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INLEIDING 
 

Een bevoegdhedenovereenkomst is een overeenkomst waarin de overheid afspraken maakt met een 
of meerdere partijen (zoals burgers, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden) over de 
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Alhoewel een formeel-wettelijke grondslag voor 
het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst meestal ontbreekt, is deze rechtsfiguur niet meer 
te denken uit het Nederlandse bestuursrecht. Voor de overheid is de bevoegdhedenovereenkomst 
een flexibel instrument waarmee het haar beleidsdoelstellingen kan realiseren. Voor de 
contractspartner van de overheid is het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst aantrekkelijk 
omdat deze voorafgaand aan een (langdurig) besluitvormingsproces (meer) zekerheid kan krijgen 
over het besluit dat de overheid zal nemen. Met name op het gebied van het omgevingsrecht, het 
belastingrecht en het subsidierecht wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 
bevoegdhedenovereenkomst.  

In de praktijk rijzen regelmatig vragen over de gebondenheid van de overheid aan de 
bevoegdhedenovereenkomst. Ook over de positie van derde-belanghebbenden1 bij de 
bevoegdhedenovereenkomst bestaat onduidelijkheid. Dit heeft afgelopen decennia tot talrijke 
rechterlijke uitspraken over de bevoegdhedenovereenkomst geleid. Een belangrijke uitspraak over 
de bevoegdhedenovereenkomst is die van de Hoge Raad in de zaak Etam/gemeente Zoetermeer in 
2011. Hierin heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat de bevoegdhedenovereenkomst een 
overeenkomst met een gemengd (privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk) karakter is.2 In de jaren 
erna heeft zich het kader waaraan de rechter de bevoegdhedenovereenkomst toetst verder 
uitgekristalliseerd. De vraag is of hiermee het juridisch kader rond de bevoegdhedenovereenkomst 
voldoende helder is en of de juridische positie van de wederpartij en derde-belanghebbenden 
voldoende is geborgd. 

Geregeld gaan stemmen op om tot een wettelijke regeling van de bevoegdhedenovereenkomst te 
komen, met name om de positie van de wederpartij van de overheid en van derden bij de 
bevoegdhedenovereenkomst te verstevigen. Bij de totstandkoming van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) werd al gesproken over het opnemen van een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb, maar tot op heden is dat niet gebeurd.  

Met enige tussenpozen is over de bevoegdhedenovereenkomst geschreven. Met de dissertatie van 
Huisman in 2012 is een omvangrijk werk over de bevoegdhedenovereenkomst verschenen.3 Dit 
onderzoek omvat een uitvoerige juridische analyse van deze rechtsfiguur. Een deel van het 
onderzoek is gewijd aan een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb. De discussie 
hierover is in 2011 nieuw leven ingeblazen met het verschijnen van een rapport van de VAR-
Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht over onder andere een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb.4  

Sinds de dissertatie van Huisman is niet meer op een dergelijke systematische wijze onderzoek 
verricht naar de bevoegdhedenovereenkomst en een eventuele regeling hiervan in de Awb. Na ruim 

 
1 Het begrip ‘derde-belanghebbenden’ wordt in dit onderzoek ook wel aangeduid met de term ‘derden’.  
2 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, NJ 2011/463 m.nt. F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen, r.o 3.6.2 
(Etam/Zoetermeer). 
3 Lubach en Kluin gingen hem voor met een dissertatie over overheidsovereenkomsten. Lubach 1982, Kluin 
1994, Huisman 2012. 
4 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021.  
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10 jaar is het zinvol de balans opnieuw op te maken en te bezien of een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb (nog steeds) een wenselijke ontwikkeling is met het oog op 
de juridische positie van de wederpartij en derde-belanghebbenden. De vraag die ik in dit onderzoek 
wil beantwoorden luidt dan ook: 

Leidt een regeling van de bevoegdhedenhedenovereenkomst in de Awb tot een versterking van de 
juridische positie van de met de overheid contracterende partij en derde-belanghebbenden, en zo ja, 
hoe moet een dergelijk regeling er dan uit komen te zien? 

Door middel van verschillende deelvragen kom ik dit onderzoek tot een beantwoording van deze 
onderzoeksvraag. In hoofdstuk 1 beantwoord ik de vraag wat een bevoegdhedenovereenkomst 
precies is en waarin deze zich onderscheidt van andere overheidsovereenkomsten. Hiervoor maak ik 
gebruik van bestuursrechtelijke literatuur. In hoofdstuk 2 ga ik op grond van een 
jurisprudentieanalyse in op het rechtskarakter van de bevoegdhedenovereenkomst, de 
rechtsnormen die hierop van toepassing zijn en de rechtsmachtverdeling tussen de civiele rechter en 
de bestuursrechter. Hiervoor raadpleeg ik met name jurisprudentie die is verschenen na het arrest 
Etam/gemeente Zoetermeer in juli 2011. Hiermee bouw ik voort op het onderzoek van Huisman dat 
in februari 2012 is verschenen. Hoofdstuk 3 en 4 vormen een verdieping van  
hoofdstuk 2, waarin ik de juridische positie van de contractspartij van de overheid en derde-
belanghebbenden bij de bevoegdhedenovereenkomst in kaart breng. Ook hiervoor baseer ik mij met 
name op jurisprudentie van na 2011.  

In hoofdstuk 5 kom ik tot een beantwoording van de vraag of een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb de juridische positie van de contractspartij van de overheid 
en derden bij de bevoegdhedenovereenkomst kan versterken. Hierbij betrek ik Europese voorstellen 
voor een regeling van de overheidsovereenkomst uit 2014 en de aanbevelingen die de VAR-
Commissie hierover in 2021 heeft gedaan. Op basis van een analyse van de opvattingen in de 
bestuursrechtelijke literatuur van de afgelopen 20 jaar kom ik vervolgens tot een eigen opvatting.  

Met de aankondiging van hoofdstuk 6 loop ik al vooruit op de beantwoording van de 
onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk doe ik een concreet voorstel voor een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb. Hierbij houd ik rekening met de doelstellingen van de Awb 
en de visie van de Awb-wetgever. Ook zoek ik hierbij naar een evenwicht tussen het versterken van 
de juridische positie van de contractspartner en van derde-belanghebbenden enerzijds, en het 
behoud van de aantrekkelijkheid van de bevoegdhedenovereenkomst als rechtsfiguur anderzijds.  
Ik sluit af met een conclusie. 
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Hoofdstuk 1. De bevoegdhedenovereenkomst 
 

Dit onderzoek heeft als onderwerp de bevoegdhedenovereenkomst en een eventuele regeling van 
deze rechtsfiguur in de Awb. Hoewel de bevoegdhedenovereenkomst in literatuur en rechtspraak al 
enige tijd een gangbaar begrip is, staat in de wet geen definitie van de bevoegdhedenovereenkomst. 
Dit roept de vraag op wat een bevoegdhedenovereenkomst precies is en op welke punten een 
bevoegdhedenovereenkomst zich onderscheidt van andere type overeenkomsten waarbij de 
overheid partij is. Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk.  

In dit hoofdstuk bekijk ik welk type overheidsovereenkomsten zoal voorkomen en wat hun 
onderscheidende kenmerken zijn. Vervolgens zoom ik in op de bevoegdhedenovereenkomst en 
bespreek ik de wettelijke grondslag en maatschappelijke betekenis ervan. Ook verschillende typen 
bevoegdhedenovereenkomsten komen aan bod. Ik besluit dit hoofdstuk met een definitie van de 
bevoegdhedenovereenkomst zoals ik die in dit onderzoek zal hanteren.  

1.1 Type overheidsovereenkomsten 
Bij de uitvoering van haar taken sluit de overheid veelvuldig overeenkomsten. Deze zijn te 
onderscheiden in verschillende typen. In de literatuur wordt voor de kwalificatie van 
overheidsovereenkomsten veelal gekeken naar het object van de overeenkomst: hetgeen waarover 
de overheid contracteert.5 Op basis hiervan zijn overheidsovereenkomsten onder te verdelen in 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke overeenkomsten.6  

1.1.1 Privaatrechtelijke overheidsovereenkomsten 

Bij een privaatrechtelijke overheidsovereenkomst contracteert de overheid over de uitoefening van 
een bevoegdheid die haar op grond van het privaatrecht toekomt, ook wel 
‘vermogensovereenkomst’ genaamd.7 Het gaat hier om bevoegdheden die niet tot het exclusieve 
domein van de overheid behoren, zoals de inkoop van goederen of de uitgifte van grond. In beginsel 
kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon een dergelijke overeenkomst sluiten.  

Beleidsovereenkomsten, beleidsneutrale overeenkomsten en gemengde overeenkomsten  
Privaatrechtelijke overheidsovereenkomsten worden ook wel nader onderverdeeld in 
‘beleidsovereenkomsten’ en ‘beleidsneutrale overeenkomsten’. Een beleidsovereenkomst is geen 
eenduidig begrip. In de literatuur wordt hieronder meestal een overeenkomst verstaan waarin de 
overheid contracteert over een privaatrechtelijke bevoegdheid waarbij zij (mede) een of meer 

 
5 Zie bijvoorbeeld Schlössels & Zijlstra 2016, p. 560-562; Van Veen 2011, p. 188-189; Van Ommeren 2010,  
p. 719-720. 
6 Het sluiten van een overheidsovereenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling, waarbij de beslissing 
tot het sluiten ervan is aan te merken als publiekrechtelijke rechtshandeling. De inhoud van de overeenkomst 
kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard zijn. Daarmee is het onderscheid tussen een 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke overheidsovereenkomst niet scherp te maken. In hoofdstuk 2 ga ik hier 
nader op in. 
7 Volgens Schlössels & Zijlstra gaat het bij overeenkomsten die privaatrechtelijk van aard zijn om 
overeenkomsten die met name betrekking hebben op vermogensrechten, Schlössels & Zijlstra 2016, p. 563.  
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specifieke beleidsdoelen nastreeft.8 Met het opnemen van bijvoorbeeld milieueisen in een 
erfpachtovereenkomst zijn ook de milieudoelstellingen van de overheid gediend. Bij een 
beleidsneutrale overeenkomst gaat het om een overeenkomst die bedrijven en burgers ook 
onderling kunnen sluiten, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde ‘potlodenovereenkomst’.9 Bij een 
‘gemengde overeenkomst’ contracteert de overheid niet alleen contracteert over privaatrechtelijke, 
maar ook over publiekrechtelijke bevoegdheden.10  

1.1.2 Publiekrechtelijke overheidsovereenkomsten 

Bij publiekrechtelijke overheidsovereenkomsten contracteert de overheid over de uitoefening van 
een publiekrechtelijke bevoegdheid. Hiermee onderscheidt deze figuur zich van de privaatrechtelijke 
overeenkomst omdat het gaat om een exclusief aan de overheid toekomende bevoegdheid. 
Publiekrechtelijke overeenkomsten zijn nader onder te verdelen naar het moment waarop de 
overheid contracteert: voorafgaand aan de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid 
(‘bevoegdhedenovereenkomst’) en achteraf, als de publiekrechtelijke bevoegdheid reeds is 
uitgeoefend (‘uitvoeringsovereenkomst’).  

Bevoegdhedenovereenkomst 
Bij een bevoegdhedenovereenkomst contracteert de overheid over de wijze waarop zij voornemens 
is een publiekrechtelijke bevoegdheid uit te oefenen. Hiermee loopt de overheid vooruit op de 
daadwerkelijke uitoefening van die bevoegdheid.11 Meestal maakt de overheid afspraken over 
besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb, zoals beschikkingen, concretiserende besluiten van algemene 
strekking en algemeen verbindende voorschriften, maar ook afspraken over het tot stand brengen 
van wetgeving in formele zin komen voor.12  

In de literatuur worden overeenkomsten over feitelijk overheidshandelen ook als 
bevoegdhedenovereenkomst aangemerkt, voor zover dat feitelijk handelen berust op een specifieke 
publiekrechtelijke grondslag. Een voorbeeld hiervan is het handhaven van de openbare orde door de 
politie, ter uitvoering van artikel 172 van de Gemeentewet.13  

Uitvoeringsovereenkomst 
De overheid kan zowel voorafgaand aan de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid 
contracteren, als achteraf. In het laatste geval gaat het om een uitvoeringsovereenkomst. De 
uitvoeringsovereenkomst heeft, zoals de naam al aangeeft, betrekking op de uitvoering van het 

 
8 Zie bijvoorbeeld Schlössels & Zijlstra 2016, p 566; Huisman & van Ommeren, p. 579. 
9 Een relativering van het onderscheid tussen beleidsovereenkomsten en beleidsneutrale overeenkomsten is 
op zijn plaats. Gesteld kan worden dat al het overheidshandelen het algemeen belang dient en alle 
overheidsovereenkomsten in zekere zin tot de verwezenlijking van overheidsbeleid strekken. Daarbij komt dat 
dit onderscheid geen betekenis heeft voor de rechtsgevolgen: de beleidsovereenkomst en beleidsneutrale 
overeenkomst zijn beide privaatrechtelijk van aard en vallen onder hetzelfde rechtsregime. Huisman & Van 
Ommeren 2019, p. 579-580. 
10 Zie bijvoorbeeld Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.4. 
11 Voor alle duidelijkheid: de bevoegdhedenovereenkomst komt niet in de plaats van de uitoefening van een 
publiekrechtelijke bevoegdheid; het betreft geen zogenaamde besluitvervangende overeenkomst. Huisman & 
Van Ommeren, p. 583. 
12 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 581-582; Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.1. 
13 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 581-582. 
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besluit en heeft daarmee een ander karakter dan de bevoegdhedenovereenkomst. Een bijzondere 
uitvoeringsovereenkomst is de subsidie-uitvoeringsovereenkomst. Deze kent een wettelijke 
grondslag in artikel 4.36 Awb. De meeste uitvoeringsovereenkomsten hebben evenwel niet een 
expliciete wettelijke grondslag. 

1.2 Nadere beschouwing van de bevoegdhedenovereenkomst  

1.2.1 Maatschappelijke betekenis van de bevoegdhedenovereenkomst 

De overheid maakt veelvuldig gebruik van de bevoegdhedenovereenkomst. De 
bevoegdhedenovereenkomst is een (inmiddels) algemeen aanvaard instrument dat in het 
overheidsbestuur niet gemist kan worden.14 Met name op het terrein van de ruimtelijke ordening is 
de bevoegdhedenovereenkomst niet meer weg te denken.15  

In de literatuur worden verschillende verklaringen gegeven voor de populariteit van de 
bevoegdhedenovereenkomst. Te noemen valt de flexibiliteit van het instrument. De 
bevoegdhedenovereenkomst kan worden toegesneden op een concreet geval en biedt ruimte om in 
te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarmee is het een flexibeler instrument dan bijvoorbeeld 
beleidsregels die voor meerdere gevallen gelden. Ook kunnen in één overeenkomst afspraken over 
meerdere bestuursrechtelijke procedures worden vastgelegd, wat bijdraagt aan een integrale 
benadering van een bepaald vraagstuk. 

Daarnaast wordt als voordeel gezien dat de contractspartij al vóór het nemen van het daadwerkelijke 
bestuursrechtelijke besluit is betrokken. Dit zou niet alleen de kwaliteit van het besluit vergroten 
maar ook zorgen voor meer draagvlak voor het besluit. Ook legt de bevoegdhedenovereenkomst, 
anders dan bij een eenzijdig besluit, wederzijds verplichtingen vast. Dit zorgt ervoor dat de 
wederpartij zich meer gebonden zal voelen de overeenkomst na te leven. Vaak is sprake van een 
wederzijdse afhankelijkheid: de overheid heeft de burger nodig en vice versa. Verschil met een 
eenzijdig besluit is ook dat de overheid de naleving van verplichtingen door de contractspartij in 
rechte kan afdwingen.16 Door al deze factoren vergroot de bevoegdhedenovereenkomst de kans dat 
overheidsbeleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd.17  

Voor de contractspartij van de overheid is het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst 
aantrekkelijk omdat hij voorafgaand aan een (langdurig) besluitvormingsproces (meer) zekerheid kan 
krijgen over het te nemen besluit. Wanneer hij op voorhand meer duidelijkheid kan krijgen over het 
overheidsbeleid kan hij zijn activiteiten hierop afstemmen en loopt hij minder financiële risico’s. Te 
denken valt aan een projectontwikkelaar die in een bevoegdhedenovereenkomst afspraken maakt 
over de wijziging van de bestemming van de grond met het oog op een door hem te realiseren 

 
14 Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.1. 
15 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 566. 
16 Bij een besluit tot subsidieverlening bijvoorbeeld kan de overheid de aan de subsidie-ontvanger opgelegde 
verplichtingen niet afdwingen. Wel kan de subsidie lager worden vastgelegd als de subsidie-ontvanger niet 
heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.  
17 Zie over de hiervoor genoemde voordelen van de bevoegdhedenovereenkomst bijvoorbeeld Schlössels & 
Zijlstra 2016, p. 578-579; Huisman 2012, p. 60-63; Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.1. 
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ruimtelijke ontwikkeling. Ook raakt hij op deze manier in een vroeg stadium in gesprek met de 
overheid en kan hij op deze wijze het overheidsbeleid beïnvloeden.18  

De bevoegdhedenovereenkomst voorziet dus in een maatschappelijke behoefte. De behoefte 
hieraan kan mede worden verklaard vanuit de trends ‘horizontalisering van het bestuur’, 
‘complementair bestuur’ en ‘deregulering’. Bij horizontalisering van het bestuur, ook wel 
‘onderhandelend bestuur’ genaamd, is sprake van een overheid die minder hiërarchisch en meer op 
de voet van gelijkwaardigheid met belanghebbenden beleid maakt en uitvoert. Dezelfde trend is 
waarneembaar bij overheden onderling, aangeduid als ‘complementair bestuur’. De 
bevoegdhedenovereenkomst past tot slot in de trend van deregulering omdat het een alternatief kan 
vormen voor regelgeving.19 Gezien de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, zoals de 
woningbouw- en klimaatopgave, zal de behoefte aan het sluiten van een 
bevoegdhedenovereenkomst naar mijn inschatting eerder toe- dan afnemen. 

1.2.2 Wettelijke grondslag 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de bevoegdhedenovereenkomst niet meer is weg te 
denken uit het overheidsbestuur. Dit doet de vraag rijzen op welke wettelijke grondslag dit 
overheidsoptreden berust.20 De belangrijkste categorie overheidsovereenkomsten die wettelijk is 
geregeld vormt de gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr).21 Het gaat hier om overeenkomsten tussen overheden onderling ter behartiging van bepaalde 
belangen. Ook in enkele andere wetten is een grondslag voor de overheidsovereenkomst te vinden, 
bijvoorbeeld de grondexploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor 
het merendeel van bevoegdhedenovereenkomsten die de overheid sluit geldt echter dat zij niet 
berusten op een expliciete wettelijke grondslag. Uit de rechtspraak valt op te maken dat de Hoge 
Raad dit aanvaardbaar acht.22  

Ook in de literatuur ziet men ruimte voor de niet wettelijk geregelde bevoegdhedenovereenkomst. 
Huisman en Van Ommeren zien het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst als ‘geïmpliceerde 
bevoegdheid’. Daarmee bedoelen ze dat bij toekenning van een wettelijke bevoegdheid aan een 
bestuursorgaan, het bestuursorgaan in beginsel ook de ruimte heeft om over het gebruik van die 
bevoegdheid een overeenkomst te sluiten.23 Van Wijk, Konijnenbelt en Van Male vergelijken de 
bevoegdhedenovereenkomst met (eenzijdige) toezeggingen en beleidsregels waarmee de overheid 

 
18 Huisman 2012, p. 60-61. 
19 Voor een verdere toelichting op deze trends zie Huisman 2012, par. 2.2. 
20 Het legaliteitsbeginsel vormt een belangrijk element van de democratische rechtsstaat. In de literatuur wordt 
verschillend gedacht over de vraag of élk overheidsoptreden moet berusten op een wettelijke grondslag, dat 
wil zeggen dat het overheidsoptreden is terug te voeren op de Grondwet of een wet in formele zin. Zie hierover 
bijvoorbeeld Kortmann e.a. 2016, p. 51-52; Schlössels & Zijlstra 2016, p. 98-104. Uit de jurisprudentie lijkt te 
volgen dat dit in ieder geval geldt voor overheidsoptreden dat ingrijpt op de rechten en vrijheden van burgers. 
Zie bijvoorbeeld HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9460, NJ 1987/ 898, m.nt. M. Scheltema (Methadonbrief). 
21 De wetgever heeft evenwel overeenkomsten tussen overheden onderling die niet in de vorm van een Wgr-
regeling worden gesloten niet willen uitsluiten. Zie Schlössels & Zijlstra 2016, p. 589. 
22 Zie bijvoorbeeld HR 13 april 1962, ECLI:NL:HR:1962:34, AB Klassiek 2003/9, m.nt. D.A. Lubach (Kruseman). 
23 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 638. 
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zichzelf bindt aan het nemen van een bepaald besluit. Zij zien daarom niet in wat in de weg staat aan 
zelfbinding door middel van een bevoegdhedenovereenkomst.24  

Schlössels en Zijlstra achten het sluiten van voor de bevoegdhedenovereenkomst zonder expliciete 
wettelijke grondslag wél problematisch met het oog op de beginselen van de democratische 
rechtsstaat. Dit met name wanneer in een bevoegdhedenovereenkomst prestaties van de 
wederpartij worden gevraagd en derde-belanghebbenden in hun belang worden geraakt. De 
hiervoor genoemde vergelijking met toezeggingen en beleidsregels vinden zij mank gaan omdat deze 
in beginsel alleen het bestuursorgaan zelf binden en geen verplichtingen aan burgers kunnen 
opleggen.25  

Geconcludeerd kan worden dat de heersende opvatting in de literatuur overeenstemt met de 
rechtspraak van de Hoge Raad waaruit volgt dat een bevoegdhedenovereenkomst zonder wettelijke 
grondslag aanvaardbaar is.  

1.2.3 Typen bevoegdhedenovereenkomsten 

De bevoegdhedenovereenkomst komt in verschillende soorten en maten voor. Er zijn 
bevoegdhedenovereenkomsten die wél en bevoegdhedenovereenkomsten die niét op een wettelijke 
grondslag berusten.26 Daarnaast kan een bevoegdhedenovereenkomst zich onderscheiden naar 
betrokken partijen: is de wederpartij een burger of een andere overheid en gaat het om een 
overeenkomst tussen twee of meerdere partijen. Ook de vraag of de afspraken voor een concreet 
geval gelden of een algemene strekking hebben, of een inspanningsverplichting of 
resultaatverplichting wordt vastgelegd en of belangen van derden zijn betrokken is relevant voor het 
nader typeren van de bevoegdhedenovereenkomst.27  

Een vaak voorkomende bevoegdhedenovereenkomst zonder wettelijke grondslag is de 
‘bestemmingsplanovereenkomst’. Hierin maken de overheid en de burger, doorgaans een 
projectontwikkelaar, afspraken over bijvoorbeeld het wijzigen van het bestemmingplan. Bij de 
bestemmingsplanovereenkomst zijn meestal ook belangen van derden betrokken. Ook de 
‘subsidieovereenkomst’ waarin de overheid een toezegging doet over verlening van een subsidie, is 
een veel voorkomende figuur zonder wettelijke grondslag. Verder is de ‘fiscale 
vaststellingsovereenkomst’ een type bevoegdhedenovereenkomst dat veel voorkomt. Bij dit type 
contracteren de fiscus en een belastingplichtige over de wijze waarop de fiscus een belastingaanslag 
zal opleggen. Anders dan bij de bestemmingsplanovereenkomst raakt een fiscale 
vaststellingsovereenkomst niet aan de belangen van derden. Als het gaat om afspraken over de 

 
24 Konijnenbelt & Van Male 2014, par. 6.11.95. Aldus ook Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.7. 
25 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 586-587. Daar valt tegen in te brengen dat de wederpartij bij overeenkomst 
heeft ingestemd met de prestaties en geen sprake is van het eenzijdig opleggen van verplichtingen. In zoverre 
grijpt de bevoegdhedenovereenkomst niet in op de rechten en vrijheden van burgers. Huisman & Van 
Ommeren 2019, p. 638-639. 
26 Ook wel aangeduid als wettelijke of benoemde overeenkomsten enerzijds en buitenwettelijke of 
onbenoemde overeenkomsten anderzijds. Huisman 2012, p. 69-70. 
27 Zie bijvoorbeeld Schlössels & Zijlstra 2016, p. 560-562; Van Veen 2011, p. 188-189; Van Ommeren 2010, p. 
719-720. 
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uitoefening van de bevoegdheid tot regelgeving wordt wel gesproken over een 
‘reguleringsovereenkomst’. De fiscale vaststellingsovereenkomst en reguleringsovereenkomst 
kennen evenmin een grondslag in de wet. 28 

Een veel gebruikte term voor de aanduiding van een overheidsovereenkomst is ‘convenant’. Deze 
term wordt zowel gehanteerd voor een bevoegdhedenovereenkomst, een beleidsovereenkomst als 
een gemengde overeenkomst. Ook het Rijk gaat uit van een ruime definitie van het begrip 
convenant.29 Vaak is het wel zo dat partijen met een convenant geen juridische binding beogen en 
alleen (beleids)intenties willen vastleggen.30 Dit geldt ook voor een ‘gentlement’s agreement’.  

Daarnaast is ‘bestuursovereenkomst’ een veel gebruikte term. Net zo min als het convenant wordt 
het begrip bestuursovereenkomst eenduidig gebruikt. Volgens sommigen is dit een synoniem voor de 
bevoegdhedenovereenkomst.31 Anderen zijn van mening dat een bestuursovereenkomst een 
bevoegdhedenovereenkomst is waarbij alleen overheden partij zijn.32 

Er zijn dus verschillende typen bevoegdhedenovereenkomsten met verschillende benamingen. Het is 
goed te beseffen dat zij geen aparte juridische categorie vormen. Vorm en benaming zijn namelijk 
niet leidend voor de rechtsgevolgen van de bevoegdhedenovereenkomst. Daarvoor moet met name 
naar het object van de overeenkomst worden gekeken.33 In hoofdstuk 2 ga ik hier verder op in.  

1.3 Definitie bevoegdhedenovereenkomst 
In deze paragraaf kom ik tot een definitie van de bevoegdhedenovereenkomst. De Hoge Raad 
omschreef de bevoegdhedenovereenkomst in 2017 als “een overeenkomst waarbij een 
bestuursorgaan, of het overheidslichaam waartoe dat orgaan behoort, zich bindt met betrekking tot 
de uitoefening van hem toekomende publiekrechtelijke bevoegdheden.”34 

Aanvullend op deze definitie gaat het volgens Huisman en Van Ommeren om afspraken tussen de 
overheid en burgers of medeoverheden en om toekomstige bevoegdheidsuitoefening. Daarmee 
laten zij de uitvoeringsovereenkomst buiten de definitie vallen. Deze ziet immers op de fase ná de 

 
28 Huisman 2012, p. 69-73. 
29 In de Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003 van 27 januari 2003, Stcrt. 2003, 18, wordt 
onder een convenant verstaan: a. een schriftelijke en door partijen ondertekende afspraak of een samenstel van 
zulke afspraken, hoe ook genoemd, b. van de centrale overheid, met één of meer wederpartijen, c. die 
betrekking of mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, d. of anderszins 
gericht of mede gericht is op het voorbereiden dan wel realiseren van rijksoverheidsbeleid. Hiervan 
uitgezonderd is de overeenkomst die naar haar onderwerp ook tussen burgers onderling gesloten kan worden. 
30 Schlössels en Zijlstra 2016, p. 591. Scheltema en Scheltema vragen zich zelfs af of wel sprake is van een 
bevoegdhedenovereenkomst als partijen geen juridisch bindende afspraken willen maken die in rechte 
afdwingbaar zijn. Zij komen echter tot de conclusie dat op grond van het vertrouwensbeginsel de overheid 
altijd enigszins gebonden zal zijn, en zien een convenant dan ook als ‘lichtere bevoegdhedenovereenkomst’. 
Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.5. 
31 Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.1. 
32 Huisman 2012, p. 71. Niet te verwarren met de bestuursovereenkomst is het ‘bestuursakkoord’, waarin het 
Rijk en decentrale overheden afspreken hoe zij bestuurlijk, meestal in een bepaalde kabinetsperiode, met 
elkaar omgaan. Schlössels & Zijlstra 2016, p. 589-590. 
33 Schlössels & Zijlstra 2016, p. 592. 
34 HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:483, AB 2017/339, m.nt. F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen,  
r.o. 3.5.2. 
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besluitvorming en bepaalt niets over de inhoud van het te nemen besluit. Daarmee is de 
uitvoeringsovereenkomst van geheel andere aard dan de bevoegdhedenovereenkomst.35 Deze 
verfijning van de definitie sluit mijns inziens aan op de rechtspraak waarin geschillen over de 
bevoegdhedenovereenkomst, voor zover ik kan overzien, toekomstige bevoegdheidsuitoefening tot 
onderwerp hebben. Verder lijkt het mij juist om de definitie aan te vullen met feitelijke 
overheidshandelingen, voor zover deze voortvloeien uit de uitoefening van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid, zie de toelichting in paragraaf 1.1.2. Deze feitelijke handelingen zijn namelijk niet los te 
zien van de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. Tot slot, hoewel misschien een open deur, is 
het zinvol toe te voegen dat een bevoegdhedenovereenkomst een schriftelijke overeenkomst is.36  

Op basis van het voorgaande kom ik tot de volgende definitie van de bevoegdhedenovereenkomst: 

“Een bevoegdhedenovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin een overheid (het 
bestuursorgaan of het overheidslichaam) van tevoren afspraken maakt met een of meer personen 
(medeoverheden of burgers) over de wijze waarop zij haar publiekrechtelijke bevoegdheid zal 
uitoefenen, en/of over feitelijke handelingen die zij ter uitoefening van haar publiekrechtelijke 
bevoegdheid zal verrichten.” 

Deze definitie zal ik hanteren in mijn verdere onderzoek. Daarmee laat ik de privaatrechtelijke 
overheidsovereenkomst (beleidsovereenkomst en ‘potlodenovereenkomst’), alsmede de 
uitvoeringsovereenkomst zoals omschreven in dit hoofdstuk buiten beschouwing. De gemengde 
overeenkomst, waarin de overheid contracteert over zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke 
bevoegdheden, kan deels kwalificeren als bevoegdhedenovereenkomst. Tot slot betrek ik in mijn 
onderzoek geen overeenkomsten met betrekking tot strafrechtelijke bevoegdheden.   

 
35 Ook laten zij overeenkomsten over strafrechtelijke bevoegdheidsuitoefening buiten beschouwing. Huisman 
& Van Ommeren, p. 581-584. Scheltema en Scheltema zijn van mening dat Huisman en Van Ommeren hiermee 
miskennen dat in een bevoegdhedenovereenkomst ook afspraken kunnen worden gemaakt over de uitvoering 
van een besluit. Zij zijn van mening zijn dat afspraken in een bevoegdhedenovereenkomst zowel de 
voorbereiding, de inhoud als de uitvoering van een publiekrechtelijke bevoegdheid kunnen betreffen. 
Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.1. 
36 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 581-582; Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.1; Commissie 
Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 110-113. 
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Hoofdstuk 2. Rechtskarakter en normering 
bevoegdhedenovereenkomst  

 
In hoofdstuk 1 is de vraag beantwoord wat onder een bevoegdhedenovereenkomst moet worden 
verstaan. In de dit hoofdstuk ga ik na welke normen gelden bij de totstandkoming, geldigheid en 
nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst. Ook behandel ik de verdeling van de rechtsmacht 
tussen de bestuursrechter en de burgerlijk rechter. Allereerst ga ik in op het gemengde 
rechtskarakter van de bevoegdhedenovereenkomst.  

2.1 Gemengd rechtskarakter 
In het standaardarrest Etam/Gemeente Zoetermeer merkte de Hoge Raad de 
bevoegdhedenovereenkomst aan als een overeenkomst met een gemengd, bestuursrechtelijk én 
privaatrechtelijk, rechtskarakter.37 Met dit gemengde karakter bedoelt de Hoge Raad dat, afhankelijk 
van het soort vordering, de bestuursrechter of burgerlijk rechter bevoegd is kennis te nemen van 
geschillen over de bevoegdhedenovereenkomst. Vanwege dit gemengde karakter geldt dat zowel 
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke normen op de bevoegdhedenovereenkomst van toepassing 
zijn.  
 
Het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst wordt in het huidige recht beschouwd als een 
privaatrechtelijke rechtshandeling waarvoor de regels van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW) gelden.38 Voor het nemen van het bestuursrechtelijke besluit ter uitvoering van de 
bevoegdhedenovereenkomst gelden de regels uit het algemene en bijzondere bestuursrecht. Via de 
schakelbepalingen van artikel 3:14 BW en artikel 3:2 lid 2 Awb dient de overheid bij de 
bevoegdhedenovereenkomst de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.  

Het sluiten van de bevoegdhedenovereenkomst is dus een privaatrechtelijke rechtshandeling en de 
uitvoering ervan is een publiekrechtelijke rechtshandeling. Beide worden genormeerd door de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De bevoegdhedenovereenkomst is dus bij uitstek een 
rechtsfiguur waarin het publiek- en privaatrecht samenkomen. In de literatuur dicht men de 
bevoegdhedenovereenkomst vaak een publiekrechtelijk karakter toe vanwege de nauwe band met 
de publiekrechtelijke bevoegdheidsoefening.39 Ik constateer dat deze opvatting niet in 
overeenstemming is met het huidige recht. 

2.2 Totstandkoming en geldigheid 

2.2.1 Contractspartij namens de overheid 

Zoals hiervoor gesteld is het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst naar geldend recht een 
privaatrechtelijke rechtshandeling. Hieruit volgt dat de contractsluitende partij namens de overheid 

 
37 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, NJ 2011/463 m.nt. F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen, r.o 3.6.2 
(Etam/Zoetermeer). 
38 Hetzij rechtstreeks, hetzij via de schakelbepalingen in het BW, dan wel via analoge toepassing van de regels 
uit het BW. Huisman 2012, p. 113-117. 
39 Zie bijvoorbeeld Huisman & Van Ommeren 2019, p. 586; Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.2;  
Schlössels & Zijlstra 2016, p. 559-560. 
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de publiekrechtelijke rechtspersoon is, zoals een gemeente.40 In de literatuur wordt gesteld dat dit 
problematisch is omdat een rechtspersoon geen toezeggingen kan doen over een bevoegdheid die 
bij een bestuursorgaan ligt. Het bestuursorgaan zou dan formeel niet zijn gebonden aan de 
bevoegdhedenovereenkomst.41 In paragraaf 5.3.2 komt deze problematiek nader aan de orde. 

2.2.2 Geldigheid  

In hoofdstuk 1 kwam naar voren dat de Hoge Raad een bevoegdhedenovereenkomst die niet op een 
expliciete grondslag in de wet berust, aanvaardbaar acht. Voor een geldige totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst geldt wel een aantal vereisten. De overheid moet een zekere mate van 
beslissingsruimte hebben ten aanzien van de desbetreffende bevoegdheid en mag deze niet inzetten 
voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid door de wetgever is toegekend. Ook mag de 
overeenkomst niet anderszins in strijd komen met het recht. Hierna ga ik in op deze 
geldigheidsvereisten. 

Beslissingsruimte 
De Hoge Raad acht de ruimte voor het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst in beginsel 
aanwezig indien het bestuursorgaan beleids- of beoordelingsvrijheid42 toekomt bij uitoefening van de 
desbetreffende bevoegdheid.43 Dit betekent dat sprake moet zijn van enige beslissingsruimte van het 
bestuursorgaan. Een voorbeeld van een besluit waarbij de overheid beslissingsruimte heeft is de 
vaststelling van een bestemmingsplan op grond van artikel 3:1 lid 1 Wro. Dit artikel verplicht de 
gemeenteraad tot vaststelling van een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening. De gemeenteraad kan daarbij naar eigen inzicht bepalen hoe het daar invulling aan geeft. 
Wanneer geen enkele vorm van beslissingsruimte aanwezig is, kan de overeenkomst nietig zijn op 
grond van artikel 3:40 lid 1 BW.44 De bevoegdhedenovereenkomst is in dat geval ongeldig. 

In geval van beslissingsruimte kan het bestuursorgaan dus in beginsel een geldige 
bevoegdhedenovereenkomst sluiten, tenzij deze naar haar inhoud of strekking in strijd komt met de 
goede zeden of de openbare orde.  

Verbod van détournement de pouvoir 
Het verbod van détournement de pouvoir is ook van toepassing op de 
bevoegdhedenovereenkomst.45 Zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest Alkemade/Hornkamp dat 

 
40 Tenzij uit de wet volgt dat de overeenkomst door een bestuursorgaan wordt gesloten, zoals bijvoorbeeld bij 
een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen het geval is. 
Anders dan in het bestuursrecht waar bestuursorganen rechtssubject zijn, zijn in het privaatrecht alleen 
natuurlijke personen en rechtspersonen rechtssubject. Dit volgt uit art. 1:1 lid 1 BW en art. 2:5 BW, waarbij een 
rechtspersoon gelijk wordt gesteld met een natuurlijk persoon. Zij kunnen op grond van art. 3:32 BW 
rechtshandelingen verrichten. 
41 Zie bijvoorbeeld Huisman & Van Ommeren 2019, p. 630; Schlössels & Zijlstra 2016, p. 579; Schueler 2012, 
par. 9.7. 
42 Zie voor een uitleg van de termen ‘beleidsvrijheid’, ‘beoordelingsvrijheid’ en ‘beoordelingsruimte’ 
bijvoorbeeld Schlössels & Zijlstra 2016, p. 120- 127. Overigens hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State sinds 2017 alleen nog de termen ‘beleidsruimte’ en ‘beoordelingsruimte’, met als 
overkoepelende term ‘beslissingsruimte’. De Afdeling is afgestapt van de termen ‘beleidsvrijheid’ en 
‘beoordelingvrijheid’ omdat de term ‘vrijheid’ verwarrend kan zijn. Geen enkel gebruik van een 
publiekrechtelijke bevoegdheid is geheel vrij, maar steeds gebonden aan de regels van het recht. Zie 
Jaarverslag Raad van State 2016, p. 61. 
43 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, NJ 2011/463 m.nt. F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen, r.o 3.6.2 
(Etam/Zoetermeer). 
44 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 640. 
45 Art. 3:3 Awb is via art. 3:1 lid 2 van overeenkomstige toepassing op de bevoegdhedenovereenkomst. 
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de gemeente haar bevoegdheid op grond van de Wro voor een ander doel had gebruikt 
(woonruimteverdeling) dan waarvoor die bevoegdheid was toegekend (planologische belangen).46 
Daarmee had de gemeente in strijd met het verbod van détournement de pouvoir gehandeld en was 
de bevoegdhedenovereenkomst nietig op grond van artikel 3:40 lid 1 BW. 

De Hoge Raad verfijnde deze lijn in het arrest BMV/Bladel. Hierin stelde de Hoge Raad dat bij een 
doelgebonden bevoegdheid, zoals een planologische bevoegdheid, de voorwaarden in de 
bevoegdhedenovereenkomst het doel moeten dienen waarvoor die bevoegdheid door de wet is 
gegeven.47  

Niet anderszins in strijd met het recht 
Strijd met het recht, zoals de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, leidt in beginsel 
tot de conclusie dat de bevoegdhedenovereenkomst nietig is op grond van artikel 3:40 lid 1 BW. Zo 
kan de wet een expliciet verbod bevatten om te contracteren over een publiekrechtelijke 
bevoegdheid, zoals in artikel 122 Woningwet. Daarnaast kan de inhoud van de overeenkomst in strijd 
zijn met de openbare orde of de goede zeden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de 
overheid een resultaatverplichting vastlegt ten aanzien van een besluit waarbij belangen van derden 
een rol spelen. Daarmee worden de belangen van derden ‘weggecontracteerd’. De 
bevoegdhedenovereenkomst is daarmee naar haar inhoud in strijd met de goede zeden of de 
openbare orde.48 Doet zich een wilsgebrek voor op grond van artikel 3:44 of 6:228 BW, kan dit leiden 
tot vernietiging van de overeenkomst.49  

Tot slot is de vraag of de bevoegdhedenovereenkomst het publiekrecht op onaanvaardbare wijze kan 
doorkruisen en de Windmilljurisprudentie van toepassing is.50 In beginsel valt al het privaatrechtelijk 
overheidshandelen onder deze jurisprudentielijn, dus ook de bevoegdhedenovereenkomst.51 Voor de 
vraag of de bevoegdhedenovereenkomst geldig tot stand is gekomen is deze jurisprudentie dus 
relevant, temeer omdat de wet in de meeste gevallen zwijgt over de vraag of contracteren over een 
publiekrechtelijke bevoegdheid is toegestaan. Uit de rechtspraak valt af te leiden dat de 
Windmilljurisprudentie met name relevant is voor de voorwaarden die in de 

 
46 De gemeente had in de overeenkomst toegezegd het bestemmingsplan te herzien. Van haar contractspartij,  
de eigenaar van het perceel, had de gemeente bedongen dat deze de door hem te bouwen woningen zou 
verkopen of verhuren aan ingezetenen/economisch gebondenen van de gemeente. HR 3 april 1998, 
ECLI:NL:HR:1998:AN5655, AB 1998/241, m.nt. Th.G. Drupsteen (Alkemade/Hornkamp). 
47 HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:483, AB 2017/339, m.nt. F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen,  
r.o. 3.5.2 (BMV/Bladel). 
48 Timmermans 2018, p. 34. 
49 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 617-618. 
50 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, NJ 1991/393, (Windmill). Deze jurisprudentielijn betreft de 
vraag of de overheid een bepaald belang via de privaatrechtelijke weg mag behartigen, als voor de behartiging 
van dit belang een publiekrechtelijke regeling bestaat. Hiervoor moet eerst worden gekeken of de wet zelf 
bepaalt of de privaatrechtelijke weg is toegestaan (de voorvraag). Als de wet hier geen duidelijkheid over geeft, 
is voor het antwoord op deze vraag beslissend of het gebruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid de 
publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij moet onder meer worden gelet op 
inhoud en strekking van de regeling en op de wijze waarop en de mate waarin de belangen van burgers in de 
regeling zijn beschermd. Verder is van belang of de overheid door gebruik van de publiekrechtelijke regeling 
een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid. 
Wanneer dit het geval is, is dit een belangrijke aanwijzing dat geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg. 
51 In de literatuur kijkt men hier soms anders tegen aan. Van een onaanvaardbare doorkruising van het 
publiekrecht zou principieel geen sprake kunnen zijn, omdat de bevoegdhedenovereenkomst in het geheel 
wordt beheerst door het publiekrecht. Als het om de geldigheid van de bevoegdhedenovereenkomst gaat, zou 
daarom alleen van belang zijn of sprake is van strijd met publiekrechtelijke regels. Zie bijvoorbeeld Scheltema & 
Scheltema 2013, par. 5.3.2.3. 
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bevoegdhedenovereenkomst zijn opgenomen, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de overheid een 
financiële tegenprestatie van haar contractspartij bedingt.52  

2.3 Nakoming  
In zijn algemeenheid zegt de overheid in een bevoegdhedenovereenkomst toe zich voor een bepaald 
resultaat te zullen inspannen (‘inspanningsverplichting’).53 Vaak neemt de overheid daarbij een 
voorbehoud op met de strekking dat de bevoegdhedenovereenkomst de uitoefening van haar 
publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijken onverlet laat en zij aansprakelijkheid in 
verband hiermee uitsluit.54 Ook wordt wel een instemmings- of goedkeuringsvoorbehoud 
opgenomen voor het bestuursorgaan dat het besluit neemt, al dan niet in de vorm van een 
opschortende of ontbindende voorwaarde. De vraag is dan ook in hoeverre de overheid is gebonden 
aan de bevoegdhedenovereenkomst. Hierna bespreek ik kort de jurisprudentie van de 
bestuursrechter en civiele rechter betreffende de nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst 
door de overheid. In hoofdstuk 3 en 4 komt deze jurisprudentie uitgebreider aan bod.  

2.3.1 Jurisprudentie bestuursrechter 

De nakoming van een bevoegdhedenovereenkomst bestaat van de kant van de overheid meestal uit 
het nemen van een publiekrechtelijk besluit door het bevoegde bestuursorgaan. Het laatste 
decennium heeft de Afdeling een vaste jurisprudentielijn ontwikkeld over de rol die de 
bevoegdhedenovereenkomst speelt bij het te nemen besluit. Hieruit is gebleken dat een 
bevoegdhedenovereenkomst de dwingend voorgeschreven en met waarborgen omklede 
besluitvormingsprocedure niet opzij zet. Zo moet het bestuursorgaan alle direct betrokken belangen 
meewegen, waaronder de belangen van derden. Dit kan ertoe leiden dat de overheid een besluit 
neemt dat afwijkt van de overeenkomst. Het bestuursorgaan moet in de belangenafweging ook een 
bepaald gewicht aan de bevoegdhedenovereenkomst toekennen.55 

2.3.2 Jurisprudentie civiele rechter 

In beginsel dient de overheid de bevoegdhedenovereenkomst na te komen, ‘pacta sunt servanda’. De 
civiele rechter toetst de bevoegdhedenovereenkomst aan het contractenrecht uit het BW, waarbij de 
aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 BW een rol 
spelen. In een geschil over de bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter gaat het met name 
om de vraag of de overheid haar inspanningsverplichting in voldoende mate is nagekomen. Voor de 
beantwoording van die vraag is onder meer van belang dat de overheid alle ten dienste staande 
bestuurlijke middelen heeft aangewend en procedures zo ver mogelijk heeft doorgezet om de 

 
52 De Groot stelt dat het Windmill-criterium geen rol speelt bij de bevoegdhedenovereenkomst zelf. In de 
bevoegdhedenovereenkomst wordt immers afgesproken de publiekrechtelijke weg te volgen. Het Windmill-
criterium is wel van toepassing op de voorwaarden die bij de bevoegdhedenovereenkomst worden gesteld. De 
Groot 2017, nr. 5 en 6. Zie bijvoorbeeld HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:483, AB 2017/339, m.nt. F.J. van 
Ommeren en G.A. van der Veen (BMV/Bladel) r.o. 3.7.1-3.7.2. Hierin overwoog de Hoge Raad dat de 
voorwaarden in de bevoegdhedenovereenkomst geen onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke 
weg opleverden. Zie ook Huisman & Van Ommeren 2019, p. 641.  
53 In de vorige paragraaf kwam naar voren dat een toezegging over het te bereiken resultaat 
(‘resultaatsverplichting’) kan leiden tot nietigheid van de overeenkomst. 
54 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem Leeuwarden 23 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4761, r.o. 4.3. 
55 ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1372, AB 2015/384, m.nt. P. Huisman. 
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toegezegde inspanning te leveren. De overheid mag haar beleid wijzigen maar is dan wel 
aansprakelijk voor de schade die de wederpartij hierdoor lijdt.56  

2.4 Rechtsmachtverdeling 
In het arrest Etam/Gemeente Zoetermeer heeft de Hoge Raad een duidelijke lijn getrokken in de 
rechtsmachtverdeling als het gaat om geschillen over de nakoming van een 
bevoegdhedenovereenkomst. Als de wederpartij zich beroept op nakoming van de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het nemen van een besluit, dan dient hij zich tot de 
bestuursrechter te wenden. Dit geldt zowel in het geval het genomen besluit niet beantwoordt aan 
de overeenkomst als in het geval het toegezegde besluit niet wordt genomen.57 Voor een vordering 
tot vergoeding van schade wegens wanprestatie is de burgerlijk rechter bevoegd.58  

Opvallend is dat de Hoge Raad in het arrest Etam/Zoetermeer heeft geoordeeld dat de formele 
rechtskracht niet in de weg staat aan het oordeel van de burgerlijk rechter dat het besluit niet 
beantwoordt aan de overeenkomst. Op grond van het leerstuk van de formele rechtskracht moet de 
burgerlijk rechter uitgaan van de rechtmatigheid van een besluit als tegen dit besluit een met 
voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij de bestuursrechter open heeft gestaan.59 Dit was in 
deze casus het geval. Volgens de Hoge Raad betekent de rechtmatigheid van een besluit op grond 
van de formele rechtskracht echter niet dat de overheid zijn verplichtingen uit de 
bevoegdhedenovereenkomst is nagekomen.60  

De Hoge Raad neemt hiermee een ander standpunt in dan A-G Keus in zijn conclusie. Keus is van 
mening dat de binding van de overheid aan een bevoegdhedenovereenkomst uitsluitend steunt op 
het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. In die zin verschilt een bevoegdhedenovereenkomst 
volgens hem weinig van een (eenzijdige) overheidstoezegging en een beleidsregel. Voor een 
zelfstandig oordeel van de civiele rechter over nakoming van de overeenkomst is in de ogen van Keus 
dan ook geen plaats.61  

Vanuit de gedachte die achter het leerstuk van de formele rechtskracht schuilgaat, is wel iets te 
zeggen voor het standpunt van Keus. Dit leerstuk dient een doelmatige taakverdeling tussen de 
burgerlijk rechter en de bestuursrechter, wat onder meer betekent dat voorkomen moet worden dat 
de burgerlijk rechter tot een ander oordeel komt dan de bestuursrechter.62  

 
56 De Groot & De Martines 2020, nr. 2.  
57 Zie art. 6:2 Awb op grond waarvan voor de toepassing van de wettelijke voorschriften over bezwaar en 
beroep de weigering een besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit gelijk worden gesteld met 
een besluit.  
58 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, NJ 2011/463, m.nt. M.R. Mok, r.o. 3.6.3 en 3.6.4 (Etam/Gemeente 
Zoetermeer). De wederpartij kan er evenwel ook voor kiezen om langs bestuursrechtelijke weg een 
schadevergoeding te vorderen. De bestuursrechter onderzoekt dan of het besluit vernietigd moet worden 
wegens strijd met de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar toetst niet of de overheid 
toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. 
59 HR 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9347, m.nt. M. van der Scheltema, NJ 1986/723, r.o. 3.3.2 (Heesch/Van 
de Akker). 
60 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, NJ 2011/463, m.nt. M.R. Mok, r.o. 3.6.4 en 3.7. (Etam/Gemeente 
Zoetermeer). 
61 Concl. A-G Keus 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, par. 3.26-3.35 (Etam/Gemeente Zoetermeer). 
62 Ook dient de formele rechtskracht de rechtszekerheid omdat met het verkrijgen van formele rechtskracht de  
rechtsgeldigheid en rechtmatigheid van een besluit vast komen te staan, en hier niet langere tijd twijfel over 
blijft bestaan. Van de Sande & Franssen 2019, p. 415-416. Zie ook Schueler 2012, par. 9.6. Schueler is van 
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Anderzijds doet het oordeel van de Hoge Raad meer recht aan de positie van de contractspartij. De 
overheid zal meer urgentie voelen om haar toezegging uit de bevoegdhedenovereenkomst na te 
komen indien de wederpartij de mogelijkheid heeft schadevergoeding te vorderen bij de burgerlijk 
rechter. Als deze mogelijkheid ontbreekt dreigt de bevoegdhedenovereenkomst het karakter van een 
‘lege huls’ te krijgen. 

2.5 Conclusie 
De bevoegdhedenovereenkomst heeft een gemengd rechtskarakter waardoor zowel publiek- als 
privaatrechtelijke rechtsnormen van toepassing zijn. Een bevoegdhedenovereenkomst komt geldig 
tot stand als de overheid beslissingsruimte heeft ten aanzien van de bevoegdheid waarover wordt 
gecontracteerd en niet in strijd met het verbod van détournement de pouvoir of anderszins in strijd 
met het recht handelt. Als de contractspartij van de overheid wil dat het besluit wordt genomen dat 
in de bevoegdhedenovereenkomst is toegezegd, dient hij zich tot de bestuursrechter te wenden. De 
bestuursrechter toetst met name of de publiekrechtelijke waarborgen rond de totstandkoming van 
het besluit in acht zijn genomen, zoals het betrekken van belangen van derden. Ook moet de 
overheid in de belangenafweging bij het besluit een zeker gewicht aan de 
bevoegdhedenovereenkomst toekennen. Wil de contractspartij van de overheid een vergoeding van 
schade wegens wanprestatie van de overheid, dient hij een vordering bij de burgerlijk rechter in te 
stellen. De civiele rechter toetst met name of de overheid haar inspanningsverplichting uit de 
bevoegdhedenovereenkomst is nagekomen op grond van het contractenrecht uit het BW. 

  

 
mening is dat het uit oogpunt van rechtseenheid niet wenselijk is dat een bevoegdhedenovereenkomst 
privaatrechtelijk tot iets anders kan verplichten dan publiekrechtelijk. Anders: Jurgens 2011, p. 70.  Volgens 
Jurgens hanteert de Hoge Raad in dit arrest een helder en eenvoudig onderscheid tussen publiekrecht en 
privaatrecht: in het bestuursrecht staat het aan de overeenkomst gerelateerde besluit centraal, in het 
privaatrecht de overeenkomst.  
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Hoofdstuk 3. Juridische positie wederpartij bij de 
bevoegdhedenovereenkomst 
 

In het vorige hoofdstuk is toegelicht dat de bevoegdhedenovereenkomst een gemengd 
rechtskarakter heeft en op de bevoegdhedenovereenkomst zowel publiek- als privaatrechtelijke 
normen van toepassing zijn. In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de rechtsnormen die gelden voor de 
totstandkoming, geldigheid en nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst. Daarbij staat de vraag 
centraal in hoeverre de overheid – gelet op haar bijzondere positie in het contractenrecht – 
gebonden is aan de bevoegdhedenovereenkomst en welke (on)zekerheden dit voor de 
contractspartner van de overheid meebrengt.  

3.1 Totstandkoming en geldigheid 
Bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst kan de contractspartner van de overheid 
worden geconfronteerd met onzekerheden over de geldigheid ervan vanwege de bijzondere positie 
van de overheid. In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de contractsvrijheid van de overheid 
bij het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst wordt beperkt omdat aan de 
geldigheidsvereisten moet zijn voldaan (zie paragraaf 2.2.2). 

Aan het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst gaat een fase van onderhandeling vooraf. De 
overheid lijkt bij een bevoegdhedenovereenkomst meer ruimte te hebben de onderhandelingen af te 
breken dan bij een ‘normale’ privaatrechtelijke overeenkomst. Ook bij de bij het aangaan van een 
bevoegdhedenovereenkomst is de overheid namelijk gebonden aan de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur.63 Dit betekent dat de overheid het algemeen belang en de belangen van derden 
moet betrekken op grond van artikel 3:2 en 3:4 Awb. Dit kan ertoe leiden dat de overheid moet 
afzien van het aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst.64  

Omdat het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst kwalificeert als privaatrechtelijke 
rechtshandeling is de jurisprudentie van de Hoge Raad over het afbreken van onderhandelingen ook 
van toepassing op de bevoegdhedenovereenkomst.65 De contractspartij zal zich op grond van deze 
jurisprudentie – gelet op de bijzondere positie van de overheid – echter minder snel succesvol erop 
kunnen beroepen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.  

 
63 Via de schakelbepaling van art. 3.14 BW en art. 3:1 lid 2 Awb. Zie bijvoorbeeld HR 26 april 1996, NJ 1996/728, 
ECLI:NL:HR:1996:ZC2052 m.nt. Alkema (Bol/Kuiper). De Hoge Raad achtte het oordeel van het Hof juist, dat de 
plicht tot behartiging van het algemeen belang meebrengt dat “de overheid, bij het aangaan en uitvoeren van 
privaatrechtelijke overeenkomsten, de beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen en de 
grondrechten van haar burgers moet respecteren”. 
64 Het niet betrekken van belangen van derden lijkt naar geldend recht echter niet tot nietigheid of 
vernietigbaarheid van de overeenkomst te kunnen leiden. Huisman & Van Ommeren 2019, p. 640. 
65 Zie bijvoorbeeld HR 18 juni 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4405, NJ 1983/723, m.nt. C.J.H. Brunner 
(Plas/Valburg). 
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3.2 Nakoming: publiekrechtelijke normen 
Zoals in hoofdstuk 2 uiteen gezet heeft de Afdeling een vaste jurisprudentielijn ontwikkeld voor de 
rol die de bevoegdhedenovereenkomst speelt bij het nemen van het toegezegde besluit. De 
bevoegdhedenovereenkomst zet de dwingend voorgeschreven en met waarborgen omklede 
besluitvormingsprocedure niet opzij. Uit het formele zorgvuldigheidsbeginsel, het 
vertrouwensbeginsel en het motiveringsbeginsel vloeit voort dat het bestuursorgaan de 
bevoegdhedenovereenkomst bij de besluitvorming moet betrekken en hieraan een bepaald gewicht 
moet toekennen in de belangenafweging. Hierna werk ik uit wat de betekenis van deze beginselen is 
bij de nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst en wat de gevolgen hiervan zijn voor de 
contractspartij van de overheid. 

3.2.1 Formele zorgvuldigheidsbeginsel  

Op grond van artikel 3:2 Awb moet een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de 
nodige kennis over de relevante feiten en af te wegen belangen vergaren. Ook dient een 
bestuursorgaan op grond van artikel 3:4 lid 1 Awb de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen 
af te wegen. Het is vaste jurisprudentie dat wanneer een bevoegdhedenovereenkomst is gesloten, 
dit een omstandigheid vormt die het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit in zijn 
overwegingen dient te betrekken.66 Daarbij dient in het besluit tot uitdrukking te komen welk 
gewicht het bestuursorgaan bij zijn afweging aan de bevoegdhedenovereenkomst heeft toegekend. 
Het gegeven dat de bevoegdhedenovereenkomst ‘slechts’ een inspanningsverplichting bevat of dat 
een voorbehoud is opgenomen voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, doet hier 
niet aan af. Het niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereiden van het besluit kan leiden tot 
vernietiging van het besluit.67  

De verplichting dat de bevoegdhedenovereenkomst een rol moet spelen in de besluitvorming zal in 
veel gevallen echter niet de gewenste zekerheid opleveren voor de contractspartij. Dit vloeit voort 
uit vaste jurisprudentie van de Afdeling inhoudende dat het besluit op grond van de 
bevoegdhedenovereenkomst “mede afhankelijk van alle in de loop van de procedure naar voren 
gekomen feiten en belangen - ook de mogelijke belangen van derden - anders kan uitvallen dan bij 
het sluiten van de overeenkomst is ingeschat”. Zo kan een overeenkomst niet leiden tot een 
verplichting van de gemeenteraad aan gronden een bestemming te geven die de raad niet in 
overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening acht.68 Welk gewicht precies aan de 
bevoegdhedenovereenkomst moet worden toegekend volgt niet uit het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel. Hiervoor is het vertrouwensbeginsel van belang. 

 
66 Zie bijvoorbeeld ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:113, r.o. 5.3. 
67 Zie bijvoorbeeld ABRvS, 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1372, AB 2015/384, m.nt. P.J. Huisman, r.o. 7. 
68 ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:113, r.o. 5.3. 
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3.2.2 Vertrouwensbeginsel 

Een bevoegdhedenovereenkomst omvat feitelijk een toezegging van de overheid om een bepaald 
besluit te nemen. Voor de nakoming van deze toezegging kan de contractspartij een beroep doen op 
het vertrouwensbeginsel.69  

Omdat bij een bevoegdhedenovereenkomst afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, zal in het algemeen 
weinig discussie ontstaan over de vraag of sprake is van een toezegging van de overheid. Wel kan de 
vraag rijzen aan welk bestuursorgaan de toezegging moet worden toegerekend. Zo berust in het 
ruimtelijk ordeningsrecht de bevoegdheid tot het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst bij 
het college van B&W en de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad. In de rechtspraak is geregeld aan de orde of in dat geval de toezegging van het 
college aan de raad mag worden toegerekend.70 Uit de rechtspraak volgt dit niet snel het geval zal 
zijn.71 De contractspartij van de overheid bij een bevoegdhedenovereenkomst zal er dus niet snel op 
mogen vertrouwen dat de gemeenteraad is gehouden het door het college opgewekt vertrouwen te 
honoreren. 

Wanneer de contractspartij gerechtvaardigd vertrouwen aan nakoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst mag ontlenen, dient vervolgens te worden beoordeeld of zwaarder 
wegende belangen aan honorering van dit vertrouwen in de weg staan. Zwaarder wegende belangen 
kunnen zijn gelegen in strijd met de wet, het algemeen belang en belangen van derden. Het 
algemeen belang hoeft niet doorslaggevend te zijn als geen sprake is van concrete bedreigde 
belangen van enige betekenis.72  

 
69 De Afdeling heeft met de Dakterras-uitspraak (ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, AB 2019/302, 
m.nt. L.J.A. Damen) een helder stappenplan voor de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel 
vastgelegd. Met dit stappenplan beoogt de Afdeling een verschuiving van het bestuursperspectief naar het 
burgerperspectief te bewerkstelligen. Dit houdt in dat de nadruk meer komt te liggen op hoe een toezegging bij 
een redelijk denkende burger overkomt en minder op wat het bestuursorgaan daarmee bedoelde.  
Het stappenplan betreft de volgende vragen: 1. Is sprake van een toezegging van de overheid? 2. Zo ja, kan 
deze toezegging aan het bevoegde bestuursorgaan worden toegerekend? 3. Zo ja, zijn er zwaarder wegende 
belangen die aan honorering van het gewekte vertrouwen in de weg staan? Zo ja, dan moet worden 
beoordeeld of een verplichting bestaat de schade te vergoeden die zonder het opgewekte vertrouwen niet zou 
bestaan. Dit stappenplan wordt ook gevolgd door het CBb en CRvB. 
70 Tot inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur lagen beide bevoegdheden bij de 
gemeenteraad.  
71 De Hoge Raad overwoog in het arrest Hof van Twente dat in het stelsel van de Gemeentewet groot gewicht 
toekomt aan de bevoegdheidsverdeling tussen het college van B&W en de gemeenteraad. De raad heeft een 
autonome positie. De zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de raad brengt mee dat een wederpartij niet 
erop mag vertrouwen dat handelingen van het college de instemming van de raad hebben indien dat 
vertrouwen niet mede wordt ontleend aan toedoen van de raad zelf. HR, 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1737, 
JB 2015/141, m.nt. C.N.J. Kortmann, r.o. 3.7.2 (Hof van Twente). De Hoge Raad vond in dit arrest loutere 
bekendheid van de raad met het verloop van de onderhandelingen niet voldoende voor binding van de 
gemeenten aan de gesloten overeenkomst. Kortmann 2015, nr. 13 en 14.  
72 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen, r.o. 11.4.   
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Honorering van een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen komt echter niet vaak voor.73 Een 
geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel zal zich eerder voordoen wanneer belangen van derden 
niet of geen rol van betekenis spelen.74 Het niet honoreren van gerechtvaardigd vertrouwen 
vanwege zwaarder wegende belangen kan wel een verplichting voor het bestuursorgaan doen 
ontstaan om de schade te vergoeden die er zonder het opgewekte vertrouwen niet zou zijn 
geweest.75 

3.2.3 Motiveringsbeginsel 

Tot slot is van belang te vermelden dat de overheid op grond van artikel 3:46 en 3:47 Awb een 
besluit deugdelijk moet motiveren en deze motivering moet vermelden bij de bekendmaking van het 
besluit. De rol die de bevoegdhedenovereenkomst heeft gespeeld in de belangenafweging moet dus 
duidelijk blijken uit de motivering van het besluit.76 Wordt hier niet aan voldaan, kan dit leiden tot 
vernietiging van het besluit door de bestuursrechter. Een motiveringsgebrek kan echter vaak worden 
hersteld bij het nemen van een nieuw besluit.77 De vraag is of de contractspartij van de overheid veel 
opschiet met (het herstel van) een motiveringsgebrek, los van het gegeven dat hij inzicht krijgt in de 
belangenafweging van het bestuursorgaan.  

3.3 Nakoming: privaatrechtelijke normen 
In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat de rechtmatigheid van een besluit onverlet laat dat de 
contractspartij van de overheid in het civiele recht schadevergoeding kan vorderen wegens 
wanprestatie wanneer de overheid niet aan haar inspanningsverlichting uit de 
bevoegdhedenovereenkomst heeft voldaan. In de civiele rechtspraak is een aantal gezichtspunten 
van belang gebleken voor de vraag of de overheid haar inspanningsverplichting is nagekomen. 
Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat de overheid haar beleid mag wijzigen maar dan wel 
aansprakelijk is voor de schade die de wederpartij hierdoor lijdt. Hierna ga ik in op deze 
jurisprudentie en ga ik na wat de gevolgen hiervan zijn voor de contractspartij van de overheid. 

 
73 Zie voor een uitspraak waarin het vertrouwensbeginsel een doorslaggevende rol speelde bij het oordeel dat 
een bevoegdhedenovereenkomst moest worden nagekomen ABRvS 8 september 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AQ9924, AB 2004/458, m.nt. C.N.J. Kortmann (geluidsscherm Princeville) en Rb. Oost-Brabant 
10 november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5889, AB 2018/282, m.nt. W. den Ouden. 
Het vertrouwensbeginsel zal ook niet snel zo ver gaan dat de overheid is gehouden in strijd met de wet (‘contra 
legem’) te handelen om de toezegging uit de bevoegdhedenovereenkomst na te komen. Het nakomen van 
toezegging zal niet zo ver gaan dat het algemeen belang of de belangen van derden worden geschaad. Om die 
reden lijkt hiervoor in het ruimtelijk ordeningsrecht bijvoorbeeld geen plaats te zijn. Contra legem-werking van 
de bevoegdhedenovereenkomst komt eerder voor in het fiscale en sociale verzekeringsrecht, bijvoorbeeld bij 
het sluiten van fiscale compromissen. Huisman 2012, p. 200-201. 
74 Huisman 2012, p. 199-200.  
75 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, AB 2019/302, m.nt. L.J.A. Damen, r.o. 11.4.  
76 ABRvS 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9520, AB 2013/346, m.nt. L.J.A. Damen. 
77 Ook kan de rechter het besluit op grond van art. 6:22 Awb in stand laten als de belanghebbenden bij het 
besluit niet worden benadeeld door het gebrek. 
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3.3.1 Uitleg bevoegdhedenovereenkomst 

De uitleg van een inspanningsverplichting in een bevoegdhedenovereenkomst zal de burgerlijk 
rechter toetsen aan de Haviltexcriteria.78 De rechter kan daarbij een andere uitleg geven aan de 
inspanningsverplichting dan (een van de) partijen bij de overeenkomst voor ogen hadden.79 Bij de 
uitleg van de bevoegdhedenovereenkomst speelt ook de aanvullende en beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 BW een rol. De rechter dient echter terughoudendheid te 
betrachten bij het aanvullen of beperken van de rechtsgevolgen van een contract als het gaat om de 
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. De beslissingsruimte van de overheid staat er 
namelijk aan in de weg dat de rechter invulling geeft aan de wijze waarop een publiekrechtelijke 
bevoegdheid wordt uitgeoefend. Hij mag niet op de stoel van het bestuur of de wetgever gaan 
zitten.80  

3.3.2 Nakomen inspanningsverplichting 

Civielrechtelijke jurisprudentie laat zien dat van overheidszijde betrekkelijk snel aan een 
inspanningsverplichting in een bevoegdhedenovereenkomst wordt voldaan. Heeft de overheid in de 
bevoegdhedenovereenkomst bijvoorbeeld afgesproken zich te zullen inspannen een 
bestemmingsplanwijziging in procedure te brengen, is hier ook aan voldaan indien goedkeuring aan 
de bestemmingsplanwijziging (deels) wordt onthouden. De inspanningsverplichting gaat in dat geval 
niet zover dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure moet brengen.81 Bij de 
beoordeling of van overheidszijde voldoende inspanning is geleverd wordt ook de voortvarendheid 
en zorgvuldigheid die de overheid heeft betracht bij de voorbereiding van het besluit in aanmerking 
genomen.82  

3.3.3 Beleidswijziging en onvoorziene omstandigheden 

Tussen het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst en de uitvoering ervan in de vorm van het 
nemen van het toegezegde besluit zit soms jaren. Het komt regelmatig voor dat in die periode ‘de 
wereld is veranderd’ en de overheid wil terugkomen van een afspraak die jaren ervoor is gemaakt. 
De overheid zal haar beleid dan wijzigen. Kan de overheid zich in dat geval beroepen op een 

 
78 Zie bijvoorbeeld Rb. Zeeland-West-Brabant 13 maart 2019, ECLI:RBZWB:2019:1618, r.o. 4.14: “De rechtbank 
stelt voorop dat bij de uitleg van een overeenkomst het aankomt op de zin die partijen over en weer 
redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn de omstandigheden van het concrete geval 
gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van beslissende 
betekenis.” 
79 Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 24 juli 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX2527. 
80 Huisman 2012, p. 194-196. 
81 Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:283. 
82 Te noemen zijn het onderhouden van de contacten met de wederpartij, het laten uitvoeren van onderzoek 
door derden, het contact leggen met derde-belanghebbenden en het aftasten van de gevoelens van het 
bestuursorgaan dat het besluit neemt. HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:365. Zorgvuldig handelen houdt ook 
in dat de overheid eenvoudig te vermijden fouten bij de voorbereiding van het besluit niet maakt, zoals het in 
acht nemen van wettelijke voorschriften in een bestemmingsplanprocedure. HR 18 november 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:2632. Indien de inspanningsverplichting is gekoppeld aan termijnen in het 
besluitvormingsproces, kan het niet halen van deze termijnen leiden tot het oordeel dat de overheid 
toerekenbaar tekort is geschoten. Hof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3522. 
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onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW? Dit artikel bepaalt dat de rechter op 
vordering van een van de partijen de gevolgen van een de overeenkomst kan wijzigen of de 
overeenkomst (gedeeltelijk) kan ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien 
aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.83 

In de eerste plaats geldt dat de redelijkheid en billijkheid trouw aan het gegeven woord verlangen.84 
Bij de toepassing van artikel 6:258 BW is dan ook terughoudendheid geboden. Uit civielrechtelijke 
jurisprudentie volgt dat een beroep op artikel 6:258 BW slechts mogelijk is als het risico van de 
gewijzigde omstandigheid niet in de overeenkomst is verdisconteerd.85 Of de omstandigheid bij het 
sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, is niet doorslaggevend.86 Bijkomende voorwaarde is 
dat voldoende rechtvaardiging moet bestaan voor het niet (ongewijzigd) nakomen van de 
bevoegdhedenovereenkomst. Hierbij moet onder meer worden gekeken naar de aard van de 
overeenkomst, de aard van de overheidstaak en de aard en het gewicht van de maatschappelijke 
belangen die met de beleidswijziging zijn gediend.87  

Aangezien met de uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst vaak algemene belangen en soms 
ook belangen van derden zijn gemoeid, lijkt de overheid bij een bevoegdhedenovereenkomst meer 
ruimte te hebben het beleid te wijzigen en zich te beroepen op een onvoorziene omstandigheid dan 
bij een ‘normale’ civielrechtelijke overeenkomst. De contractspartij van de overheid rest in dat geval 
een vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie van de overheid.88 

 
83 In de literatuur wordt wel gesteld dat deze bepaling zich niet goed leent voor toepassing op de 
bevoegdhedenovereenkomst. Zie bijvoorbeeld Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.5.3.3. Uit art. 6:258 BW 
volgt namelijk niet dat de wederpartij gerechtigd is tot schadevergoeding wegens wanprestatie, zoals dit wel 
volgt uit de jurisprudentielijn die met het arrest GCN/Nieuwegein (Hoge Raad, 23 juni 1989, 
ECLI:NL:PHR:1989:AD0834) is ingezet. Daarnaast volg uit het tweede lid van artikel 6:258 BW dat de overheid 
zich niet kan beroepen op een onvoorziene omstandigheid indien deze voor haar rekening behoort te komen, 
hetgeen bij bijvoorbeeld een beleidswijziging wel het geval lijkt te zijn. Zie Kortmann 2018, p. 177-178.  
84 PG BW Boek 6, p. 969. 
85 Art. 6:258 BW is van de dwingend recht maar het staat partijen wel vrij om in de overeenkomst een clausule 
op te nemen die wijziging of ontbinding vanwege bepaalde omstandigheden uitsluit (daarmee zijn deze 
omstandigheden immers in de overeenkomst verdisconteerd en niet langer onvoorzien). De Groot & Meijering 
2018. 
86 PG Boek 6 BW, p. 968-969, 973 en 978-979. 
87 Zie onder meer HR 23 juni 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0834, NJ 1991/673, m.nt. M. Scheltema 
(GCN/Nieuwegein); HR 13 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:2615, BR 2018/7, m.nt. E.W.J. Groot & K. Meijering, 
5.8. 
88 Zo merkte de rechter het belang van voorkoming van leegstand en verloedering en het belang van 
handhaving van het voorzieningenniveau in woonkernen aan als zwaarwegende belangen die een 
beleidswijziging rechtvaardigen. Deze beleidswijziging was een niet in de bevoegdhedenovereenkomst 
voorziene omstandigheid en als gevolg hiervan mocht de contractspartij van de overheid ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet verwachten. De rechter overwoog dat politieke organen het 
algemeen belang zwaarder moeten kunnen laten wegen dan het particulier belang. De rechtbank toetst de 
beleidswijziging marginaal. De rechtbank kan immers niet nauwkeurig het ‘algemeen belang’ vaststellen noch 
wat onder ‘goede ruimtelijk ordening’ moet worden verstaan. Dit laat echter onverlet dat de gemeente 
tekortschiet in de nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst en de daardoor geleden schade door de 
wederpartij moet vergoeden wegens wanprestatie op grond van art. 6:74 BW. Dit is anders als de gemeente 
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3.4 Conclusie 
Hiervoor is onderzocht wat geldt als het gaat om de binding van de overheid aan de 
bevoegdhedenovereenkomst en welke (on)zekerheden dit meebrengt voor de contractspartij van de 
overheid. De overheid komt een bijzondere positie in het contractenrecht toe omdat zij bij 
privaatrechtelijk handelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen. Dit 
betekent dat de overheid het algemeen belang en het belang van derden moet betrekken bij 
besluiten over de bevoegdhedenovereenkomst. In de fase van totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst kan de contractspartij hierdoor worden geconfronteerd met 
onzekerheden over de geldigheid van de overeenkomst en het afbreken van de onderhandelingen 
door de overheid. 

Bij de nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst door de overheid is een onderscheid te maken 
tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke normen. In het publiekrecht spelen het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het motiveringsbeginsel een belangrijke rol. 
Enerzijds vloeit hieruit voort dat de overheid de bevoegdhedenovereenkomst in de besluitvorming 
moet betrekken en hieraan een bepaald gewicht moet toekennen, wat uit de motivering van het 
besluit kenbaar moet zijn. Dit op straffe van vernietiging van het besluit door de bestuursrechter. 
Anderzijds is vaste rechtspraak dat het besluit op grond van de bevoegdhedenovereenkomst anders 
kan uitvallen dan bij het sluiten van de overeenkomst is ingeschat, gelet op alle feiten en belangen 
die in de loop van de procedure naar voren zijn gekomen.  

Wel kan de contractspartij van de overheid een beroep doen op het vertrouwen dat hij aan de 
bevoegdhedenovereenkomst ontleent dat een bepaald besluit wordt genomen. Bij zwaarder 
wegende algemeen belangen of belangen van derden hoeft de overheid dit vertrouwen echter niet 
te honoreren. In praktijk komt een geslaagd beroep van de contractspartij op het 
vertrouwensbeginsel zelden voor. 

De rechtmatigheid van een besluit laat onverlet dat de contractpartij van de overheid in het civiele 
recht schadevergoeding kan vorderen wegens wanprestatie als de overheid niet aan haar 
inspanningsverlichting uit de bevoegdhedenovereenkomst heeft voldaan. Uit jurisprudentie volgt dat 
de overheid betrekkelijk snel aan een inspanningsverplichting voldoet als zij de nodige 
voortvarendheid en zorgvuldigheid betracht bij de voorbereiding van het besluit. Daarnaast kan de 
overheid zich bij een beleidswijziging beroepen op een onvoorziene omstandigheid als met deze 
omstandigheid bij het sluiten van de bevoegdhedenovereenkomst geen rekening is gehouden. 
Hiervoor moet wel voldoende rechtvaardiging bestaan. Deze rechtvaardiging wordt bij de 
bevoegdhedenovereenkomst vooral gevonden in de behartiging van het algemeen belang of 
belangen van derden. De contractspartij kan bij niet-nakomen van de overeenkomst wegens een 
onvoorziene omstandigheid wel schadevergoeding vorderen bij de civiele rechter op grond van 
wanprestatie.  

 
aansprakelijkheid in de bevoegdhedenovereenkomst heeft uitgesloten. Rb. Zeeland-West-Brabant 13 maart 
2019, ECLI:RBZWB:2019:1618, r.o. 4.3.4 en 4.36. 
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Concluderend kan worden gesteld dat de contractspartij van de overheid geenszins een garantie 
heeft dat de overheid een besluit neemt dat beantwoordt aan de bevoegdhedenovereenkomst, met 
name omdat de overheid rekening heeft te houden met het algemene belang en belangen van 
derden. In dat geval kan hij wel schadevergoeding vorderen bij de burgerlijk rechter maar deze zal 
betrekkelijk snel oordelen dat de overheid aan haar inspanningsverplichting op grond van de 
bevoegdhedenovereenkomst heeft voldaan. 
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Hoofdstuk 4. Juridische positie derden bij de 
bevoegdhedenovereenkomst 
 

Stond in het vorige hoofdstuk de juridische positie van de contractspartij van de overheid centraal, in 
dit hoofdstuk onderzoek ik of en in welke mate derden kennis kunnen nemen van en invloed kunnen 
uitoefenen op de totstandkoming en uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst. 

Met derden bedoel ik belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 Awb die door de uitvoering van de 
bevoegdhedenovereenkomst rechtstreeks in hun belang worden geraakt. In het bestuursrecht wordt 
een onderscheid gemaakt tussen de belanghebbende aan wie een besluit is gericht en zogenoemde 
derde-belanghebbenden. Bij derden in dit onderzoek gaat het om derde-belanghebbenden.  

In het privaatrecht geldt dat een overeenkomst in principe alleen de partijen bij de overeenkomst 
bindt en derden hier in beginsel geen rol bij spelen.89 In het publiekrecht zijn over de positie van 
derden bij de bevoegdhedenovereenkomst weinig regels te vinden. Om meer duidelijkheid te krijgen 
over de positie van derden bieden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
aanknopingspunten.90 In dit hoofdstuk onderzoek ik wat deze beginselen betekenen voor de positie 
van derden bij de totstandkoming en de uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst. Ook ga ik 
kort in op de rechtsbescherming van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst. 

4.1 Totstandkoming 
De belangen van derden spelen bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst meestal 
geen rol van betekenis. De overheid is ook bij het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst 
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uit artikel 3:2 en artikel 3:4 lid 1 Awb 
volgt dat zij hierbij het algemeen belang en de belangen van derden in ogenschouw moet nemen.91 
Het formele zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 Awb gaat echter niet zover dat hieruit een recht 
op inspraak van derden moet worden afgeleid.92 Het niet betrekken van belangen van derden lijkt 
naar geldend recht niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de bevoegdhedenovereenkomst te 
kunnen leiden.93  

Daarbij komt dat derden in veel gevallen geen weet hebben van het feit dat een 
bevoegdhedenovereenkomst is gesloten omdat deze doorgaans niet bekend wordt gemaakt.94 De 

 
89 Uitzondering hierop vormen de gevallen als beschreven in afd. 6.5.4 BW, waaronder overeenkomsten die 
kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen of een derdenbeding bevatten. Ook buiten het BW zijn 
voorbeelden te vinden van overeenkomsten waarvan derdenwerking uitgaat. De bekendste is de collectieve 
arbeidsovereenkomst op basis van de Wet CAO. 
90 Scheltema & Scheltema 2013, par. 6.5.2. 
91 Via de schakelbepaling van art. 3.14 BW en art. 3:1 lid 2 Awb. 
92 Huisman 2012, p. 270.  
93 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 640. 
94 Op grond van art. 8:3 lid 2 Awb staat tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling geen beroep open. Hieruit valt af te leiden dat de wetgever een besluit ter voorbereiding van 
een privaatrechtelijke rechtshandeling aanmerkt als besluit als bedoeld in art. 1:3 Awb. Volgens Schlössels 
heeft de wetgever dit echter onvoldoende doordacht. De normen die gelden voor besluiten lijken - blijkens 
jurisprudentie van de zowel de bestuursrechter als de civiele rechter - niet een op een te worden toegepast op 
een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. De rechter toetst bij een besluit tot 
het aangaan van een overeenkomst bijvoorbeeld niet aan de regel van art. 3:40 Awb dat een besluit pas in 
werking treedt nadat het bekend is gemaakt. Schössels 2013, p. 254-255.  



30 
 

positie van derden zal op dit punt verbeteren bij inwerkingtreding van artikel 3.3 lid 2 van de Wet 
open overheid (Woo).95 Dit artikel zal overheden verplichten om convenanten, waaronder begrepen 
bevoegdhedenovereenkomsten, uit eigen beweging openbaar te maken.96 Wanneer dit artikel in 
werking treedt is nog niet bekend.97 

4.2 Uitvoering 
Met name het specialiteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel spelen 
een rol als het gaat om de positie van derden bij de uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst. 
Hierna ga ik in op de betekenis van deze beginselen voor de positie van derden.  

4.2.1 Specialiteitsbeginsel 

Op grond van artikel 3:4 lid 1 Awb dient de overheid bij het nemen van het besluit ter uitvoering van 
de bevoegdhedenovereenkomst de belangen van derden die rechtstreeks bij dit besluit zijn 
betrokken af te wegen. Het gaat hier om de vraag welke belangen meegenomen moeten worden in 
de belangenafweging. In beginsel moet een bestuursorgaan alle rechtstreeks betrokken belangen in 
aanmerking nemen.98 Hier kan onderscheid worden gemaakt tussen rechtstreeks betrokken 
belangen van derden die samenvallen met het doel waarvoor de betreffende bestuursbevoegdheid is 
verleend, en belangen van derden die hier buiten vallen. Als een bevoegdhedenovereenkomst 
bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan tot onderwerp heeft, en het belang van een 
derde ook in het belang van een goede ruimtelijke ordening is, is sprake van het samenvallen van 
belangen. In dat geval zal het belang van een derde eerder moeten worden gehonoreerd. Wanneer 
belangen van derden in een meer verwijderd verband tot de bevoegdheid staan, komt hier minder 
gewicht aan toe. Dit is met name het geval wanneer belangen primair in een ander 
besluitvormingskader afgewogen moeten worden.99 

Op grond van het specialiteitsbeginsel zal de overheid dus een bepaald gewicht aan rechtstreekse 
belangen van derden moeten toekennen, met name in het geval belangen van derden samenvallen 
met het doel waarvoor de betreffende bestuursbevoegdheid is verleend. 

4.2.2 Evenredigheidsbeginsel 

Volgens het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 lid 2 Awb mogen de gevolgen van het besluit ter 
uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst voor een of meer belanghebbenden niet onevenredig 
zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Het gaat hier om de vraag hoe de 
betrokken belangen inhoudelijk moeten worden afgewogen. Decennialang was hier de zogenaamde 
‘willekeurtoets’ het adagium. De achterliggende gedachte bij deze toets is dat de rechter de 

 
95 De Woo is gericht op actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De Woo is de opvolger van de Wet 
openbaarheid van bestuur en is per 1 mei 2022 (gedeeltelijk) in werking getreden. 
96 Zie Kamerstukken II 2019/20, 35112, nr. 9, p. 25. Voor de openbaarmaking van overheidsdocumenten is het 
Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ingericht waarop overheidsinformatie op één centrale plek is te 
vinden. Aansluiting op PLOOI is voor rijksoverheidsorganisaties verplicht. 
97 In de wet zijn 17 informatiecategorieën benoemd die overheden zelf actief openbaar moeten maken op 
PLOOI. Deze verplichting wordt gefaseerd per informatiecategorie ingevoerd. De Minister van BZK heeft in haar 
brief van 8 juli 2022 aangegeven dat onder meer convenanten (art. 3.3 lid 2 onder f. Woo) tot de 
informatiecategorieën behoren die als eerste geïmplementeerd zullen worden. In 2023 verwacht de Minister 
een eerste totaalplanning voor de implementatie van de actieve openbaarmakingsplicht. Kamerstukken I 
2021/22, 33328, AD, p. 5-6. 
98 ABRvS 1 april 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AH6350, JB 1996/155, m.nt. Schlössels. 
99 Zie bijvoorbeeld ABRvS 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4117, JB 2014/245, m.nt. R.J.B. Schutgens 
(Zwarte Piet). Schlössels & Zijlstra 2016, p. 363-367; Huisman 2012, p. 266-267. 
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beleidsvrijheid van het bestuur respecteert en alleen ingrijpt als sprake is van een ‘daad van 
willekeur’. 100  

Onder invloed van het Europeesrechtelijk evenredigheidsbeginsel101 en de 
kinderopvangtoeslagaffaire102 heeft de Afdeling begin 2022 gebroken met deze jurisprudentielijn. De 
Afdeling heeft een nieuw beoordelings- en toetsingskader geschapen voor de toets aan het 
evenredigheidsbeginsel voor besluiten waarbij het bestuursorgaan over beleidsruimte beschikt, 
waarmee dit ook relevant is voor besluiten die op grond van een bevoegdhedenovereenkomst 
worden genomen.103 Volgens dit kader zal de Afdeling bij een beroep op het evenredigheidsbeginsel 
rechtstreeks aan de norm van artikel 3:4 lid 2 toetsen en niet langer het willekeurcriterium voorop 
stellen.104  

Hiermee geeft de Afdeling gehoor aan de roep om een responsiever bestuursrecht waarin ruimte is 
voor maatwerk.105 Dit zou ook de positie van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst kunnen 
versterken. Hoewel hier nog geen jurisprudentie over is, kan ik elk geval worden aangenomen dat op 
bestuursorganen een zwaardere motiveringsplicht komt te rusten om aan te tonen dat het besluit ter 
uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst derden niet onevenredig in hun belang treft, in 
verhouding tot het doel dat met het besluit wordt gediend.  

4.2.3 Vertrouwensbeginsel 

In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat een beroep op het vertrouwensbeginsel door de contractspartij 
van de overheid in de praktijk niet vaak slaagt (zie paragraaf. 3.2.2). Ook een derde komt bij een 
bevoegdhedenovereenkomst niet snel een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel toe. Dit 
omdat een derde geen partij is bij de bevoegdhedenovereenkomst en het maar de vraag is of het 
belang van een derde opweegt tegen het algemeen belang of belangen van anderen, zoals dat van de 
contractspartijen.106 Onder omstandigheden kunnen derden aan de bevoegdhedenovereenkomst 

 
100 De rechter geeft hier uitvoering aan door afstandelijk aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen en slechts 
te beoordelen of sprake is van een zodanige onevenwichtigheid van de afweging van de betrokken belangen, 
dat het bestuursorgaan niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Zie onder meer HR 25 februari 
1949, ECLI:NL:PHR:1949:AG1963, NJ 1949/558 (Doetinchemse woonruimtevordening) en ABRvS 9 mei 1996, 
ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153, Gst.1997-7053 9, m.nt. J.M.H.F. Teunissen (Maxis en Praxis, Kwantum Nederland). 
101 Zie onder andere Concl. Staatsraden R.J.G.M. Widdershoven en P.J. Wattel 7 juli 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:1468. 
102 Zie onder andere het rapport van Werkgroep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken, Recht vinden bij de 
rechtbank. Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken, oktober 2021.  
103 De Afdeling vindt het wenselijk een beoordelingskader te formuleren dat voor alle (categorieën van) 
besluiten waarbij sprake is van beleidsruimte kan worden toegepast, “van besluiten tot het opleggen van een 
bestuurlijke boete tot besluiten tot het vaststellen van een bestemmingsplan”. ABRvS 2 februari 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:285, AB 2022/120, m.nt. M. van Zanten, r.o. 7.3. 
104 In de woorden van de Afdeling: “De intensiteit van de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel wordt 
bepaald door onder meer de aard en de mate van de beleidsruimte van het bestuursorgaan, de aard en het 
gewicht van de met het besluit te dienen doelen en de aard van de betrokken belangen en de mate waarin deze 
door het besluit worden geraakt. Naarmate die belangen zwaarder wegen, de nadelige gevolgen van het besluit 
ernstiger zijn of het besluit een grotere inbreuk maakt op fundamentele rechten, zal de toetsing intensiever 
zijn.”ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, AB 2022/120, m.nt. M. van Zanten, r.o. 7.10. 
105 Zie over responsief bestuursrecht Barkhuysen & Den Ouden 2020, p. 1042. 
106 Huisman 2012, p. 280. 
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wel het vertrouwen ontlenen dat zij aanspraak maken op een bepaalde handeling van de overheid.107 
Jurisprudentie hierover is schaars.108  

4.2.4. Feitelijke achterstand 

Uit het voorgaande volgt dat de overheid bij uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst de 
waarborgen die gelden voor belanghebbenden in het bestuursrecht in acht moet nemen. Formeel-
juridisch verzwakt een bevoegdhedenovereenkomst de positie van derden bij het te nemen besluit 
dus niet.  

Echter, feitelijk kan een bevoegdhedenovereenkomst derden wel op een achterstand zetten. Dit 
omdat zij over het algemeen niet zijn betrokken bij de totstandkoming ervan. Wanneer belangen van 
derden niet bekend zijn, zal hiermee in de bevoegdhedenovereenkomst geen rekening worden 
gehouden. De overheid zal in beginsel uitvoering moeten geven aan het toegezegde besluit in de 
bevoegdhedenovereenkomst, waarin primair de belangen van de contractspartij zijn verdisconteerd. 
Het zal dan lastig zijn voor derden om “het tij nog te keren”, ondanks de verplichting van de overheid  
de belangen van derden te betrekken in de belangenafweging die zij aan het besluit ten grondslag 
legt.109 

De feitelijke positie van derden wordt ook verzwakt door het gegeven dat de contractpartij van de 
overheid schadevergoeding kan vorderen als de bevoegdhedenovereenkomst niet wordt 
nagekomen. De overheid zal bij dreiging van een claim eerder geneigd zijn de overeenkomst gestand 
te doen.110 

4.3 Rechtsbescherming  
In hoeverre kunnen derden in rechte opkomen tegen een bevoegdhedenovereenkomst? Voor de 
rechtsbescherming van derden is het zinvol een onderscheid te maken tussen de beslissing tot 
aangaan, de overeenkomst zelf en de uitvoering van de overeenkomst. Voor de beslissing tot 
aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst geldt dat deze op grond van artikel 8:3 lid 2 Awb is 
uitgezonderd van beroep bij de bestuursrechter. Evenmin kan een derde bij de bestuursrechter 

 
107 Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.6.2. 
108 Een van de weinige uitspraken waarin het vertrouwensbeginsel een belangrijke rol speelt gaat over een 
bevoegdhedenovereenkomst waarin gemeenten afspraken hadden gemaakt over subsidiëring van de 
plaatselijke bibliotheek. De gemeenten hadden zich in de overeenkomst jegens elkaar verplicht dat – indien zij 
de subsidierelatie met de bibliotheek wilden beëindigen – zij na de aankondiging hiervan de subsidie aan de 
bibliotheek nog twee jaar zouden doorbetalen (als zijnde de ‘redelijke termijn’ in de zin van art. 4:51 Awb). 
Volgens de rechtbank mocht de bibliotheek als partij bij de overeenkomst en normadressaat bij de 
desbetreffende afspraak, deze afspraak opvatten als een ondubbelzinnige toezegging van de gemeente. De 
rechter achtte het besluit om de subsidie eerder dan na de afgesproken twee jaar stop te zetten dan ook in 
strijd met het vertrouwensbeginsel, en daarmee onrechtmatig. Alhoewel de bibliotheek partij bij de 
overeenkomst tussen de gemeenten, en dus geen derde was, kan uit deze uitspraak mijns inziens wel worden 
afgeleid dat normadressaten bij een bepaalde afspraak uit de bevoegdhedenovereenkomst onder 
omstandigheden gerechtvaardigd mogen vertrouwen op nakoming van die afspraak. Rb. Oost-Brabant 10 
november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5889, AB 2018/282, m.nt. W. den Ouden. 
109 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 656. Zie ook Kortmann 2003, par. 3.7. Lubach omschreef de 
(achterstands)positie van een derde bij een bevoegdhedenovereenkomst treffend: “Immers hoezeer men ook 
het voorbehoud maakt, dat derdenbelangen nog ten volle aan bod zullen komen, er valt haast niet aan te 
ontkomen dat de overeenkomst de belangafweging toch al enigszins fixeert, zodat met name de kans van 
slagen van inspraak in de fase van uitvoering van de overeenkomst toch minder groot zal zijn.” Lubach 1982,  
p. 177. 
110 Huisman & Van Ommeren 2019, p. 656. 
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tegen de bevoegdhedenovereenkomst zelf opkomen, aangezien de bevoegdhedenovereenkomst 
geen besluit is in de zin van artikel 1:3 Awb. Wel staat derden in beide gevallen de mogelijkheid open 
een onrechtmatige daadactie bij de burgerlijk rechter in te stellen.111 

Aangezien de uitvoering van een bevoegdhedenovereenkomst meestal bestaat uit het nemen van 
een appellabel besluit, kunnen derden beroep instellen bij de bestuursrechter. Zij kunnen daarbij het 
besluit aanvechten of juist om nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst verzoeken. In geval 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming open staat of heeft gestaan, kunnen derden zich op grond 
van de formele rechtskracht niet tot de burgerlijk rechter wenden.112 Dit is alleen anders als de 
bevoegdhedenovereenkomst bestaat uit andere handelingen dan een besluit.  

Voor derden bestaan zowel bij nakoming als niet-nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst 
mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van de situatie kunnen derden 
hiervoor bij de bestuursrechter en/of bij de civiele rechter terecht.113  

4.4 Conclusie 
In de fase van totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst spelen de belangen van derden 
meestal geen rol van betekenis. Uit het formele zorgvuldigheidsbeginsel is geen hoorplicht voor 
derden af te leiden en  derden zijn meestal niet op de hoogte van een bevoegdhedenovereenkomst. 
De Woo zal de positie van derden verbeteren op het moment dat de openbaarmakingsplicht voor 
convenanten in werking treedt.  

Met name het specialiteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel spelen 
een rol als het gaat om de positie van derden bij uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst. Op 
grond van het specialiteitsbeginsel zal de overheid een bepaald gewicht aan rechtstreekse belangen 
van derden moeten toekennen, met name in het geval belangen van derden samenvallen met het 
doel waarvoor de betreffende bestuursbevoegdheid is verleend. De Afdeling zal indringender toetsen 
aan het evenredigheidsbeginsel, nu zij afscheid heeft genomen van de ‘willekeurtoets’. Dit kan de 
positie van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst versterken. Derden zullen niet snel 
gerechtvaardigd mogen vertrouwen op nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst omdat zij 
hierbij geen partij zijn.  

Formeel-juridisch doet de bevoegdhedenovereenkomst geen afbreuk aan de positie van derden bij 
het besluit ter uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst. Feitelijk is deze echter wel verzwakt 
omdat derden doorgaans niet bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst zijn 
betrokken.  

Concluderend kan worden gesteld dat geen bijzondere bestuursrechtelijke waarborgen gelden voor 
derden bij de bevoegdhedenovereenkomst, anders dan de waarborgen die gelden voor 
belanghebbenden in het bestuursrecht. Recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak 
versterken de positie van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst in enige mate.  

 
111 Huisman 2012, p. 284-285. 
112 Op het leerstuk van de formele rechtskracht worden in de rechtspraak steeds vaker uitzonderingen 
geformuleerd. Zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 19 juli 2019 over de Groninger gaswinning (HR 
19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278).  
113 Zie voor een toelichting hierop Huisman 2012, p. 285-287. 
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Hoofdstuk 5. Regeling bevoegdhedenovereenkomst in 
de Awb?  
 

In de vorige hoofdstukken heb ik verduidelijkt wat de plaats van de bevoegdhedenovereenkomst in 
het recht is, welke normen hierop van toepassing zijn en wat de juridische positie van de 
contractspartij van de overheid en van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst is. Hieruit kwam 
naar voren dat de juridische positie van de contractspartner niet sterk is als het gaat om de binding 
van de overheid aan de bevoegdhedenovereenkomst. Wanneer het algemeen belang of belangen 
van derden in het geding zijn, kan de overheid deze zwaarder laten wegen en de 
bevoegdhedenovereenkomst niet nakomen. Over de juridische positie van derden is gesteld dat de 
bevoegdhedenovereenkomst de publiekrechtelijke waarborgen rond de totstandkoming van 
besluiten niet opzij zet. Echter, de positie van derden is wel feitelijk verzwakt. Dit omdat derden 
doorgaans niet bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst zijn betrokken.  

In dit hoofdstuk zal ik de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoorden: of een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb de juridische positie van de contractspartij van de overheid 
en derden kan versterken. Gelet op de hiervoor geschetste knelpunten zal een eventuele wettelijke 
regeling tot doel moeten hebben, enerzijds, de rechtszekerheid voor de contractspartij te vergroten 
en, anderzijds, de betrokkenheid van derden bij de totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst te verbeteren. De rechtsmachtverdeling tussen de bestuursrechter en 
burgerlijk rechter laat ik hierbij buiten beschouwing.114  

Eerst ga ik kort in op wat er in de parlementaire geschiedenis over een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb ter sprake is gekomen en ik ga in op de doelstellingen van de 
Awb en de verhouding van de Awb tot het BW. Daarna besteed ik kort aandacht aan Europese 
voorstellen voor een regeling van de overheidsovereenkomst. Vervolgens bespreek ik de opvattingen 
in de literatuur over een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb en neem ik hierover 
een eigen standpunt in.  

5.1 Parlementaire geschiedenis  

5.1.1 Wettelijke regeling bevoegdhedenovereenkomst in Awb 

Al bij de totstandkoming van de Awb waren er plannen voor een toekomstige regeling van de 
overheidsovereenkomst in de Awb.115 Begin jaren negentig achtte het kabinet de tijd er echter nog 
niet rijp voor en vreesde dat een wettelijk regeling van de overheidsovereenkomst ten koste zou 
gaan van de vormvrijheid en flexibiliteit van het instrument.116 Eind jaren negentig werd het regelen 

 
114 In het huidige recht geldt een heldere taakafbakening tussen de bestuursrechter en civiele rechter bij 
geschillen over de bevoegdhedenovereenkomst. Hoewel het voor betrokkenen wenselijk zou kunnen zijn 
geschillen aan één rechter te kunnen voorleggen, zitten hier ook de nodige haken en ogen aan. Het gaat de 
omvang van dit onderzoek te buiten hier verder op in te gaan.   
115 In de Memorie van Toelichting bij de Awb is opgenomen dat aan hoofdstuk 4 van de Awb (Bijzondere 
bepalingen over besluiten) in een later stadium onder meer bestuursovereenkomsten kunnen worden 
toegevoegd. Wat de wetgever onder bestuursovereenkomsten verstaat wordt overigens niet duidelijk uit de 
Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1988/89, 21221, nr. 3, p. 85).  
116 Het kabinet nam dit standpunt in reactie op een advies van de Commissie voor Toetsing van 
Wetgevingsprojecten (CTW) in. Het kabinet verkoos ruimte te laten aan de verdere rechtsontwikkeling, waarbij 
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van de overheidsovereenkomst genoemd als een van de onderwerpen die in de vijfde tranche van de 
Awb prioriteit moest krijgen. Dit in de verwachting dat een regeling in de Awb een deel van de 
onduidelijkheden rond die overeenkomsten zou kunnen wegnemen.117 Nu het tot op heden niet van 
een regeling is gekomen, lijkt van uitstel afstel te komen.118 

5.1.2 Doelstellingen Awb 

De Awb heeft kort gezegd tot doel de eenheid en systematiek binnen het bestuursrecht te 
bevorderen en bestuursrechtelijke jurisprudentie te codificeren.119 Een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb past bij de doelstellingen van deze wet. Omdat 
bevoegdhedenovereenkomsten op vrijwel alle terreinen van het bestuursrecht voorkomen, leent 
deze rechtsfiguur zich voor regeling in een algemene wet als de Awb.120 Regeling in afzonderlijke 
bijzondere wetten ligt dan niet voor de hand. Dit zou de eenheid en systematiek van het 
bestuursrecht niet bevorderen.121 Een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst sluit ook aan bij 
de codificatiedoelstelling van de Awb. De jurisprudentie rond de bevoegdhedenovereenkomst heeft 
zich de laatste jaren verder verfijnd en lijkt daarmee voldoende te zijn uitgekristalliseerd voor 
vastlegging in een algemene regeling.122  

5.1.3 Verhouding tot het BW 

De vraag komt op in hoeverre moet worden aangesloten bij de regels van het BW wanneer de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb wordt geregeld. De wetgever heeft zich hier bij de vierde 
tranche van de Awb over uitgesproken.123 De wetgever benadrukt in de eerste plaats dat het BW is 
geschreven voor privaatrechtelijke rechtsverhoudingen, en niet zonder meer van toepassing is in het 
bestuursrecht.124 In de tweede plaats moeten volgens de wetgever onnodige verschillen tussen 

 
het de deur openhield voor een toekomstige regeling in de Awb (Kamerstukken II 1992/93, 22800 VI, nr. 4 
herdruk, p. 5). Naar aanleiding van het advies van CTW zijn in 1993 (herzien in 2003) de Aanwijzingen voor 
convenanten tot stand gebracht die voorschriften bevatten voor het opstellen van convenanten vanuit de 
rijksoverheid. De Aanwijzingen hebben tot doel de juridische kwaliteit van convenanten te borgen. 
117 Kamerstukken II 1999/00, 26800 VI, nr. 7, p. 7-9. 
118 Volgens Van Gestel lijkt de belangrijkste reden dat het tot op heden niet tot een regeling voor convenanten 
in de Awb is gekomen dat het convenant als meerzijdige gemengd publiek/private rechtshandeling niet goed 
past in de systematiek van de Awb met het besluitbegrip als exclusieve toegangspoort, mede in relatie tot het 
systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Van Gestel 2008, p. 147.  
119 De doelstellingen die aan de Awb ten grondslag liggen zijn: 
1. het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving;  
2. het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving;  
3. het codificeren van ontwikkelingen, die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie hebben afgetekend;  
4. het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard niet voor regeling in een 

bijzondere wet lenen. 
Kamerstukken II 1999/00, 26800 VI, nr. 7, p. 3-11. 
120 Huisman 2012, p. 626. 
121 Kamerstukken II 1988/89, 21221, nr. 3, p. 10. 
122 In de Memorie van Toelichting bij de Awb is toegelicht dat codificatie van jurisprudentie de kenbaarheid en 
daarmee de rechtszekerheid van het recht bevordert. Ook dient codificatie de eenheid en systematiek van het 
recht. Van belang is wel dat de codificatie regels betreft die voldoende zijn uitgekristalliseerd. Wanneer de 
jurisprudentie nog sterk in beweging is kunnen door codificatie vernieuwingen of verfijningen van regels 
worden tegengehouden. Ook bij codificatie zal de behoefte aan rechtsvorming door de rechter blijven bestaan. 
Kamerstukken II 1988/89, 21221, nr. 3, p. 8-9. 
123 Dit in het kader van de invoering van titel 4.4 over bestuursrechtelijke geldschulden. Bepalingen in deze titel 
zijn afgeleid van het BW of verwijzen hiernaar.  
124 Dit is anders wanneer bepalingen uit het BW via schakelbepalingen van overeenkomstige toepassing zijn 
verklaard buiten het vermogensrecht, waaronder begrepen het bestuursrecht. 
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privaat- en bestuursrecht worden vermeden. Bevorderd moet worden dat tussen beide 
rechtsgebieden zoveel mogelijk gemeenschappelijke regels gelden. Dit past in het streven naar 
eenheid en systematiek in het recht. Gelet op de langere en volledigere codificatiegeschiedenis van 
het privaatrecht, bevat het BW meestal al een regeling voor onderwerpen die in het bestuursrecht 
nog geen regeling kennen. In dat geval moet worden nagegaan in hoeverre de regels van het BW ook 
bruikbaar zijn voor het bestuursrecht. Wanneer “de eigen aard van het bestuursrecht geen 
argumenten oplevert voor een andere regeling”, moet in beginsel bij het BW moet worden 
aangesloten.125  

5.2 Inspiratie uit Europa? 
In 2014 zijn door het academische Research Network on European Administrative Law (ReNEUAL) 
voorstellen gedaan gericht op de totstandkoming van Europese regels over algemeen bestuursrecht 
(‘Model Rules’), waaronder regels voor de overheidsovereenkomst.126 In beginsel zijn deze 
voorstellen van toepassing voor de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie. 
Nederland zou hier echter inspiratie aan kunnen ontlenen voor een regeling in de Awb.  

5.2.1 Model Rules overheidsovereenkomst (boek IV) 

In de Model Rules voor de overheidsovereenkomst vallen de volgende zaken het meest op. 
Meerdere beginselen die gelden voor beschikkingen worden van overeenkomstige toepassing 
verklaard op de totstandkoming van overeenkomsten (artikel IV-7). Het gaat hier om ‘principles of 
good administration’ zoals ‘principle of investigation’ (artikel III-10), ‘right to be heard by persons 
adversely affected’ (artikel III-23) en ‘duty to give reasons’ (artikel III-29). Deze beginselen lijken op 
de Nederlandse onderzoeksplicht (artikel 3:2 Awb), de hoorplicht (afdeling 4.1.2 Awb) en de 
motiveringsplicht (afdeling 3.7 Awb). Daarentegen is de bepaling over bekendmaking (artikel III-33) in 
de Model Rules niet van overeenkomstige toepassing verklaard op overeenkomsten.127 Tegen een 
besluit tot het aangaan van een overeenkomst staat rechtsbescherming open bij het Hof van Justitie  
(artikel IV-8). 

Ook valt op dat de Model Rules bepalingen over wijziging en ontbinding van contracten bevatten 
(artikel IV-28-IV-30). Uitgangspunt is dat de overheid de contractspartij compenseert voor de schade 
die hij door de ontbinding lijdt, bijvoorbeeld bij ontbinding ten gevolge van een beroep op het 
algemeen belang. Dit sluit aan bij de Nederlandse jurisprudentie over de toepassing van artikel 6:258 
BW op de bevoegdhedenovereenkomst.128 Voor wijziging of ontbinding is, anders dan in het 
Nederlandse recht, de tussenkomst van de rechter niet nodig. 

5.2.2 Aanbevelingen VAR-commissie 

In 2021 heeft de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht (‘VAR-commissie’) onderzocht 
welke ideeën uit de Model Rules toepassing zouden kunnen vinden in regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb.129 De VAR-commissie stelt in de eerste plaats dat een 
algemeen wettelijke regeling van de bevoegdhedenovereenkomst onzekerheden over de 

 
125 Kamerstukken II, 2003/04, 29702, nr. 3, p. 14-18.  
126 ReNEUAL 2014. 
127 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 114. 
128 Zie bijvoorbeeld HR 23 juni 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD0834, AB 1989/551 (GCN/Nieuwegein). 
129 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021.   
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geoorloofdheid van deze rechtsfiguur wegneemt. Een regeling kan de rechtszekerheid voor de 
contractspartij vergroten en de belangen van derden versterken.130  

Totstandkoming bevoegdhedenovereenkomst 
De VAR-Commissie beveelt aan een definitie van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb op te 
nemen om zo de reikwijdte van de regeling vast te leggen. Hierin kan het element schriftelijkheid uit 
de Model Rules (artikel III-31 en III-32) worden overgenomen.131 Om de positie van derden te 
verstevigen zou volgens de VAR-Commissie de hoorplicht van afdeling 4.1.2 Awb van 
overeenkomstige toepassing moeten worden verklaard op de totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst. Het verplicht voorschrijven van de voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 Awb gaat de VAR-Commissie echter te ver omdat daarmee in wezen het (gehele) 
besluitvormingsproces sterk naar voren wordt gehaald.132 In afwijking van de Model Rules bepleit de 
VAR-Commissie wel een regeling over de bekenmaking en mededeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb op te nemen, met name gelet op het belang dat derden 
hiervan kennis moeten kunnen nemen.133  

Wat opvalt is dat de VAR-Commissie niet ingaat op toepassing van de bepaling ‘duty to give reasons’ 
(artikel III-29) uit de Model Rules. Deze bepaling schrijft voor dat de overheid beslissingen op 
duidelijke, eenvoudige en begrijpelijke wijze moet motiveren, passend bij de beslissing, zodat de 
redenen voor de beslissing kenbaar zijn voor belanghebbenden en de bevoegde rechter. Naar mijn 
mening kan deze bepaling als inspiratiebron dienen bij regeling van de bevoegdhedenovereenkomst 
in de Awb. 

Binding bevoegdhedenovereenkomst 
Wat betreft de wijziging en ontbinding van de bevoegdhedenovereenkomst beveelt de VAR-
Commissie aan een bepaling op te nemen die regelt dat de overheid overeenkomstig de 
bevoegdhedenovereenkomst handelt, tenzij zwaarwegende algemene belangen zich hiertegen 
verzetten. In dat geval dient de schade die de wederpartij hierdoor lijdt, door de overheid te worden 
vergoed. Het kan hierbij zowel gaan om gewijzigde omstandigheden als gewijzigde (politieke) 
inzichten. Om te kunnen bepalen wanneer algemene belangen ‘zwaarwegend’ zijn zouden de 
Europeesrechtelijke criteria van ‘noodzakelijkheid’ en ‘evenredigheid’ toegepast kunnen worden. Dat 
betekent dat algemene belangen alleen door middel van afwijken van de overeenkomst kunnen 
worden behartigd, en dat dit afwijken niet verder mag gaan dan nodig om de algemene belangen te 
behartigen. Dit zou wel een strengere koers betekenen dan de koers in de Nederlandse 
jurisprudentie.134 

De aanbevelingen van de VAR-Commissie komen overwegend overeen met hetgeen in de literatuur 
is verschenen over een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb. Een eigen opvatting 
hierover heb ik daarom opgenomen in de volgende paragraaf. 

 
130 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 111. 
131 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 112-113. 
132 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 114-116. 
133 Artikel 3.41 tot en met 3:44 Abw zou hiervoor van overeenkomstige toepassingen kunnen worden verklaard 
op de bevoegdhedenovereenkomst. Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 116-
117. 
134 Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 117-120. Ik merk op dat de Afdeling begin 
2022 een nieuw toetsings- en beoordelingskader heeft geschapen voor de toets aan het 
evenredigheidsbeginsel, op grond waarvan de Afdeling besluiten indringender zal toetsen aan het 
evenredigheidsbeginsel (zie par. 4.2.2). 
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5.3 Opvattingen in de literatuur 
In de literatuur is men redelijk eensgezind over het antwoord op de vraag of de 
bevoegdhedenovereenkomst een wettelijke regeling behoeft. De meesten zien een wettelijke 
regeling als manier om meer rechtszekerheid voor de wederpartij te creëren en de positie van 
derden te versterken.135 Sommigen zijn een andere mening toegedaan. Van Triet vindt dat in de 
rechtspraak een heldere rechtsmachtsverdeling en een duidelijk toetsingskader met betrekking tot 
de bevoegdhedenovereenkomst is uitgekristalliseerd waar de praktijk goed mee uit de voeten kan.136 
Volgens Schlössels en Zijlstra zou een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst een verregaande 
juridificering van het openbaar bestuur tot gevolg hebben.137  

Hierna beschrijf ik enkele voorstellen die in de literatuur zijn gedaan voor een regeling van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb die beogen de positie van de contractspartij en derden te 
versterken. Een opmerking over het rechtskarakter van de bevoegdhedenovereenkomst gaat hieraan 
vooraf. 

5.3.1 Rechtskarakter bevoegdhedenovereenkomst 

In de literatuur overheerst de opvatting dat bij regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de 
Awb een publiekrechtelijk karakter aan deze rechtsfiguur moet worden toegekend.138 Ik vraag mij af 
of hiermee het hybride karakter van de bevoegdhedenovereenkomst niet wordt miskend.139 Ook bij 
een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb zullen veel bepalingen uit het BW 
analoge toepassing moeten vinden omdat de Awb is geënt op het besluitmodel en niet voorziet in 
contractenrecht.140 Daarbij wijkt deze benadering af van geldend recht.141  

Naar mijn mening dient de bevoegdhedenovereenkomst ook bij regeling in de Abw als 
privaatrechtelijke rechtshandeling te worden beschouwd; alleen de uitvoering van de overeenkomst 
- het nemen van een besluit - is een publiekrechtelijke rechtshandeling. Deze benadering geeft een 
heldere scheidslijn om te kunnen bepalen welke rechtsnormen van toepassing zijn. Zo zijn op de 
totstandkoming en het wijzigen van de overeenkomst de bepalingen uit het BW van toepassing en is 
op (de voorbereiding van) het publiekrechtelijke besluit het bestuursrecht van toepassing. Om hier 

 
135 Zie bijvoorbeeld Van Ommeren 2010; Huisman 2012, hoofdstuk 19; Kortmann 2018, par. 5.3.5.7. 
136 Van Triet 2021a. Wanneer toch tot een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst wordt overgegaan, is 
zij van mening dat aan dit toetsingskader niet snel moet worden gemorreld. 
137 Deze juridificering zien zij bij het vastleggen van waarborgen zoals het betrekken van derden en het 
verplicht openbaar maken van de bevoegdhedenovereenkomst. Regeling van de bevoegdhedenovereenkomst 
op specifieke terreinen zou volgens hen wel meerwaarde kunnen hebben, maar dit zou dan zijn neerslag 
moeten krijgen in bijzondere wetgeving. Schlössels & Zijlstra 2016, par. 19.1.5. 
138 Zie bijvoorbeeld Van Ommeren 2010, p. 720; Huisman 2012, p. 638-639. 
139 De Hoge Raad merkt de bevoegdhedenovereenkomst aan als overeenkomst met een gemengd, 
privaatrechtelijk en publiekrechtelijk, karakter. HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057 (Etam/Gemeente 
Zoetermeer). Daarbij komt dat de bevoegdhedenovereenkomst vaak ook bedingen met een privaatrechtelijk en 
feitelijk karakter bevat. 

140 Bij benadering van de bevoegdhedenovereenkomst als publiekrechtelijke figuur zou de overheid bovendien 
de bedingen die zijn opgelegd aan de contractspartij via de bestuursrechter moeten afdwingen. Dat lijkt een te 
grote afwijking van de systematiek van het bestuursrecht.  
141 Zo wordt de reeds wettelijk geregelde grondexploitatieovereeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro in de 
rechtspraak beschouwd als overeenkomst naar privaatrecht. Zie bijvoorbeeld ABRvS 19 januari 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BP1352, r.o. 2.7.1. De enige wettelijk geregelde overeenkomst naar publiekrecht is de 
gemeenschappelijke regeling op grond van de Wgr. Hierbij kunnen alleen bestuursorganen partij zijn, geen 
natuurlijke of private rechtspersonen. 
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geen misverstand over te laten bestaan zou in de Awb kunnen worden gecodificeerd dat de 
bevoegdhedenovereenkomst een overeenkomst naar burgerlijk recht is.  

5.3.2 Totstandkoming bevoegdhedenovereenkomst 

Contractspartij namens de overheid 
In de literatuur wordt meestal als wenselijk gezien dat het bestuursorgaan over wiens bevoegdheid 
wordt gecontracteerd de bevoegdhedenovereenkomst sluit, en niet de rechtspersoon zoals dit naar 
huidig recht geldt.142 Dit zou als voordeel hebben dat het bevoegde bestuursorgaan is betrokken bij 
het sluiten van de overeenkomst, waardoor de kans groter is dat de overeenkomst wordt 
nagekomen. In de Awb zou daarom door middel van een definitie van de 
bevoegdhedenovereenkomst moeten worden vastgelegd dat het bestuursorgaan de 
bevoegdhedenovereenkomst sluit. Dit is aan te merken als publiekrechtelijk besluit waardoor een 
apart besluit tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst zoals dit naar huidig recht is 
vereist, niet meer nodig is.143 

Naar mijn mening verdraagt dit voorstel zich niet goed met het huidige recht waarin de 
bevoegdhedenovereenkomst wordt gekwalificeerd als privaatrechtelijke rechtshandeling. Uit het BW 
volgt dat de publiekrechtelijke rechtspersoon bevoegd is overeenkomsten te sluiten, niet het 
bestuursorgaan. Daarbij komt dat de bevoegdhedenovereenkomst vaak een gemengd karakter heeft, 
dat wil zeggen dat deze bepalingen bevat over de uitoefening van zowel publiekrechtelijke als 
privaatrechtelijk bevoegdheden. Ook om die reden zal de rechtspersoon partij bij de overeenkomst 
moeten zijn en niet het bestuursorgaan. 

Daarnaast is het argument dat het bestuursorgaan niet is betrokken bij de totstandkoming van de 
overeenkomst niet helemaal overtuigend. Het bestuursorgaan dat bevoegd is het besluit op grond 
van de bevoegdhedenovereenkomst te nemen valt vaak samen met het bestuursorgaan dat bevoegd 
is te besluiten tot het aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst, zoals het college van B&W.144 
Het bevoegde bestuursorgaan is in die situatie dus wel degelijk betrokken bij de totstandkoming van 
de overeenkomst. Anders ligt dit indien in een bevoegdhedenovereenkomst wordt gecontracteerd 
over de bevoegdheid van een bestuursorgaan dat niet is betrokken bij het aangaan van de 
overeenkomst. Als voorbeeld is te noemen de bevoegdheid van de gemeenteraad om een 
bestemmingsplan vast te stellen op grond van artikel 3.1 lid 1 Wro.  

Voor die situatie zou een bepaling kunnen worden geformuleerd naar analogie van artikel 169 lid 4 
Gemeentewet.145 Op grond hiervan dient bij een bevoegdhedenovereenkomst met ingrijpende 
gevolgen rekening te worden gehouden met de wensen en bedenkingen van het bestuursorgaan 

 
142 Zie bijvoorbeeld Huisman 2012, p. 638; Van Ommeren 2010, p. 721. 
143 De bevoegdhedenovereenkomst kwalificeert daarmee niet als besluit in de zin van de Awb, omdat een 
besluit in de zin van de Awb een eenzijdig publiekrechtelijk karakter kent en bij een 
bevoegdhedenovereenkomst sprake is van een meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit brengt met 
zich mee dat geen beroep bij de bestuursrechter tegen het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst 
mogelijk is. Huisman 2012, p. 634-635. Aldus ook Scheltema & Scheltema 2013, par. 5.2.3.3. 
144 Zie art. 160 lid 1 onderdeel e. Gemeentewet.  
145 Op grond van deze bepaling geldt dat het college de raad, voordat de bevoegdhedenovereenkomst wordt 
gesloten, inlichtingen dient te geven indien de raad hierom verzoekt of indien de bevoegdhedenovereenkomst 
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval wordt de raad in de gelegenheid 
gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. De Provinciewet bevat met artikel 167 
lid 4 eenzelfde bepaling. De Wgr en de Waterschapswet voorzien niet in een dergelijke bepaling. 
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over wiens bevoegdheid wordt gecontracteerd. Dit verkleint het risico dat de 
bevoegdhedenovereenkomst niet wordt nagekomen. 

Betrokkenheid derden 
In de literatuur is de heersende de opvatting dat de feitelijke achterstand van derden bij de 
totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst dient te worden gecompenseerd. Hierbij wordt 
met name gedacht aan het opnemen van een bepaling over een hoorplicht van derden en een 
bekendmakingsplicht in de Awb.146 Het mes zou hier aan twee kanten snijden. De overheid wordt 
verplicht bij het aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst de belangen van derden een plaats te 
geven in de belangenafweging. Hierdoor kan met eventuele bezwaren van derden al in een vroeg 
stadium rekening worden gehouden, wat de kans vergroot dat de overheid het in de 
bevoegdhedenovereenkomst toezegde besluit zal nemen.147 Daarbij komt dat de overheid minder 
snel een beroep op een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW toekomt omdat 
de belangen van derden reeds in de overeenkomst zijn verdisconteerd (zie ook paragraaf 3.3.3). Het 
vastleggen van een hoorplicht van derden versterkt dus zowel de juridische positie van de 
contractspartner als die van derden. 

De meeste auteurs stellen voor de hoorplicht van artikel 4:8 Awb van overeenkomstige toepassing te 
verklaren op de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst.148 Dit artikel verplicht een 
bestuursorgaan kort gezegd om een belanghebbende in de gelegenheid te stellen een zienswijze 
naar voren te brengen indien deze naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen een 
voorgenomen besluit van dat bestuursorgaan. Omdat het aangaan van de 
bevoegdhedenovereenkomst een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is, is artikel 4:8 Awb hierop van 
toepassing. De rechter toetst hier echter hier niet aan.149 Om die reden lijkt het mij goed vast te 
leggen dat artikel 4:8 Awb van overeenkomstige toepassing is. 

Om de positie van derden te verbeteren dienen zij ook kennis te kunnen nemen van de 
bevoegdhedenovereenkomst nadat deze is gesloten. Hiervoor kan afdeling 3.6 Awb over 
bekendmaking en mededeling van besluiten van overeenkomstige toepassing worden verklaard.150 

 
146 Zie Van Ommeren 2010, p. 725-727; Huisman 2012, p. 648-650; Kortmann 2018, p. 172-175. Anders: Van 
Triet 2021a, par. 4. Zij vraagt zich af wat het horen van derden en het bekendmaken van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de huidige praktijk kan toevoegen omdat bepalingen in de  
bevoegdhedenovereenkomst over het te nemen besluit in de regel weinig concreet zijn en de juridische route 
om dit besluit te bewerkstelligen vaak nog niet duidelijk is. 
147 Kortmann 2018, p. 172, Van Triet 2021a, par. 4. 
148 Zie bijvoorbeeld Van Ommeren 2010, p. 726. De meningen verschillen of de openbare 
voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb verplicht moet worden voorgeschreven voor de totstandkoming van 
de bevoegdhedenovereenkomst indien deze verplicht is ter voorbereiding van het besluit waarover in de 
bevoegdhedenovereenkomst wordt gecontracteerd. De meeste auteurs vinden dit te ver gaan omdat deze 
relatief zware procedure dan twee keer moet worden doorlopen. Bovendien kunnen overheden op grond van 
art. 3:10 lid 1 Awb per geval besluiten deze procedure van toepassing te verklaren. 
149 Op grond van art. 8:3 lid 2 Awb staat tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling geen beroep open. Hieruit valt af te leiden dat de wetgever een besluit ter voorbereiding van 
een privaatrechtelijke rechtshandeling aanmerkt als besluit als bedoeld in art. 1:3 Awb. Volgens Schlössels 
heeft de wetgever dit echter onvoldoende doordacht. De normen die gelden voor besluiten lijken - blijkens 
jurisprudentie van de zowel de bestuursrechter als de civiele rechter - niet een op een te worden toegepast op 
een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. De rechter toetst bij een besluit tot 
het aangaan van een overeenkomst bijvoorbeeld niet aan de regel van art. 3:40 Awb dat een besluit pas in 
werking treedt nadat het bekend is gemaakt. Schössels 2013, p. 254-255.  
150 Van Ommeren 2010, p. 726-727.  
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Sommige auteurs zijn van mening dat gelet op de ”vertrouwelijkheid van de contractsband” alleen 
een zakelijke inhoud van de bevoegdhedenovereenkomst bekend hoeft te worden gemaakt.151  

Het lijkt mij niet nodig de bepalingen in de Awb over bekendmaking en mededeling van besluiten in 
zijn geheel van overeenkomstige toepassing op de bevoegdhedenovereenkomst te verklaren. Zoals in 
paragraaf 4.1 toegelicht voorziet de Wet open overheid op termijn in een openbaarmakingplicht van 
convenanten op een landelijk niveau, waaronder begrepen de bevoegdhedenovereenkomst. Dit voor 
zover geen uitzondering geldt.152 Het is wel wenselijk van de bevoegdhedenovereenkomst, zodra 
deze is gepubliceerd, mededeling te doen aan de partijen die een zienswijze hebben ingediend, zodat 
zij hiervan kennis kunnen nemen.  

Verder acht ik het zinvol om een verplichting voor de overheid op te nemen dat de 
bevoegdhedenovereenkomst vermeldt op welke wijze met de belangen van derden rekening is 
gehouden. Hierdoor wordt geborgd dat de overheid rekening houdt met de belangen van derden bij 
de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst en kunnen derden kennis nemen van de 
wijze waarop hun zienswijze is verwerkt. 153  

5.3.3 Binding bevoegdhedenovereenkomst 

In de vorige paragraaf is voorgesteld een hoorplicht voor derden bij de totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb vast te leggen. Dit verkleint het risico dat de overheid de 
bevoegdhedenovereenkomst niet nakomt. Soms zullen zwaarder wegende belangen echter toch aan 
nakoming van de overeenkomst in de weg staan (zie paragraaf 3.2.1, 3.2.2 en 3.3.3).  

Huisman en Van Ommeren zijn van mening dat de Awb op dit punt meer rechtszekerheid aan de 
contractspartij van de overheid moet bieden. Zij stellen voor vast te leggen dat het bestuursorgaan 
overeenkomstig de bevoegdhedenovereenkomst handelt, tenzij zwaarwegende belangen zich 
daartegen verzetten. In dat geval dient de schade die de wederpartij hierdoor lijdt door de overheid 
te worden vergoed. Hierin is een codificatie van het vertrouwensbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel te herkennen.154  

Andere auteurs zien de toegevoegde waarde van een dergelijke bepaling niet omdat de rechter op 
grond hiervan nog steeds alle ruimte heeft om meer of minder gewicht aan de 
bevoegdhedenovereenkomst toe te kennen. De bepaling verschaft niet méér duidelijkheid ten 
opzichte van de huidige jurisprudentie.155 Dit standpunt deel ik, maar ik zie wel meerwaarde in het 
codificeren van bestuursrechtelijke jurisprudentie als het gaat om de binding van de overheid aan de 
bevoegdhedenovereenkomst. Hiermee wordt vastgelegd dat aan de nakoming van de 

 
151 Kortmann 2018, p. 173; Scheltema & Scheltema par. 5.3.1.3. 
152 Zie art. 3.3 en art. 5.1 Woo. Openbaarmaking kan onder meer achterwege blijven als het gaat om 
concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. 
153 Zie ook art.III-29 lid 1 van de Model Rules (“The public authority shall state the reasons for its decisions in a 
clear, simple and understandable manner. The statement of reasons must be appropriate to the decision and 
must disclose in a clear and unequivocal fashion the reasoning followed by the public authority which adopted 
the decision in such a way as to enable the parties to ascertain the reasons for the decision and to enable the 
competent court to exercise its powers of review.”) en aanwijzing 11 uit de Vaststellingsregeling Aanwijzingen 
voor convenanten 2003 (“In het convenant wordt, voorzover nuttig en mogelijk, aangegeven welke belangen bij 
de totstandkoming van het convenant zijn meegewogen en op welke wijze dit is geschied.”). 
154 Huisman 2012, p. 657-665; Huisman & Van Ommeren 2019, p. 689. Aldus ook Commissie Europeanisering 
algemeen bestuursrecht VAR 2021, p. 119. 
155 Kortmann 2018, p. 176; Van Triet 2021a, par. 4. 
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bevoegdhedenovereenkomst een zeker gewicht moet worden toegekend en het bestuursorgaan 
alleen gemotiveerd kan afwijken.156  

Een bepaling over de binding aan de bevoegdhedenovereenkomst zou naar mijn mening echter 
alleen betrekking moeten hebben op de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid en niet 
op de bevoegdhedenovereenkomst in zijn geheel. Voor de nakoming, wijziging, ontbinding, 
opzegging en dergelijke gelden immers de bepalingen uit het BW. Dit volgt uit het privaatrechtelijke 
karakter van de bevoegdhedenovereenkomst en sluit aan bij jurisprudentie.  

5.3.4 Schadevergoeding 

De vraag is vervolgens of in de Awb ook een schadevergoedingsplicht voor de overheid moet worden 
vastgelegd wanneer een bestuursorgaan de toezegging uit de bevoegdhedenovereenkomst niet 
nakomt. De rechtspraak hierover is in ontwikkeling. Sinds de Dakterras-uitspraak is in de 
bestuursrechtspraak meer nadruk komen te liggen op de compensatieplicht bij een 
vertrouwensschending. Dit betekent dat op het bestuursorgaan de plicht rust te onderzoeken of de 
schade die de fidens lijdt wanneer het gewekte vertrouwen niet wordt gehonoreerd, moet worden 
vergoed.157  

Grondslag voor een eventuele schadevergoeding lijkt het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 lid 2 
Awb.158 Niet duidelijk is of deze grondslag exclusief is bedoeld of dat ook andere routes voor 
schadevergoeding open staan.159 Van een heldere jurisprudentielijn op het punt van 
schadevergoeding bij vertrouwensschending lijkt nog geen sprake.160 Om die reden lijkt het mij 
onwenselijk om nu reeds tot codificatie van deze jurisprudentie over te gaan. Daarbij komt dat de 
contractspartij op grond van civielrechtelijke jurisprudentie schade vergoed kan krijgen bij een 
beroep op een onvoorziene omstandigheid of bij wanprestatie (zie paragraaf 3.3). Vooralsnog lijkt dit 

 
156 Dit zou kunnen worden beschouwd als deelcodificatie van het vertrouwensbeginsel met betrekking tot een 
schriftelijk gedane toezegging. Een dergelijke deelcodificatie is niet nieuw in de Awb, zie bijvoorbeeld art. 4:84 
Awb op grond waarvan het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de in de beleidsregel vastgelegde 
gedragslijn, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zal hebben die wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. Kortmann 2019, 
p. 685-686.  
157 De Afdeling overwoog in de Dakterras-uitspraak (ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, r.o. 11.4) dat 
bij niet-honoreren van het gewekte vertrouwen vanwege zwaarder wegende belangen voor het 
bestuursorgaan de verplichting kan ontstaan om de schade die er zonder het vertrouwen niet zou zijn geweest 
te vergoeden als onderdeel van diezelfde besluitvorming. Uit daarop volgende jurisprudentie van de Afdeling 
wordt duidelijk dat het bestuursorgaan op dit punt een onderzoeksplicht rust en een beslissing tot 
schadevergoeding tegelijk met het besluit tot het niet-honoreren van het gewekte vertrouwen moet worden 
genomen (onzuiver schadebesluit). Schending van deze plicht levert strijd op het zorgvuldigheidsbeginsel van 
art.3:2 Awb. Zie bijvoorbeeld ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1128, r.o. 4.8. 
158 De Afdeling lijkt met het kiezen van deze grondslag voor een schadevergoeding aan de fidens aan te sluiten 
bij de conclusie van A-G Wattel bij de Dakterrasuitspraak (20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:896, punt 3.29-
3.32). De grondslag van art. 3:4 lid 2 Awb stoelt op de gedachte dat een op zichtzelf rechtmatig besluit toch 
onrechtmatig is omdat de gevolgen van het opgewekte vertrouwen, de dispositieschade, niet door het besluit 
worden weggenomen. Het bestuursorgaan kan deze gevolgen wegnemen door het nemen een onzuiver 
schadebesluit, in gecombineerde behandeling met het besluit waarin het opgewekte vertrouwen niet wordt 
gehonoreerd. 
159 ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1128, JB 2020/134, m.nt. C.L.G.F.H. Albers. 
160 Zie bijvoorbeeld CBb 17 november 2020, ECLI:NL:CBB:2020:852, AB 2021/19, m.nt. L.J.A. Damen. Aldus ook 
Kortmann 2019, p. 691. 



44 
 

tot een gunstiger uitkomst voor de contractspartij te leiden dan schadevergoeding op 
publiekrechtelijke grondslag.161  
 
Voor zover derden vergoeding van schade willen vorderen kunnen zij hiervoor een verzoek om 
nadeelcompensatie of schadevergoeding bij een onrechtmatig besluit indienen bij de 
bestuursrechter of een onrechtmatige daadactie instellen bij de civiele rechter.162 Omdat de wet 
hierin reeds voorziet, behoeft de Awb op dit punt geen nadere regeling.163  

5.4 Conclusie 
De juridische positie van de contractspartij van de overheid en van derden bij de 
bevoegdhedenovereenkomst kan worden versterkt door een wettelijke regeling over de 
bevoegdhedenovereenkomst op te nemen in de Awb.  

De positie van derden kan met name worden versterkt bij de totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst door middel van het opnemen van een hoorplicht, motiveringsplicht en 
mededelingplicht in de Awb. Hierdoor wordt geborgd dat de overheid rekening houdt met de 
belangen van derden bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst en kunnen derden 
kennis nemen van de wijze waarop hun zienswijze is verwerkt. Dit is ook gunstig voor de 
contractspartij omdat dit de kans vergroot dat de overheid de bevoegdhedenovereenkomst kan 
nakomen.  

De positie van de contractpartij van de overheid kan worden versterkt door in de Awb een bepaling 
op te nemen over de binding van de overheid aan de bevoegdhedenovereenkomst, voor zover het 
gaat om de toezegging een publiekrechtelijke bevoegdheid op een bepaalde wijze uit te oefenen. 
Hiermee wordt gecodificeerd dat de overheid die toezegging in beginsel moet nakomen, en het 
bestuursorgaan alleen gemotiveerd kan afwijken. Voor schadevergoeding bij vertrouwensschending 
is het vooralsnog niet wenselijk een regeling in de Awb op te nemen. De bestuursrechtelijke 
jurisprudentie hierover is nog niet uitgekristalliseerd en de contractspartij lijkt via de burgerlijk 
rechter een gunstiger resultaat te kunnen behalen. Verder kan de kans op nakoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst worden vergroot door in de Awb een bepaling op te nemen die borgt 
dat het bestuursorgaan over wiens bevoegdheid wordt gecontracteerd wordt gehoord bij de 

 
161 Uit de Dakterras-uitspraak is af te leiden dat het negatief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking 
komt, dat wil zeggen de schade geleden als gevolg van het gewekte vertrouwen. Bij schadevergoeding op 
grond van het BW moet het positief contractsbelang worden vergoed. Dit betekent dat de fidens in de positie 
moet worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als de toezegging was nagekomen. Hierdoor komt 
bijvoorbeeld ook gederfde winst voor vergoeding in aanmerking, anders dan bij vergoeding van het negatief 
contractsbelang. Zie over het gebrek aan rechtseenheid op dit punt Van Triet 2021b.   
162 Nadeelcompensatie lijkt overigens geen geschikte grondslag voor schadevergoeding aan de contractspartij 
omdat nadeelcompensatie is gebaseerd op het beginsel van egalité devant les charges publique, terwijl het bij 
het niet nakomen van de bevoegdhedenovereenkomst om vertrouwensschending gaat. Zie Van Ommeren 
2010, p. 730.  
163 Zie de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Het onderdeel 
schadevergoeding van deze wet is reeds per 1 juli 2013 ingevoerd onder titel 8.4 (Schadevergoeding) van de 
Awb (artt. 8:88-8:95). Het onderdeel nadeelcompensatie zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking 
treden, naar verwachting op 1 januari 2024, en wordt opgenomen onder titel 4.5 (Nadeelcompensatie) van de 
Awb (artt. 4:126-4.131). Nadeelcompensatie is tot die tijd gebaseerd op het ongeschreven beginsel van egalité 
devant les charges publique. Daarnaast voorziet het omgevingsrecht al in een regeling van 
planschadevergoeding (afd. 6.1 Wro). De overheid kan in een bevoegdhedenovereenkomst overeenkomen dat 
planschade voor rekening komt van de contractspartner (art. 6.4a Wro). 
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totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst. Dit voor zover de bevoegdhedenovereenkomst 
ingrijpende gevolgen heeft.  

Tot slot is het is wenselijk bij regeling van de bevoegdhedenovereenkomst de Awb te codificeren dat 
het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst een privaatrechtelijke rechtshandeling is. Alleen de 
uitvoering van de overeenkomst - het nemen van een besluit - is een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. Dit neemt eventuele onduidelijkheden over het rechtskarakter van de 
bevoegdhedenovereenkomst weg en vormt een heldere scheidslijn voor de toepasselijkheid van 
privaat- en publiekrechtelijke normen.  

  



46 
 

  



47 
 

Hoofdstuk 6. De bevoegdhedenovereenkomst in titel 
4.6 Awb 
 

In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat de juridische positie van de contractspartij van de overheid en 
van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst kan worden versterkt met een regeling over de 
bevoegdhedenovereenkomst in de Awb. Daarbij heb ik aangegeven hoe dit naar mijn mening het 
best kan worden vormgegeven. In dit hoofdstuk doe ik voorstellen voor concrete bepalingen voor 
een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in een nieuwe titel 4.6 Awb.164 

6.1 Uitgangspunten regeling bevoegdhedenovereenkomst 
Bij het ontwerp van een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb hanteer ik de 
volgende uitgangspunten: 
- Het sluiten van de bevoegdhedenovereenkomst is een privaatrechtelijke rechtshandeling, de 

uitvoering – het nemen van een publiekrechtelijk besluit – een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. Het is daarom niet nodig om artikelen uit het BW in de Awb van 
overeenkomstige toepassing te verklaren, dan wel bepalingen uit het BW (letterlijk) over te 
nemen.  

- Bestuursrechtelijke jurisprudentie over de bevoegdhedenovereenkomst wordt gecodificeerd 
voor zover deze voldoende is uitgekristalliseerd. Hiermee wordt de huidige juridische positie 
van de contractspartij en derden in de Awb verankerd. Dit sluit aan bij de doelstellingen van 
de Awb (zie paragraaf 5.1.2). 

- Daar waar het wenselijk is om de juridische positie van de contractspartij of derden te 
versterken en een bestuursrechtelijke regeling hiervoor de meest geëigende weg is, worden 
aanvullende bepalingen in de Awb opgenomen. Dit in aanvulling op de regels van het 
contractenrecht in het BW. Dit sluit aan op de visie die de Awb-wetgever heeft op de 
verhouding tussen het BW en de Awb (zie paragraaf 5.1.3). 

- De Aanwijzingen voor de regelgeving worden in acht genomen. 
- De contractsvrijheid van de overheid bij het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst 

wordt zoveel mogelijk behouden. Een regeling moet niet verder gaan dan nodig om de 
positie van de contractspartner en derden te versterken. Dit om de aantrekkelijkheid van 
deze rechtsfiguur, waaronder de flexibiliteit, te behouden.165  

 
  

 
164 Oorspronkelijk was titel 4.2 Awb (thans de titel voor subsidies) gereserveerd voor bestuursovereenkomsten 
maar volgens de wetgever kan dit onderwerp zonder systematisch bezwaar elders in hoofdstuk 4 van de Awb 
een plaats vinden. Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 5. Nu titel 4.5 al is gereserveerd voor het 
onderwerp nadeelcompensatie, ligt een nieuwe titel 4.6 in de rede.  
165 Zie hierover Schlössels & Zijlstra 2016, p. 587. 
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6.2 Ontwerp TITEL 4.6 Bevoegdhedenovereenkomsten 
 
Art. 4:132 

Onder een bevoegdhedenovereenkomst wordt verstaan: een schriftelijke overeenkomst naar 
burgerlijk recht van een overheidslichaam met een of meer personen over in ieder geval de 
toekomstige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. 

Toelichting:  
In deze definitie komt tot uitdrukking dat het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst een 
privaatrechtelijke rechtshandeling en de uitvoering een publiekrechtelijke rechtshandeling is. Met de 
woorden “in ieder geval” wordt aangeduid dat een bevoegdhedenovereenkomst ook afspraken over 
feitelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen kan bevatten. Met de woorden “toekomstige 
uitoefening” onderscheidt de bevoegdhedenovereenkomst zich van de uitvoeringsovereenkomst. 
Bewijstechnisch is het wenselijk op te nemen dat een bevoegdhedenovereenkomst schriftelijk wordt 
gesloten.  

Art. 4:133 

Indien de bevoegdhedenovereenkomst ingrijpende gevolgen heeft voor het overheidslichaam neemt 
het bestuursorgaan dat bevoegd is te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het 
overheidslichaam geen besluit tot het aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst dan nadat het 
bestuursorgaan wiens publiekrechtelijke bevoegdheid onderwerp is van de 
bevoegdhedenovereenkomst in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van 
het eerstbedoelde bestuursorgaan te brengen.  

Toelichting: 
Deze bepaling naar analogie van artikel 169 lid 4 Gemeentewet waarborgt dat het bestuursorgaan 
over wiens bevoegdheid wordt gecontracteerd wordt gehoord bij de totstandkoming van de 
bevoegdhedenovereenkomst indien deze ingrijpende gevolgen heeft. Bij niet-ingrijpende gevolgen 
hoeft dit bestuursorgaan niet actief te worden betrokken. Dit komt de flexibiliteit van het instrument 
bevoegdhedenovereenkomst ten goede.  

Art. 4:134 

1. Op het besluit tot het aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst is artikel 4:8 van 
overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het bestuursorgaan een belanghebbende 
alleen met betrekking tot de voorgenomen uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid in 
de gelegenheid stelt een zienswijze naar voren te brengen.  

Toelichting: 
Dit artikel waarborgt dat belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen zullen hebben tegen 
het aangaan van de bevoegdhedenovereenkomst in de gelegenheid worden gesteld vooraf een 
zienswijze naar voren te brengen. De zienwijze wordt alleen gevraagd op het toegezegde besluit in 
de bevoegdhedenovereenkomst, niet op de overige afspraken in de overeenkomst. Daarmee wordt 
zo min mogelijk ingegrepen op de contractsvrijheid van de overheid.  
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2. De bevoegdhedenovereenkomst vermeldt de belangen die bij het aangaan van de 
bevoegdhedenovereenkomst zijn meegewogen en op welke wijze dit is geschied.  

Toelichting: 
Dit artikel verplicht de overheid in de bevoegdhedenovereenkomst te motiveren op welke wijze 
uitvoering is gegeven aan afdeling 3.2 Awb over zorgvuldigheid en belangenafweging. Deze 
belangenafweging kan in de overwegingen of een toelichting worden opgenomen. Daarbij wordt ook 
aangegeven dat de belangen van derden zijn meegewogen en op welke wijze dat is gebeurd. Deze 
afweging laat onverlet dat bij de daadwerkelijke uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid 
opnieuw een zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt. 

3. Bij openbaarmaking van de bevoegdhedenovereenkomst op grond van artikel 3.3 van de Wet 
open overheid wordt tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan degenen die 
overeenkomstig lid 1 hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Bij deze mededeling wordt 
vermeld wanneer en hoe de openbaarmaking ervan heeft plaatsgevonden. 

Toelichting: 
Naar analogie van 3:43 Awb wordt het bestuursorgaan verplicht indieners van een zienswijze in 
kennis te stellen van openbaarmaking van de bevoegdhedenovereenkomst. 

Art. 4:135 

Het bestuursorgaan oefent de publiekrechtelijke bevoegdheid uit zoals overeengekomen, tenzij 
zwaarder wegende belangen zich hiertegen verzetten. 

Toelichting: 
Deze bepaling codificeert vaste jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel. Het artikel brengt tot 
uitdrukking dat de overheid de toezegging in de bevoegdhedenovereenkomst in beginsel moet 
nakomen en alleen mag afwijken als zwaarder wegende belangen in het geding komen. Zwaarder 
wegende belangen kunnen gelegen zijn in strijd met de wet, het algemeen belang en belangen van 
derden. 
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CONCLUSIE 
 

In dit onderzoek staat de vraag centraal of een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de 
Awb de juridische positie van de contractspartij van de overheid en van derden kan versterken, en zo 
ja, hoe een dergelijke regeling er dan uit moet komen te zien.  

In een bevoegdhedenovereenkomst doet de overheid een toezegging over de toekomstige 
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. De bevoegdhedenovereenkomst heeft een 
gemengd rechtskarakter en hierop zijn zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtsnormen 
van toepassing. Het sluiten van de bevoegdhedenovereenkomst is een privaatrechtelijke 
rechtshandeling en de uitvoering ervan – in de vorm van het nemen van een besluit - is een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. Beide worden genormeerd door de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. 

De juridische positie van contractspartner van de overheid bij de bevoegdhedenovereenkomst is niet 
sterk als het gaat om de binding van de overheid aan de bevoegdhedenovereenkomst. Wanneer het 
algemeen belang of belangen van derden in het geding zijn, kan de overheid deze zwaarder laten 
wegen en de bevoegdhedenovereenkomst niet nakomen. Wel kan de contractspartner 
schadevergoeding vorderen bij de burgerlijk rechter wegens het niet-nakomen van de 
bevoegdhedenovereenkomst door de overheid. 

De juridische positie van de contractspartij van de overheid kan worden versterkt door in de Awb een 
bepaling op te nemen dat de overheid de toezegging in de bevoegdhedenovereenkomst over de 
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid nakomt, tenzij zwaarder wegende belangen zich 
hiertegen verzetten. Hiermee wordt gecodificeerd dat de overheid de toezegging in de 
bevoegdhedenovereenkomst in beginsel moet nakomen, en alleen gemotiveerd kan afwijken. Verder 
kan de kans op nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst worden vergroot door in de Awb een 
bepaling op te nemen die borgt dat het bestuursorgaan over wiens bevoegdheid wordt 
gecontracteerd wordt gehoord bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst.   

De juridische positie van derden bij de bevoegdhedenovereenkomst is formeel-juridisch niet 
verzwakt als het gaat om het besluit ter uitvoering van de bevoegdhedenovereenkomst. De 
bevoegdhedenovereenkomst zet de publiekrechtelijke waarborgen rond de totstandkoming van 
besluiten namelijk niet opzij. Echter, de juridische positie van derden is feitelijk wel verzwakt omdat 
derden doorgaans niet bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst zijn betrokken. 

De positie van derde-belanghebbenden kan worden versterkt door in de Awb een hoorplicht, 
motiveringsplicht en mededelingplicht bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst op 
te nemen. Hierdoor wordt geborgd dat de overheid rekening houdt met de belangen van derden bij 
het sluiten van de bevoegdhedenovereenkomst en kunnen derden kennis nemen van de wijze 
waarop hun zienswijze is verwerkt. Dit is ook gunstig voor de contractspartij omdat dit de kans 
vergroot dat de overheid de bevoegdhedenovereenkomst kan nakomen.  

Tot slot is het wenselijk in de Awb te codificeren dat het sluiten van een 
bevoegdhedenovereenkomst een privaatrechtelijke rechtshandeling is. Alleen de uitvoering van de 
overeenkomst - het nemen van een besluit - is een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit neemt 
eventuele onduidelijkheden over het rechtskarakter van de bevoegdhedenovereenkomst weg en 
vormt een heldere scheidslijn voor de toepasselijkheid van privaat- en publiekrechtelijke normen.  
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Concluderend kan worden gesteld dat de juridische positie van de contractspartij van de overheid en 
van derde-belanghebbenden bij de bevoegdhedenovereenkomst kan worden versterkt door het 
opnemen van een wettelijke regeling over de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb. Enerzijds 
vergroot dit de rechtszekerheid voor de contractspartij omdat wordt vastgelegd dat de overheid haar 
toezegging in de bevoegdhedenovereenkomst in beginsel moet nakomen. Anderzijds borgt een 
wettelijke regeling dat de overheid rekening houdt met de belangen van derden bij het sluiten van de 
bevoegdhedenovereenkomst en derden kennis kunnen nemen van de inhoud van de 
bevoegdhedenovereenkomst.  
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