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Bevoegdhedenovereenkomsten zijn overeenkomsten waarin de overheid met betrekking tot een haar 
toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze 
publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen. Zo wordt gecontracteerd over de bevoegdheid 
een omgevingsvergunning te verlenen, een bestemmingsplan te wijzigen of een belastingaanslag vast 
te stellen. Ook het contracteren over regelgevende bevoegdheden behoort tot de mogelijkheden. De 
bevoegdhedenovereenkomst is een figuur op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Twee werelden 
komen in aanraking met elkaar; het contractenrecht en publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. 
De vereniging van deze werelden in één figuur zorgt voor een zekere spanning en leidt tot praktisch 
juridische en dogmatische vragen. In dit boek wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige en 
de wenselijke plaats van de bevoegdhedenovereenkomst in het rechtssysteem. In de eerste plaats 
wordt beschreven wat de juridische positie is van de bevoegdhedenovereenkomst in het bestaande 
rechtssysteem. In de tweede plaats wordt ingegaan op de wenselijke positionering.

De serie Governance & Recht is gericht op het algemene debat over governance en zijn relatie tot het 
recht. De reeks biedt een platform voor positiefrechtelijke, rechtsvergelijkende, rechtstheore tische, 
rechtsfilosofische, rechtssociologische en politiek- en bestuurswetenschappelijke bijdragen aan dit 
debat. Deze serie maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for  
Law and Governance (NILG).

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen dat zich 
tot doel stelt onderzoek op het terrein van Law and Governance te bevorderen. Centraal staat de balans 
tussen publieke en private belangen in het recht en de wijze waarop de regulering van die belangen 
door de publieke en private sector plaatsvindt.
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