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Hoofdstuk 20 Samenvatting en conclusies

In dit boek staat de bevoegdhedenovereenkomst centraal. Onder bevoegdheden-
overeenkomsten wordt verstaan de overeenkomsten waarin de overheid ter zake 
van een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) 
–  een burger dan wel burgers en/of een andere overheid dan wel andere over-
heden – afspreekt, hetzij op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid 
al dan niet zal uitoefenen, hetzij wie deze publiekrechtelijke bevoegdheid zal 
uitoefenen.

De bevoegdhedenovereenkomst is een figuur op het grensvlak van publiek- en 
privaatrecht. Twee werelden komen hier in aanraking met elkaar; het contrac-
tenrecht, dat van oudsher wordt opgevat als iets typisch civielrechtelijks, en de 
publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening, die wordt gezien als iets typisch 
staats- en bestuursrechtelijks. De vereniging van deze twee werelden in één figuur 
zorgt voor een zekere spanning en leidt tot praktisch juridische vragen met betrek-
king tot onder meer de geldigheid, de gebondenheid en waar men terecht kan voor 
rechtsbescherming. Ook leidt het tot meer dogmatisch-juridische vragen. Hoe 
moet deze overeenkomst eigenlijk geplaatst worden in het rechtssysteem?

De wetgever is voornemens (geweest) om in de Awb een regeling op te nemen 
met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten. Om wetgeving te kunnen ont-
werpen met betrekking tot de figuur van de bevoegdhedenovereenkomst dient wel 
eerst duidelijk te zijn wat deze figuur precies inhoudt en wat de positie van deze 
figuur is.

Kort gezegd bestaat veel onduidelijkheid over de juridische positie van bevoegd-
hedenovereenkomsten. Uit de hiervoor verkort weergegeven probleemschets vloeit 
de volgende probleemstelling voort:

Wat is de huidige en wat is de wenselijke plaats van de bevoegdhedenovereenkomst 
in het rechtssysteem?

Deze probleemstelling valt uiteen in drie deelvragen:

Deelvraag 1: Wat is de plaats, de strekking en de betekenis van de 
bevoegdhedenovereenkomst naar geldend recht?

Deelvraag 2: Hoe moet de bevoegdhedenovereenkomst worden gepositioneerd in het 
licht van de grens tussen publiek- en privaatrecht?

Deelvraag 3: Moet de wetgever algemene wettelijke regels maken met betrekking tot 
bevoegdhedenovereenkomsten? Zo ja, wat dienen deze regels in te houden en wat 
zijn de consequenties van deze regels voor bestaande regelgeving op dit punt?
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Hierna wordt een samenvatting gegeven van de conclusies per deelvraag. Aan 
het einde van de samenvatting wordt een kort antwoord gegeven op de algemene 
probleemstelling.

Deelvraag 1: Wat is de plaats, de strekking en de betekenis van de 
bevoegdhedenovereenkomst naar geldend recht?

Kwalificatie naar geldend recht
Op basis van de jurisprudentie van zowel de burgerlijke rechter als de bestuurs-
rechter kan geconcludeerd worden dat de bevoegdhedenovereenkomst zelf in begin-
sel moet worden aangemerkt als een privaatrechtelijke rechtshandeling. De 
bevoegdhedenovereenkomst zelf is geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. De 
beslissing van de overheid tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst is 
naar huidig recht aan te merken als een besluit, mits is voldaan aan de vereisten 
van art. 1:3 lid 1 Awb, en wel een besluit tot het aangaan van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling (zie art. 8:3 Awb). Is een dergelijke beslissing aan te merken als 
een besluit dan is het een beschikking. Een beslissing om niet te contracteren 
kan dan naar geldend recht als de afwijzing van een aanvraag om een beschik-
king te nemen worden opgevat. De uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst 
bestaat van overheidszijde uit het al dan niet verrichten van een publiekrechte-
lijke (rechts)handeling. Voldoet deze uitvoering aan de vereisten van art. 1:3 lid 1 
Awb, dan is zij aan te merken als een besluit (‘uitvoeringsbesluit’).

Plaats, strekking en betekenis van de bevoegdhedenovereenkomst naar geldend recht 
aan de hand van een aantal algemene onderwerpen
In deel I van dit boek is aan de hand van een aantal algemene onderwerpen de 
plaats, strekking en betekenis van de bevoegdhedenovereenkomst naar geldend 
recht beschreven. Hierna beperk ik mij tot het geven van een overzicht van de 
belangrijkste knelpunten.1

Bij overeenkomsten is van overheidszijde naar geldend recht de publiekrech-
telijke rechtspersoon contractspartij. Dit is niet anders bij bevoegdhedenovereen-
komsten. Problematisch aan deze situatie is dat de contractspartij en degene die 
daadwerkelijk tot uitvoering van het contract over moet gaan uit elkaar lopen. 
De publiekrechtelijke rechtspersoon heeft niets te zeggen over de uitoefening 
van publiekrechtelijke bevoegdheden, dat is namelijk het bestuursorgaan dan 
wel het ambt, maar is naar huidig recht wel de contractspartij. Overigens kan 
deze problematiek voor bepaalde situaties gerelativeerd worden, namelijk voor die 
situaties waarin de vertegenwoordiger van de rechtspersoon overeenkomt met het 
bestuursorgaan over wiens bevoegdheid wordt gecontracteerd.

Op de bevoegdhedenovereenkomst zelf zijn zowel privaatrechtelijke als 
publiekrechtelijke regels van toepassing. Het BW is niet zonder meer van toepassing 
op alle soorten privaatrechtelijke rechtshandelingen. Boek 3 is primair geschre-
ven met het oog op het vermogensrecht in het algemeen, terwijl Boek 6 ziet op 
het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Of de bevoegdhedenovereen-

1 Een uitgebreide samenvatting van deel I is te vinden in hoofdstuk 13.
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komst naar geldend recht moet worden aangemerkt als een vermogensrechtelijke 
rechtshandeling en of het BW rechtstreeks toepasselijk is, is niet duidelijk. De 
bepalingen van het BW kunnen in ieder geval (al dan niet via een schakelbepa-
ling) naar analogie worden toegepast. Naar huidig recht is op bevoegdhedenover-
eenkomsten, via de schakelbepalingen van art. 3:14 BW en art. 3:1 lid 2 Awb, ook 
publiekrecht van toepassing. De situatie naar geldend recht dat op de bevoegdhe-
denovereenkomst, waarbij afspraken worden gemaakt over de uitoefening van een 
publiekrechtelijke bevoegdheid, publiekrechtelijke regels via schakelbepalingen 
van toepassing zijn doet gewrongen aan.

Een punt van aandacht bij de totstandkoming van bevoegdhedenovereenkom-
sten is de interne overheidsorganisatie. Om privaatrechtelijke rechtshandelingen 
te verrichten, moeten in juridische zin twee handelingen plaatsvinden. Een orgaan 
van de rechtspersoon moet beslissen tot het aangaan van de rechtshandeling en 
een orgaan (soms dezelfde, soms een ander) moet de rechtshandeling daadwer-
kelijk verrichten. De interne overheidsorganisatie bij het aangaan van bevoegdhe-
denovereenkomsten is naar geldend recht complex en met vragen omgeven. Op 
de beslissing tot het aangaan zijn regels uit de Awb van toepassing. Niet duidelijk 
is, bij bepaalde regels, in hoeverre zij van toepassing zijn en hoe zij toegepast 
moeten worden. Ook met betrekking tot de twee handelingen die nodig zijn voor 
de totstandkoming van het contract en dan met name hun onderlinge verhouding 
rijzen complexe vragen.

De geoorloofdheid van een bevoegdhedenovereenkomst hangt niet alleen 
af van de eisen die het BW aan het sluiten van overeenkomsten stelt, maar ook 
van de publiekrechtelijke rechtsnormen die gelden voor de uitoefening van de 
publiekrechtelijke bevoegdheid waarop de overeenkomst betrekking heeft. Aan 
de hand van de volgende, hele algemene kaders is in beeld gebracht binnen welke 
grenzen bevoegdhedenovereenkomsten gesloten kunnen worden: a.) de overheid 
moet bevoegd zijn om over een bevoegdheid te contracteren, b.) de overheid moet 
beslissingsruimte hebben, c.) de overeenkomst mag een publiekrechtelijke rege-
ling niet op onaanvaardbare wijze doorkruisen, en d.) de overeenkomst mag niet 
(anderszins) in strijd komen met het recht. Meer duidelijkheid is er niet. Op dit 
moment is voor wat betreft de grenzen aan de geldigheid van bedingen die de 
wederpartij van de overheid via het contract op zich neemt geen algemene lijn en 
geen algemeen uitgangspunt voor handen.

De gebondenheid van partijen jegens elkaar bij een bevoegdhedenovereenkomst 
vloeit voort uit de overeenkomst zelf. Dit neemt niet weg dat de overeenkomst een 
rol speelt bij de publiekrechtelijke besluitvorming ter uitvoering van het contract 
via de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (het vertrouwensbeginsel). Op 
dit punt is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de verbintenissen uit 
de overeenkomst die partijen jegens elkaar hebben, waarvoor de grondslag is te 
vinden in de overeenkomst zelf, en de daadwerkelijke publiekrechtelijke besluit-
vorming ter uitvoering van het contract, waarbij de overeenkomst via het vertrou-
wensbeginsel een rol speelt. Dit belangrijke onderscheid wordt vaak ten onrechte 
over het hoofd gezien.

Nakoming van een bevoegdhedenovereenkomst door de overheid (althans 
door het bevoegde bestuursorgaan) bestaat uit het al dan niet uitoefenen van een 
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publiekrechtelijke bevoegdheid. Onduidelijkheid bestaat over het antwoord op 
de vraag of civielrechtelijke of publiekrechtelijke regels dan wel uitgangspunten 
gelden en in hoeverre binding bestaat. Uit de jurisprudentie kan worden opge-
maakt dat zowel de procedurele wettelijke vereisten als de inhoudelijke toetsing 
bij de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening niet door een bevoegdheden-
overeenkomst opzij gezet kunnen worden. Wanneer belangen van derden bij 
de besluitvorming zijn betrokken, moet het bestuursorgaan met die belangen 
rekening houden. Het rekening houden met de belangen van derden kan ertoe 
leiden dat een besluit wordt genomen dat afwijkt van hetgeen partijen in de 
overeenkomst zijn overeengekomen. Dit hoeft niet. Bevoegdhedenovereenkom-
sten vervullen een belangrijke rol in de besluitvorming, ook als het gaat om een 
bevoegdheid met veel beslissingsvrijheid waarbij derden aanwezig (kunnen) zijn, 
zij het dat, gezien de positie van derden daarin, een bepaald resultaat als uitkomst 
van een besluitvormingsprocedure niet gegarandeerd kan worden. Aan de nako-
ming van bevoegdhedenovereenkomsten zitten ook civielrechtelijke aspecten. 
De onvoorziene-omstandigheden-maatstaf van art. 6:258 BW is van toepassing 
op deze overeenkomsten. De rol van art. 6:258 BW lijkt beperkt te zijn wanneer 
de wederpartij van de overheid nakoming wil in de vorm van publiekrechtelijke 
bevoegdheidsuitoefening overeenkomstig het contract. Met name bij een vorde-
ring tot schadevergoeding kan deze maatstaf toch van belang zijn.

Bij een deel van de bevoegdhedenovereenkomsten zijn de geschillen versnipperd 
over de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Het betreft de bevoegdhedenovereen-
komsten waarbij de uitvoering bestaat uit het nemen van een appellabel besluit. 
Geschillen over het aangaan van en met betrekking tot de overeenkomst zelf 
moeten worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Wil de burger nakoming 
van het contract, in de vorm van het toegezegde besluit, dan is de bestuursrechter 
(na de bezwaarfase) in deze situatie de aangewezen rechter. De overheid daaren-
tegen dient in beginsel nakoming te vragen bij de burgerlijke rechter. Schadever-
goedingsgeschillen kunnen, al naar gelang de precieze vordering, aan de orde 
komen bij de bestuursrechter, de burgerlijke rechter of bij beide rechters. Voor de 
verschillende procedures geldt verschillend procesrecht. Ook gaan de rechters uit 
van een ander object dat ter toetsing voorligt en hanteren zij een andere toetsing. 
Steeds zal de rechtzoekende burger goed moeten opletten wat hij wil bewerk-
stelligen en waar dat binnen welke termijn kan. Burgers moeten wel heel goed 
ingevoerd zijn in het recht en dan met name de competentieverdeling tussen de 
bestuursrechter en de burgerlijke rechter om geen rechtsbeschermingsmogelijk-
heden over het hoofd te zien. Het niet volgen van of het over het hoofd zien van de 
bestuursrechtelijke procedures kan verstrekkende consequenties hebben voor de 
burger. Bij een deel van de bevoegdhedenovereenkomsten speelt het probleem van 
de versnippering over verschillende rechtsbeschermingsprocedures niet. Name-
lijk bij die overeenkomsten waarbij de uitvoering van overheidszijde bestaat uit het 
verrichten van een handeling die niet bij de bestuursrechter appelabel is.

Met betrekking tot de openbaarheid van bevoegdhedenovereenkomsten doen 
zich problemen voor. Op besluiten tot het aangaan van de overeenkomst zijn de 
regels met betrekking tot bekendmaking van besluiten uit de Awb rechtstreeks van 
toepassing. Het is naar huidig recht onduidelijk aan wie en hoe dit besluit  precies 
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moet worden bekendgemaakt. Het lijkt er, ondanks alle onduidelijkheid, op dat 
de kring van personen aan wie deze beslissing bekend moet worden gemaakt 
beperkt is. Voor de bevoegdhedenovereenkomst zelf geldt op grond van de Awb 
geen bekendmakingsplicht. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan 
een ieder een verzoek doen om inzage in, afschrift, uitreksel of samenvatting dan 
wel inlichtingen omtrent een bevoegdhedenovereenkomst. Een punt van aandacht 
is dat om een overeenkomst op te vragen betrokkenen wel moeten weten van het 
bestaan van de overeenkomst. Dat lijkt nu juist een probleem. Vaak zullen derden 
bij het contract niet weten of een dergelijke overeenkomst is gesloten.

De rol van derden bij de totstandkoming van bevoegdhedenovereenkomsten 
is marginaal. Bepalingen die voorschrijven dat derden moeten worden betrok-
ken bij de totstandkoming van bevoegdhedenovereenkomsten ontbreken. De 
wettelijk voorgeschreven procedures ter voorbereiding van een besluit kunnen 
niet bij overeenkomst worden omzeild en alle belanghebbenden hebben altijd de 
mogelijkheid om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het besluit ter uitvoering 
van een bevoegdhedenovereenkomst. Hebben derden een stevige positie bij een 
bepaald besluit, dan hebben zij theoretisch-juridisch eenzelfde positie als dit 
besluit wordt genomen ter uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst. Dat de 
theoretisch-juridische positie bij de besluitvorming niet aangetast wordt door een 
bevoegdhedenovereenkomst wil echter niet zeggen dat de positie van de derde-
belanghebbende niet feitelijk verzwakt wordt door een dergelijke overeenkomst. 
Dit is bezwaarlijk. Partijen kunnen een dusdanige overeenstemming hebben 
bereikt over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid dat het voor 
een derde extra moeilijk kan zijn om via zijn wettelijk gegarandeerde inbreng bij 
de besluitvorming het tij te keren.

Het is ook mogelijk dat de positie van derden niet wordt geraakt door een 
bevoegdhedenovereenkomst en dat zij van deze situatie juist voordeel kunnen 
genieten. Niet-contractspartijen zouden kunnen meeliften op de verplichtingen 
die de overheid in de overeenkomst op zich neemt, zonder dat zij zelf aan de ver-
plichtingen van het contract zijn gebonden. Het meeliften van derden op bevoegd-
hedenovereenkomsten kan problematisch zijn.

Verschillen tussen bevoegdhedenovereenkomsten
In deel II van dit boek is ingegaan op een aantal specifieke bevoegdhedenovereen-
komsten, namelijk fiscale vaststellingsovereenkomsten, bestemmingsplanover-
eenkomsten en reguleringsovereenkomsten. Deze overeenkomsten verschillen 
onderling sterk op het vlak van het type publiekrechtelijke bevoegdheid waarover 
wordt gecontracteerd. Bij fiscale vaststellingovereenkomsten wordt gecontracteerd 
over publiekrechtelijke bevoegdheden waarbij geen derde-belanghebbenden 
betrokken zijn en waarbij de ruimte voor het bestuur om zelf te beslissen rela-
tief beperkt is (gezien de gebonden beoordelingsruimte bij deze bevoegdheden). 
Bestemmingsplanovereenkomsten zijn contracten waarbij wordt gecontracteerd over 
planologische bevoegdheden. Het zijn publiekrechtelijke bevoegdheden waarbij 
derde-belanghebbenden betrokken kunnen zijn en waarbij het bestuur een grote 
ruimte heeft om zelf te beslissen (gezien de beslissingsvrijheid bij deze bevoegd-
heden). Bij reguleringsovereenkomsten wordt gecontracteerd over het al dan niet 
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overgaan tot regelgeving. De regelgevende bevoegdheid neemt van oudsher een bij-
zondere positie in. Aan de orde is geweest of het verschil in type publiekrechtelijke 
bevoegdheid waarover gecontracteerd wordt gevolgen heeft voor het contracteren 
en het contract. Geconcludeerd is dat dit zo is. Er is een sterke koppeling tussen 
de publiekrechtelijke bevoegdheid waarover wordt gecontracteerd, het kader dat 
bij die publiekrechtelijke bevoegdheid hoort en de bevoegdhedenovereenkomst.

De bevoegdhedenovereenkomsten die in deel II van dit boek nader zijn onder-
zocht hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar verschillen op bepaalde 
punten ook sterk.2 Al deze overeenkomsten worden aangemerkt als civielrechte-
lijke rechtshandelingen waarop zowel civielrechtelijke regels als publiekrechtelijke 
regels van toepassing zijn. Op grond van het contract zijn de partijen jegens elkaar 
gebonden. Bij de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening ter uitvoering van 
de overeenkomst speelt het contract een rol via de band van het vertrouwensbegin-
sel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Hierna worden de belangrijkste 
verschillen tussen de drie overeenkomsten kort belicht.

Opvallend is dat bij fiscale vaststellingovereenkomsten de verplichtingen om 
een bevoegdheid op een bepaalde manier uit te oefenen een concrete invulling 
krijgen en ook overgenomen worden bij de besluitvorming ter uitvoering van 
het contract. Bij bestemmingsplanovereenkomsten en bij reguleringsovereen-
komsten houdt de overheid meer slag om de arm bij de verplichtingen die zij 
op zich neemt. Dit uit zich in het opnemen van inspanningsverplichtingen. Dit 
kan verklaard worden uit het feit dat bij de uitoefening van deze bevoegdheden 
niet gegarandeerd is dat ook overeenkomstig het contract besloten kan worden. 
Derde-belanghebbenden, maar ook anderen (bijvoorbeeld goedkeurende instan-
ties), kunnen in de weg staan aan de overeengekomen bevoegdheidsuitoefening.

Een ander verschil doet zich voor bij de besluitvorming ter uitvoering van het 
contract. Bij bestemmingsplanovereenkomsten geldt bij de besluitvorming ter 
uitvoering van het contract het volgende. Bij de besluitvorming ter uitvoering van 
het contract doen derden gewoon mee. De belangen van derden moeten zowel for-
meel als materieel worden meegenomen. Dit wijkt niet af van de situatie zonder 
bestemmingsplanovereenkomst. Het rekening houden met de belangen van 
derden kan ertoe leiden dat een besluit wordt genomen dat afwijkt van hetgeen 
partijen in een bestemmingsplanovereenkomst zijn overeengekomen. Overigens 
hoeft het niet zo te zijn dat het meewegen van belangen van derden bij de daadwer-
kelijke besluitvorming leidt tot een ander besluit dan is overeengekomen. Dat een 
contract niet doorslaggevend is, wil niet zeggen dat een contract zomaar terzijde 
kan en mag worden gesteld. Wanneer er is gecontracteerd, zal dit contract ook bij 
de besluitvorming moeten worden betrokken door het bestuur en zal gemotiveerd 
moeten worden aangegeven waarom de verwachtingen niet gehonoreerd kunnen 
worden. Wanneer er geen andere belanghebbenden zijn of wanneer deze belang-
hebbenden geen rol van betekenis spelen zal het bestuur niet zomaar een besluit 

2 Zie hoofdstuk 17 voor een uitvoerig overzicht van de overeenkomsten en verschillen 
tussen de fiscale vaststellingsovereenkomst, de bestemmingsplanovereenkomst en de 
regulerings overeenkomst.
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mogen nemen dat afwijkt van het overeengekomene. Bestemmingsplanovereen-
komsten vervullen dus wel degelijk een belangrijke rol in de besluitvorming, zij 
het dat, gezien de positie van derden daarin, een bepaald resultaat als uitkomst 
van een besluitvormingsprocedure niet gegarandeerd kan worden. Bij regule-
ringsovereenkomsten is hetzelfde beeld terug te zien wanneer ter uitvoering van 
het contract tot regelgeving wordt overgegaan. Een ander beeld is te zien bij fiscale 
vaststellingsovereenkomsten. De nakoming van een fiscale vaststellingsovereen-
komst kan eruit bestaan dat de belastingplichtige overeenkomstig het contract 
aangifte doet en dat de belastinginspecteur overeenkomstig de gemaakte afspra-
ken een aanslag vaststelt. Derde-belanghebbenden komen in deze situatie niet 
voor. De afspraken moeten worden gevolgd, tenzij men niet gebonden is. Bij een 
geschil over een belastingaanslag kan de gebondenheid van de partijen aan een 
fiscale vaststellingsovereenkomst aan de orde komen. Beide partijen kunnen zich 
erop beroepen – bij de belastingrechter, in een geschil naar aanleiding van de op 
een vaststellingsovereenkomst gebaseerde aanslag – dat zij niet gebonden zijn aan 
de overeenkomst omdat bijvoorbeeld sprake is van een geldigheidsgebrek.

Met betrekking tot de rechtsbescherming doen zich grote verschillen voor 
tussen de fiscale vaststellingsovereenkomst, de bestemmingsplanovereenkomst 
en de reguleringsovereenkomst. Geschillen rondom bestemmingsplanover-
eenkomsten zijn versnipperd over de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. 
Integrale geschilbeslechting ontbreekt. Geschillen met betrekking tot regule-
ringsovereenkomsten kunnen alleen aan de burgerlijke rechter worden voorge-
legd. Men kan niet bij de bestuursrechter terecht. De geschillen rondom fiscale 
vaststellingsovereenkomsten concentreren zich bij de belastingrechter. Conflicten 
over de geldigheid van fiscale vaststellingsovereenkomsten en of men aan het con-
tract is gebonden worden door de belastingrechter beoordeeld in het kader van 
een beroep tegen een belastingaanslag. Niet is uitgesloten dat met betrekking tot 
geldigheidsvragen de burgerlijke rechter wordt benaderd, maar tot nu toe is dit 
niet voorgekomen. Ook tussen de beoordeling door de rechter(s) van de verschil-
lende bevoegdhedenovereenkomsten zitten verschillen.

Tussen de overeenkomsten doen zich verschillen voor op het vlak van de 
positie van derden. De formele en materiële positie van derden bij de besluitvor-
ming kan niet worden aangetast door een bestemmingsplanovereenkomst. Dat 
dit niet aangetast wordt door een bestemmingsplanovereenkomst wil echter niet 
zeggen dat de positie van de derde-belanghebbende niet feitelijk verzwakt wordt 
door een dergelijke overeenkomst. Bij reguleringsovereenkomsten van de centrale 
overheid geldt hetzelfde voor zover het gaat om niet-regelgevingvervangende over-
eenkomsten. Met betrekking tot regelgevingvervangende overeenkomsten liggen 
de zaken anders en problematischer. Voor zover bij de totstandkoming van de 
regelgeving is voorzien in waarborgen voor burgers zouden door te contracteren 
deze waarborgen kunnen worden omzeild. De problemen zouden kunnen worden 
ondervangen door in dergelijke gevallen bij het contracteren vergelijkbare waar-
borgen in te bouwen. Bij reguleringsovereenkomsten kan voorts het probleem 
van freeriding spelen. Derden bij het contract kunnen voordeel genieten van het 
niet zijn van een contractspartij. Om verschillende redenen kan het voor de over-
heid wenselijk zijn de werking van een contract zodanig uit te breiden dat ook 
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(‘ gelukkige’) derden aan de afspraken van de overeenkomst gebonden zijn. Hier-
toe bestaan naar huidig recht mogelijkheden. Naar huidig recht is het niet moge-
lijk om reguleringsovereenkomsten algemeenverbindend te verklaren. Het fiscale 
recht maakt deel uit van het tweepartijenbestuursrecht. Bij de publiekrechtelijke 
 bevoegdheidsuifoefening (bijvoorbeeld het opleggen van een belastingaanslag) 
zijn er geen derde-belanghebbenden. Toch kunnen er wel derden bij het contract 
zijn die aanspraak willen maken op de afspraken in de overeenkomst. Het gelijk-
heidsbeginsel kan, onder omstandigheden, een plicht voor de belastingdienst 
met zich brengen tot het aangaan van een overeenkomst. Wanneer de inspecteur 
met de ene belastingplichtige een overeenkomst sluit, maar daartoe niet bereid 
is bij een andere belastingplichtige die meent in een vergelijkbare situatie te ver-
keren, dan is het mogelijk dat deze laatste (met succes) een beroep doet op het 
gelijkheidsbeginsel.

Conclusie deelvraag 1
Naar geldend recht worden bevoegdhedenovereenkomsten in beginsel aange-
merkt als privaatrechtelijke rechtshandelingen. De huidige plaatsbepaling van dit 
type contracten brengt onduidelijkheden en problemen met zich ten aanzien van 
de binding, geldigheid, totstandkoming, openbaarheid en rechtsbescherming. Er 
is een sterke koppeling tussen de publiekrechtelijke bevoegdheid waarover wordt 
gecontracteerd, het kader dat bij die publiekrechtelijke bevoegdheid hoort en de 
bevoegdhedenovereenkomst. De onderzochte specifieke bevoegdhedenovereen-
komsten (de fiscale vaststellingsovereenkomst, de bestemmingsplanovereen-
komst en de reguleringsovereenkomst) hebben gemeenschappelijke kenmerken, 
maar verschillen hierdoor op bepaalde punten ook sterk.

Deelvraag 2: Hoe moet de bevoegdhedenovereenkomst worden gepositioneerd in 
het licht van de grens tussen publiek- en privaatrecht?

Gekozen benadering: algemeen
Voor wat betreft de grens tussen publiek- en privaatrecht in algemene zin neemt 
men in recente literatuur aan dat de als gemeenschappelijke rechtsleer aan te 
duiden leer de heersende leer is. In de memorie van toelichting bij de vierde tran-
che van de Awb is deze leer duidelijk te herkennen. Een expliciet standpunt op 
dit terrein is in de jurisprudentie nog niet te ontdekken. De gemeenschappelijke 
rechtsleer is als volgt samen te vatten. Er zijn in het recht algemene rechtsbeginse-
len. Deze algemene rechtsbeginselen gelden in het gehele recht. Binnen het recht 
kan onderscheiden worden tussen verschillende rechtsgebieden. Zo kan onder-
scheiden worden tussen publiek- en privaatrecht. Dit onderscheid moet strikt 
worden aangehouden. Elk rechtsgebied kent zijn eigen regels. De regels die zijn 
ontwikkeld in het ene gebied zijn ook echt ontwikkeld voor dit gebied en zijn daar-
door niet automatisch ook in het andere rechtsgebied van toepassing. Alhoewel 
publiek- en privaatrecht onderscheiden rechtsgebieden zijn moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden dat er onnodige verschillen zijn. Voor bepaalde leerstukken 
kent het privaatrecht een verdere uitwerking dan het publiekrecht. Voor zover het 
publiekrecht een lacune bevat en regels worden gebruikt uit het civiele recht mag 
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er niet afgeweken worden van deze bestaande regels voor zover daar geen recht-
vaardiging voor te vinden is. Handelen van de overheid kan in deze benadering 
publiekrechtelijk of privaatrechtelijk zijn.

Mijns inziens kan de gemeenschappelijke rechtsleer prima als uitgangspunt 
voor toekomstige ontwikkelingen dienen. Deze benadering gaat uit van het prin-
cipe dat de aard van de rechtsverhouding bepaalt welk recht van toepassing is. Dit 
is eenvoudig en duidelijk. Voorts komen in deze benadering zowel de verweven-
heid van, als de verschillen tussen publiek- en privaatrecht goed naar voren. Het 
toepasselijke recht kan op deze manier beter worden toegesneden op de rechtsver-
houding. Op publiekrechtelijk handelen is het BW niet rechtstreeks van toepas-
sing. Dat biedt meer ruimte voor nuanceringen en afwijkingen. Bovendien maakt 
het uit voor de motivering door bijvoorbeeld de rechter waarom bepaalde regels 
wel of niet toegepast worden. Bij de rechtstreekse toepasselijkheid van regels moet 
gemotiveerd worden waarom een bepaald artikel niet wordt toegepast, terwijl bij 
analogische toepassing gemotiveerd moet worden waarom de betreffende bepa-
ling juist wel wordt toegepast. Het dwingt tot (anders) motiveren en nadenken. Dit 
is van belang voor de verdere ontwikkeling van het recht. Het volgen van deze leer 
kan namelijk veel positiefrechtelijke gevolgen met zich brengen als het gevolgd 
zou worden in de jurisprudentie.

De gemeenschappelijke rechtsleer geeft echter nog geen antwoord op de vraag 
waar nu precies de grens tussen publiekrechtelijk en privaatrechtelijk handelen 
ligt. In het huidige bestuursrecht komt de vraag of sprake is van privaatrechtelijk 
of publiekrechtelijk handelen aan de orde in het kader van de vraag of een bepaalde 
handeling kan worden aangemerkt als een besluit. Alleen publiekrechtelijke 
rechtshandelingen kunnen een besluit opleveren in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb 
(als ook aan de overige vereisten is voldaan). Het centraal stellen van het besluitbe-
grip staat echter onder druk. De beperking tot het besluit als toegangspoort naar 
de bestuursrechter wordt als te beperkt ervaren. Het besluitbegrip als criterium 
voor de afbakening van de rechtsmacht van de bestuursrechter en als dragend 
concept voor de inrichting van het bestuursprocesrecht wordt in toenemende mate 
ter discussie gesteld. De vraag rijst of het niet beter is om in het bestuursrecht en 
voor wat betreft de bestuursrechtelijke rechtsbescherming aan te knopen bij het 
ruimere begrip ‘bestuursrechtelijke rechtsbetrekking’. Aangeknoopt kan worden 
bij de aard van de rechtsbetrekking. Een handeling kan als publiekrechtelijk worden 
gekarakteriseerd wanneer de bevoegdheid tot het verrichten van die handeling 
publiekrechtelijk van aard is. Daarvan is sprake als de bevoegdheid exclusief (met 
uitsluiting van ieder ander) aan een bestuursorgaan toekomt en is terug te voeren 
op een voldoende grondslag. De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking past goed 
bij de gemeenschappelijke rechtsleer. De combinatie van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking en de gemeenschappelijke rechtsleer brengt met zich dat als 
sprake is van bestuursrechtelijk handelen daarop bestuursrecht van toepassing 
is en dat men bij de bestuursrechter kan procederen. Betekent dit dan ook dat 
het besluitbegrip vervangen moet worden door de bestuursrechtelijke rechtsbe-
trekking? Dit kan niet meteen, maar op den duur is dat wenselijk. Eerst zal de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking als nieuw centraal begrip van het bestuurs-
recht nader onderzocht moeten worden. Dit brengt echter niet met zich dat de 
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bestuursrechtelijke rechtsbetrekking op dit moment niet al reeds een nuttig 
concept zou kunnen zijn. Het zou kunnen dienen als een uitgangspunt voor de 
verdere ontwikkeling van het bestuursrecht.

Gekozen benadering en de gevolgen voor de bevoegdhedenovereenkomst
Hoe moet de bevoegdhedenovereenkomst nu geplaatst worden in het licht van de 
hiervoor gekozen benadering?

Naar mijn mening dient een bevoegdhedenovereenkomst aangemerkt te worden 
als een publiekrechtelijke handeling. Naar hun aard zijn bevoegdhedenovereen-
komsten publiekrechtelijk. In de overeenkomst geeft een bestuursorgaan (of een 
ambt) aan op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid. Deze bevoegdheid komt exclusief toe aan het bestuur (of het ambt). 
Deze bevoegdheid is terug te voeren op een grondslag. Wanneer aan het bestuur de 
bevoegdheid wordt toegekend om met enige vorm van beslissingsruimte bepaalde 
beslissingen te nemen, dan impliceert dit dat het bestuur deze beslissingruimte 
kan invullen. Dat een bevoegdhedenovereenkomst moet worden aangemerkt als 
een publiekrechtelijke rechtshandeling betekent mijns inziens niet dat dit type 
rechtshandelingen ook onder het besluitbegrip van art. 1:3 lid 1 Awb valt. Het 
besluitbegrip is bedoeld voor eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen en 
niet voor meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen.

De door mij voorgestane kwalificatie is anders dan de kwalificatie naar geldend 
recht. Deze andere kwalificatie heeft gevolgen.

In algemene zin brengt een andere kwalificatie een andere benadering met 
zich. Een kwalificatie als publiekrechtelijke rechtshandeling brengt met zich dat 
een publiekrechtelijke normering voorop dient te staan. Daarnaast biedt deze 
andere kwalificatie aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. Het wordt dan 
makkelijker om bij allerlei concepten aan te sluiten zoals die in het publiekrecht 
zijn ontwikkeld.

Een andere kwalificatie heeft tevens een aantal duidelijke concrete verande-
ringen tot gevolg ten opzichte van de situatie naar geldend recht. Op het punt van 
het toepasselijke recht zijn er veranderingen. Doordat een bevoegdhedenovereen-
komst aangemerkt moet worden als een publiekrechtelijke rechtshandeling staat 
voorop dat daarop publiekrecht moet worden toegepast. Voor zover de regels uit 
het publiekrecht niet toereikend zijn kunnen via schakelbepalingen of via analo-
gie regels van burgerlijk recht op deze overeenkomsten worden toegepast. Dit kan 
ook weer gevolgen hebben voor het gewicht dat de (burgerlijke) rechter bij zijn 
toetsing van formele algemene beginselen van behoorlijk bestuur toekent. Ook 
verandert er het een en ander ten opzichte van de overheid als contractspartij. 
Bij de kwalificatie als publiekrechtelijke rechtshandeling is een bestuursorgaan 
(of een ambt) contractspartij. Door deze verandering correspondeert de contracts-
partij met degene die ook volgens het publiekrecht iets kan afspreken over de 
invulling van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Dit betekent een versimpeling. 
Bovendien is een besluit tot het aangaan van de overeenkomst niet langer meer 
nodig. Het besluit tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling, en 

De bevoegdhedenovereenkomst.indb   720 26-3-2012   11:38:16



721

20  Samenvatting en conclusie

allerlei lastige vraagstukken die daarmee samenhangen, verdwijnen uit beeld. 
Hierdoor verdwijnt een onnodig complicerende tussenschakel bij het contracte-
ren. Ook bij de geldigheidsvraag doet zich een verandering voor. Niet langer speelt 
de tweewegenleer een rol. Ook het leerstuk van de misbruik van een privaatrech-
telijke bevoegdheid blijft buiten beeld. In wezen wordt het op het terrein van de 
geldigheid en de toetsing eenvoudiger en eenduidiger. De vraag of gecontracteerd 
kan worden over de invulling van een publiekrechtelijke bevoegdheid, valt door de 
herpositionering in het publiekrecht en de geldigheidsvragen in beginsel ook. Een 
algemene lijn en een algemeen uitgangspunt voor de grenzen aan de geldigheid 
van bedingen die de wederpartij van de overheid via het contract op zich neemt 
is daarmee nog niet gegeven. Wel kan worden aangeknoopt bij vergelijkbare 
bestaande publiekrechtelijke concepten.

Op sommige punten zijn er geen veranderingen en lijkt een andere kwali-
ficatie geen gevolgen te hebben. Zo verandert er niets op het punt van de com-
petentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Alleen als 
een bevoegdhedenovereenkomst als een besluit zou worden aangemerkt, zou dit 
anders zijn. Dit betekent echter niet dat er op dit vlak helemaal niets verandert of 
zou kunnen veranderen. Een andere kwalificatie, als publiekrechtelijke rechtshan-
deling, opent wel mogelijkheden, zeker als de competentie van de bestuursrechter 
ruimer wordt getrokken dan het besluitbegrip. Er moet dan wel een verruiming 
komen van de competentie van de bestuursrechter – niet alleen rechtsbescher-
ming tegen besluiten, maar ook tegen andere publiekrechtelijke (rechts)handelin-
gen – en zullen zijn uitspraakbevoegdheden moeten worden uitgebreid.

Op bepaalde punten verandert er (bijna) niets. In dit verband valt te wijzen op 
de uitvoering van de overeenkomst, de openbaarheid rondom de overeenkomst en 
de positie van derden bij een bevoegdhedenovereenkomst. Dat betekent ook dat 
de problemen zoals die geconstateerd zijn blijven bestaan. Voor zover de bevoegd-
hedenovereenkomst gekwalificeerd wordt als een publiekrechtelijke rechtshande-
ling, maar niet als een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb betekent dit dat de 
overeenkomst nog steeds niet valt onder de bekendmakingsregels van de Awb. Ook 
blijft het probleem bij de passieve openbaarmakingsplicht van de Wob bestaan dat 
men om een overeenkomst op te vragen wel moet weten van het bestaan van de 
overeenkomst. Vaak zullen derden dit niet weten. De formele en materiële positie 
van derden bij het contract blijft bij een verschuiving van privaatrechtelijke rechts-
handeling naar publiekrechtelijke rechtshandeling niet zijnde een besluit in de 
zin van art. 1:3 lid 1 Awb vrijwel gelijk. Het probleempunt dat derden feitelijk op 
achterstand kunnen staan in het besluitvormingsproces door een bevoegdheden-
overeenkomst wordt door een dergelijke verschuiving niet weggenomen.

Conclusie deelvraag 2
Voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de grens tussen publiek- en 
privaatrecht is mijns inziens de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in combi-
natie met de gemeenschappelijke rechtsleer richtinggevend. De bevoegdheden-
overeenkomst dient naar mijn mening aangemerkt te worden als een publiek-
rechtelijke rechtshandeling. Dit betekent een herpositionering ten opzichte van de 
situatie naar geldend recht. Al met al kan worden gezegd dat een herpositionering 
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van bevoegdhedenovereenkomsten op een aantal punten reeds een versimpeling 
en een verbetering ten opzichte van de positie naar huidig recht met zich brengt. 
Een andere kwalificatie brengt echter niet automatisch met zich dat daarmee alle 
problemen rond bevoegdhedenovereenkomsten zijn of worden opgelost. Daarom 
is het relevant te bezien of en in hoeverre aanvullende wettelijke voorzieningen 
wenselijk zijn.

Deelvraag 3: Moet de wetgever algemene wettelijke regels maken met betrekking 
tot bevoegdhedenovereenkomsten? Zo ja, wat dienen deze regels in te houden 
en wat zijn de consequenties van deze regels voor bestaande regelgeving op dit 
punt?

Noodzaak tot een algemene wettelijke regeling
De motieven en de noodzaak voor een wettelijke regeling van bevoegdhedenover-
eenkomsten kunnen gevonden worden in een aantal bestaande problemen die 
beter opgelost kunnen en moeten worden door regulering. Op een aantal punten 
moet de wetgever ingrijpen. Daarbij maak ik een onderscheid tussen kernpro-
blemen en andere problemen die tevens ondervangen kunnen worden in een 
wettelijke regeling. Kernproblemen nopen tot ingrijpen. Daarnaast zijn er andere 
problemen die niet zozeer nopen tot wetgeving, maar die, als tot wetgeving over-
gegaan moet worden, wel meegenomen dienen te worden.

Met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten doet zich een aantal kern-
problemen voor die nopen tot wetgeving. Kernproblemen doen zich naar mijn 
mening voor op het gebied van: geldigheid, binding, totstandkoming, openbaar-
heid en rechtsbescherming. Hierna volgt een korte nadere motivering.

Op dit moment is voor wat betreft de grenzen aan de geldigheid van bedingen 
die de wederpartij van de overheid via het contract op zich neemt geen algemene 
lijn en geen algemeen uitgangspunt voor handen. Betrokkenen bij een bevoegd-
hedenovereenkomst weten niet waar zij aan toe zijn. Het is niet duidelijk voor het 
bestuur hoever het kan gaan met het via deze weg opleggen van  verplichtingen aan 
burgers. Voor burgers is het niet duidelijk of zij wel gehouden zijn aan bepaalde 
verplichtingen die in contracten worden opgenomen. Op voorhand is niet dui-
delijk of waarover gecontracteerd wordt ook daadwerkelijk door de beugel kan. 
Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is het op dit punt aan de wetgever om 
de knopen door te hakken. Dit kan niet worden overgelaten aan de jurispruden-
tie. Met betrekking tot de geldigheid van overeenkomsten laat de jurisprudentie 
een beeld zien van ad hoc beslissingen zonder dat daarbij een algemene maatstaf 
wordt aangelegd. Een algemene maatstaf kan dienen als houvast en vertrekpunt 
voor de verdere ontwikkeling van het instrument.

Met betrekking tot de binding van het bestuur aan de verplichtingen in de 
bevoegdhedenovereenkomst bestaat onduidelijkheid. Niet in de laatste plaats over 
de vraag of civielrechtelijke regels of publiekrechtelijke regels gelden en in hoe-
verre er binding bestaat en onder welke omstandigheden het bestuur onder de 
afspraken uit kan. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en de waarborgen van 
de wederpartij van het bestuur bij bevoegdhedenovereenkomsten is een regeling 
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nodig waarin de wetgever de knoop doorhakt met betrekking tot de gebonden-
heid van het bestuur bij de besluitvorming aan een bevoegdhedenovereenkomst. 
Daardoor wordt voor iedereen die door de overeenkomst geraakt wordt – dit zijn 
de partijen, maar kunnen ook derden zijn – duidelijk wat de plaats van dit instru-
ment in de besluitvorming is.

Ten aanzien van de positie van derden bij bevoegdhedenovereenkomsten 
geldt dat zich het probleem voordoet dat zij op achterstand kunnen staan. Derde-
belanghebbenden kunnen een feitelijke achterstand hebben bij de besluitvorming 
ter uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst, doordat zij bij de totstandko-
ming van de overeenkomst niet zijn betrokken, terwijl daar in feite al veel wordt 
beslist. Voorafgaand aan de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid 
legt het bestuur met haar wederpartij vast hoe een bepaalde publiekrechtelijke 
bevoegdheid zal worden uitgeoefend, waarbij het de vraag is in hoeverre reke-
ning is gehouden met de belangen van derden. Partijen kunnen een dusdanige 
overeenstemming hebben bereikt over de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid dat het voor een derde (extra) moeilijk kan zijn om via zijn wettelijk 
gegarandeerde inbreng bij de besluitvorming het tij te keren. Uit een oogpunt 
van ongelijkheidscompensatie is het wenselijk en noodzakelijk dat de wetgever 
optreedt en de ongelijkheid in rechtspositie tussen de wederpartij bij het contract 
en derde-belanghebbenden compenseert.

Daar komt bij dat de bekendmaking van bevoegdhedenovereenkomsten aan 
derde-belanghebbenden gebrekkig is. Voor bekendmaking van besluiten kent de 
Awb ter zake een regeling, maar wanneer over deze bevoegdheden wordt gecon-
tracteerd dan geldt deze regeling niet terwijl derden evenzeer geraakt kunnen 
worden door (de uitvoering van) deze overeenkomsten. Het is wenselijk dat derden 
tijdig op de hoogte kunnen zijn van door de overheid aangegane overeenkomsten 
die hun belangen raken. Vanuit het oogpunt van een goede en democratische 
bestuursvoering is openbaarmaking van dit type overeenkomsten noodzakelijk. 
Openbaarmaking bevordert de transparantie en controleerbaarheid van het over-
heidshandelen. In de situatie dat er derde-belanghebbenden bij de besluitvorming 
ter uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst zijn moeten deze derden op de 
hoogte kunnen zijn van afspraken die aan de besluitvorming voorafgegaan zijn.

Daarnaast doen zich grote problemen voor op het gebied van de competentieaf-
bakening tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Bevoegdhedenover-
eenkomsten kunnen, afhankelijk van wat men vordert, aan de burgerlijke rechter 
of aan de bestuursrechter worden voorgelegd. Voor de verschillende procedures 
geldt verschillend procesrecht, met bijvoorbeeld andere termijnen. Ook gaan de 
rechters uit van een ander object dat ter toetsing voorligt en hanteren zij een 
andere toetsing. Steeds zal de rechtzoekende burger goed moeten opletten wat hij 
wil bewerkstelligen en waar dat binnen welke termijn kan. Burgers moeten wel 
heel goed ingevoerd zijn in het recht en dan met name de competentieverdeling 
tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter om geen rechtsbeschermings-
mogelijkheden over het hoofd te zien. Het niet volgen van of het over het hoofd 
zien van de bestuursrechtelijke procedures kan verstrekkende consequenties 
hebben voor de burger. De rechtsbescherming op dit punt is onoverzichtelijk en 
nodeloos complex. Het is aan de wetgever om dit kernprobleem op te lossen.
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Daarnaast kunnen een aantal andere problemen, dan wel onduidelijkheden 
worden weggenomen door het publiekrechtelijke karakter van de bevoegdheden-
overeenkomst wettelijk te verankeren. Het betreft problemen die op zichzelf een 
wettelijke regeling niet rechtvaardigen, maar die, als het daartoe komt, wel kunnen 
worden meegenomen. Door het vastleggen van het publiekrechtelijke karakter van 
de bevoegdhedenovereenkomst in de wet wordt een aantal zaken al duidelijker en 
eenvoudiger voor de rechtspraktijk. In dit verband valt bijvoorbeeld te wijzen op het 
volgende. Door het vastleggen van het publiekrechtelijke karakter van de bevoegd-
hedenovereenkomst, wordt duidelijk dat de contractspartij van overheidszijde een 
bestuursorgaan is. Door dit te benadrukken in een wettelijke regeling kunnen 
bestaande problemen en onduidelijkheden op dit vlak  ondervangen worden.

Een (minimum)regeling in de Awb
De wenselijke oplossingsrichting is het invoeren van een regeling in de Awb 
met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten met daarin een aantal mate-
riële en procedurele kernbepalingen. Deze regeling heb ik de minimumregeling 
genoemd. Hierna zal ik toelichten waarom de Awb de geschikte plaats is en welke 
regels in de minimumregeling opgenomen dienen te worden.

De Awb leent zich voor een algemene regeling van bevoegdhedenovereenkomsten. 
Het betreft een wet waarin algemene bepalingen zijn opgenomen met betrek-
king tot de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. In een bevoegd-
hedenovereenkomst spreekt het bestuur af hoe een bepaalde publiekrechtelijke 
bevoegdheid uitgeoefend zal gaan worden. De bevoegdhedenovereenkomst sluit 
qua onderwerp aan bij de Awb, waarin regels van algemeen bestuursrecht zijn 
opgenomen. Bevoegdhedenovereenkomsten doen zich op (vrijwel) alle terreinen 
van het bestuursrecht voor. De bevoegdhedenovereenkomst is een algemene 
bestuursrechtelijke figuur die zich daardoor – voor wat betreft de algemene aspec-
ten rond deze overeenkomsten – leent voor regeling in een algemeen bestuurs-
rechtelijke wet als de Awb. Algemene aspecten rondom deze figuur lenen zich niet 
voor regeling buiten een algemene wet om, omdat zij voor het gehele bestuurs-
recht moeten gelden. Het ligt niet voor de hand om deze aspecten telkens weer 
in de bijzondere wetgeving op te nemen, met daarbij het risico dat van elkaar 
afwijkende  bepalingen in verschillende regelingen worden opgenomen of dat 
deze bepalingen een onnodig verschillende toepassing krijgen. Nieuwe regels met 
een algemeen bereik op bestuursrechtelijk terrein dienen in de Awb te worden 
opgenomen.

Welke regels komen er in aanmerking om te worden opgenomen in een minimum-
regeling in de Awb? In dit verband kan in de eerste plaats worden gedacht aan een 
definitiebepaling van de bevoegdhedenovereenkomst. In deze bepaling dient het 
publiekrechtelijke karakter van dit type contracten te worden vastgelegd. Daarbij 
kan tevens duidelijk worden gemaakt dat een bestuursorgaan van overheidszijde 
contracteert over het invullen van een publiekrechtelijk bevoegdheid. Voorts dient 
de plicht voor het bestuur te worden opgenomen om derde-belanghebbenden te 
horen bij de totstandkoming van een bevoegdhedenovereenkomst. Op deze wijze 
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kan worden voorkomen dat derden feitelijk worden achtergesteld bij de besluit-
vorming ter uitvoering van het contract. Ook dient een bepaling te worden opge-
nomen met betrekking tot de grenzen die gesteld worden aan de verplichtingen 
die het bestuur van de wederpartij kan bedingen. Op het punt van de binding 
van het bestuursorgaan aan de overeenkomst bij de besluitvorming ter uitvoering 
van het contract dient een bepaling opgenomen te worden waarin is bepaald dat 
het bestuursorgaan handelt overeenkomstig het contract, tenzij zwaarwegende 
belangen zich daartegen verzetten. Hieraan dient een schadevergoedingsbepaling 
gekoppeld te worden, waarin een plicht tot schadevergoeding wordt opgenomen 
voor de situatie waarin het bestuur gerechtvaardigd van het contract afwijkt. Ook 
dient een bepaling te worden opgenomen met betrekking tot de bekendmaking 
van bevoegdhedenovereenkomsten. Ten slotte dient een bepaling opgenomen te 
worden waarin is bepaald dat als overeenkomstig het contract wordt besloten ter 
motivering van het besluit kan worden verwezen naar het contract. In een mini-
mumregeling worden alleen kernbepalingen opgenomen. Dit kan ook omdat, 
voor zover regels ontbreken in het publiekrecht, kan worden teruggevallen op een 
analoge toepassing van het civiele recht. De belangrijkste knelpunten zouden in 
een algemene regeling in de Awb kunnen worden ondervangen. Voor het overige 
kan de verdere ontwikkeling van het instrument worden overgelaten aan de rech-
ter. Dit kan ook omdat de rechter aanknopingspunten worden gegeven voor de 
verdere ontwikkeling.

Een minimumregeling zoals hiervoor geschetst lost een aantal bestaande 
fundamentele problemen op met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten, 
namelijk de problemen op het vlak van de totstandkoming, de geldigheid, de 
binding en de openbaarheid. De positie van derde-belanghebbenden bij het uit-
voeringsbesluit wordt verstevigd door middel van een hoorplicht bij de totstand-
koming van het contract en door de bekendmaking van het contract. Dit betekent 
een belangrijke en noodzakelijke verbetering op het vlak van de rechtsgelijk-
heid en vanuit het oogpunt van een goede democratische besluitvorming. Ook 
de positie van de wederpartij van de overheid wordt door de minimumregeling 
verbeterd. Met betrekking tot de geldigheid van bedingen de wederpartij van de 
overheid kunnen worden opgelegd worden expliciet grenzen gesteld. Dit betekent 
een belangrijke verbetering op het punt van de rechtszekerheid. Op het punt van 
de binding worden extra waarborgen ingebouwd. Duidelijk wordt wat de positie 
van het contract is en in hoeverre en onder welke condities het bestuur onder de 
afspraken uitkan (uitzonderingen en schadevergoedingsregeling). Daarbij wordt 
een duidelijke keuze gemaakt voor bestuursrechtelijke uitgangspunten. Op dit 
punt wordt de rechtszekerheid voor de wederpartij verbeterd. Als duidelijk is in 
hoeverre het bestuur is gebonden aan een bevoegdhedenovereenkomst kunnen 
partijen hierop voorts anticiperen bij het contracteren. Het wettelijk vastleg-
gen van het begrip bevoegdhedenovereenkomst zorgt daarnaast voor een goede 
bestuursrechtelijke inbedding van dit overheidsinstrument. Door middel van 
deze definitiebepaling wordt de juridische kwalificatie duidelijk. Vast staat dan dat 
de bevoegdhedenovereenkomst een publiekrechtelijke rechtshandeling is. Bijko-
mend voordeel is dat precies duidelijk wordt wie van overheidszijde contractspartij 
is. Ook is dan duidelijk dat de tussenschakel van het besluit tot het aangaan niet 
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meer nodig is. De ontwikkeling van de bevoegdhedenovereenkomst kan met deze 
nieuwe kwalificatie op publiekrechtelijke voet verder. Het wordt daardoor eenvou-
diger om aan te sluiten bij bestuursrechtelijke leerstukken (sterker nog dat staat 
dan voorop!). Het algemene voordeel van een minimumregeling is dat de positie 
van het contract duidelijk is, de grenzen helder zijn, zonder dat de figuur van de 
bevoegdhedenovereenkomst helemaal formeel dicht wordt geregeld. Contracts-
partijen behouden de ruimte om te contracteren. De rechter behoudt de mogelijk-
heid om dit instrument verder te ontwikkelen, maar heeft daarbij wel duidelijke 
handvatten.

Het is mogelijk een stap verder te gaan dan de hiervoor beschreven minimum-
regeling in de Awb. Dit kan door ook met betrekking tot de rechtsbescherming 
bij bevoegdhedenovereenkomsten een regeling op te nemen in de Awb. Geregeld 
zou kunnen worden dat als de uitvoering van het contract appellabel is bij de 
bestuursrechter alle geschillen rondom het contract ook aan deze rechter voor-
gelegd kunnen worden. Dit zou kunnen door een verzoekschriftprocedure te 
introduceren. Het is echter de vraag in hoeverre het reëel en wenselijk is om ver-
zoekschriftprocedure met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten op korte 
termijn in te voeren. Het lijkt erop dat bepaalde ontwikkelingen dit tegenhouden 
althans dat het huidige systeem nog niet klaar is voor de opname van een vorde-
ringenmodel met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten. Met name valt 
te wijzen op de keuzes die de Awb-wetgever maakt op het terrein van de compe-
tentieverdeling bij schadevergoeding waardoor de toekomst van de bestuursrech-
telijke rechtsbescherming op slot dreigt te worden gegooid. Een ander punt van 
aandacht is dat het huidige model van bestuursrechtelijke rechtsbescherming ook 
nog volop in ontwikkeling is (vergroting rechtseenheid, rechtspraak in meerdere 
instanties). Het is zeer de vraag of het wenselijk is om in dit systeem (ad hoc) een 
verzoekschriftprocedure met betrekking tot bevoegdhedenovereenkomsten in te 
passen. Het is naar mijn mening eerst wenselijk om te bepalen welke kant de ont-
wikkeling van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in algemene zin op dient 
te gaan en wat daar onder dient te vallen en welke geschillen voor verplaatsing van 
de civiele rechter naar de bestuursrechter in aanmerking komen. Zo beschouwd 
zou een verzoekschriftprocedure voor bevoegdhedenovereenkomsten onderdeel 
uit kunnen maken van ontwikkelingen in de toekomst.

Gevolgen van de wenselijke oplossingsrichting voor bestaande regels
Een regeling in de Awb sluit overigens niet uit dat op andere plaatsen ook regels 
voor kunnen komen met betrekking tot (specifieke of bepaalde typen) bevoegd-
hedenovereenkomsten. In de bijzondere wetgeving zou op bepaalde punten aan-
vullende regelingen kunnen worden getroffen. In dit verband valt bijvoorbeeld 
te denken aan de algemeenverbindendverklaring. Voor specifieke bevoegdheden-
overeenkomsten kan algemeenverbindendverklaring wenselijk zijn. Waar dit wen-
selijk is kan dit in de bijzondere wetgeving worden opgenomen. Naast de bijzon-
dere bestuursrechtelijke wetgeving kan ook gedacht worden aan de Aanwijzingen 
voor convenanten. Voor bevoegdhedenovereenkomsten die zien op regelgevende 
bevoegdheden op centraal niveau zouden deze Aanwijzingen kunnen blijven 
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bestaan. Deze aanwijzingen zouden dan specifieker kunnen worden toegesneden 
op reguleringsovereenkomsten.

Conclusie deelvraag 3
Het is wenselijk om op korte termijn te komen tot een minimumregeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb. Bepaalde problemen kunnen niet worden 
opgelost door de rechter en vergen een ingrijpen door de wetgever. Door over 
te gaan tot het invoeren van een minimumregeling kunnen de (meeste) kern-
problemen uit de weg worden geruimd en wordt de positie van de wederpartij 
van de overheid verbeterd en kan ook de positie van (bepaalde) derden worden 
verstevigd. In de bijzondere wetgeving kunnen voor specifieke punten aanvul-
lende r egelingen getroffen worden en de Aanwijzingen voor convenanten kunnen 
worden toegesneden op reguleringsovereenkomsten.

Slotconclusie: antwoord op de algemene probleemstelling
De algemene probleemstelling van dit onderzoek is wat de huidige en wat de wen-
selijke plaats van de bevoegdhedenovereenkomst in het rechtssysteem is. In dit 
boek is een onderscheid gemaakt tussen de positie naar geldend recht en de posi-
tie naar wenselijk recht. Naar geldend recht wordt de bevoegdhedenovereenkomst 
aangemerkt als een privaatrechtelijke rechtshandeling. In de situatie naar geldend 
recht doen zich een aantal problemen voor rondom bevoegdhedenovereenkom-
sten. Dit maakt een aantal aanpassingen wenselijk. Door de bevoegdhedenover-
eenkomst als publiekrechtelijk aan te merken en een (minimum)regeling op te 
nemen in de Awb krijgt deze overeenkomst de plaats die hem in het rechtssysteem 
toe moet komen.
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