made to 
the court – the administrative court or civil court – which should be approached 
in the event of a dispute. In connection with legal protection, it is advisable for 
the agreement to be made known to third parties who were not originally party 
to it. If the agreement involves a decision, the authority in question must make 
sure that third parties know about it, by providing a statement of the grounds on 
which the decision is based. Other legal issues result from the fact that adminis-
trative procedure is not designed for the settlement of disputes arising from 
agreements. Disputes about the interpretation or performance of an agreement 
about a decision are assessed by the administrative court on the basis of the 
principle of legitimate expectations. The court does not have the power to order 
the administrative authority to comply with the agreement. Whereas the law of 
obligations grants a right of action to contracting parties, for example on the 
grounds of failure by the other party to comply with the agreement, such rights 
of action are not included in the law of administrative procedure. In view of the 
increasing use of mediation in administrative law, a legal regulation of compe-
tence agreements is to be recommended. It would mean that administrative law 
– and procedure – would be better geared to today’s practice, in which adminis-
trative authorities not only make decisions but also enter into agreements with 
citizens. 
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