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Voorwoord 

Voor u liggen de resultaten van het evaluatie-onderzoek naar de bepalingen over 
mandaat en delegatie van titel 10.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit onder-
zoek is verricht door de.afdeling staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit 
Amsterdam en de sectie staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, in opdracht van de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatiecentrum (woDc) van het Ministerie van Justitie. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van november 2000 tot jUli 

2001. 

Bij het onderzoek waren de volgende personen betrolcken. De onderzoeksleiding 
lag in handen van prof. mr. S.E. Zijlstra (vu) en prof. mr. L.J.J. Rogier (EuR). Aan 
het onderzoek werkten mee mw. mr. H.M.L. Frons (vu), mr. M.V. van Munster 
(vu) en mr. M.C. de Voogd (EuR). Voorts verleenden mr. drs. L.A.J. Spaans (vu) 
en mr. J. Struiksma (vu) in de startfase van het onderzoek hun medewerking. 

De onderzoekswerkzaamheden werden begeleid door een begeleidingscommis-
sie, onder voorzitterschap van prof. mr . F.A.M. Stroink, hoogleraar staats- en 
bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht. De namen van de overige leden 
van de begeleidingscommissie staan vermeld in Bijlage 1 van dit onderzoeksrap-
port. De onderzoekers danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun 
kritische en constructieve opmerkingen op de concept-teksten van dit rapport. 

Ten slotte zijn de onderzoekers veel dank verschuldigd aan mw. M. van den 
Broeke (EuR), mw. A. de Groot (EuR), R. de Hair (EuR), mw. M. Hoving (vu), 
R. Kegge (EuR), S. Krizi (vu), C. van der Sluis (EuR) en mw. M. Vlaming (vu), die 
als student-assistenten de enquetering van bestuursorganen, het verzamelen van 
literatuur en jurisprudentie en de administratieve verwerldng van de onderzoeks-
gegevens verzorgden. 

Namens de onderzoekers, 

Prof. mr. S.E. Zijlstra 
Prof. mr. L.J.J. Rogier 
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Samenvatting 

ALGEMEEN 

Wie in de buurt van bestuurders of ambtenaren het woord `mandaat' of `delegatie' 
in de mond neemt, kan vaak rekenen op een flinke portie gezucht en gesteun. 
Met name mandaat wordt geassocieerd met juridisering en enorme, vaak als zin-
loos ervaren bureaucratie. Een deel van deze onvrede heeft de afgelopen jaren 
ook de regeling van deze onderwerpen in de Awb getroffen. Verwacht mocht dan 
ook worden, dat zij in een knelpuntenonderzoek helder en met kracht naar voren 
zou komen. 
Deze verwachting is echter niet uitgekomen. Hoewel op detailonderdelen natuur-
lijk wel lcritiek bestaat, blijkt men over de regeling in de Awb op zichzelf redelijk 
tevreden. Klachten richten zich vooral op de bureaucratie die het vastleggen en 
publiceren van mandaatregelingen meebrengt. Daarnaast wordt het veelal als 
onnodig ervaren dat de bestuursrechter toetst op bevoegdheid en aan geconsta-
teerde gebreken consequenties verbindt. In dat verband wordt gevraagd om een 
regeling van bekrachtiging door bestuursorganen van onbevoegdelijk genomen 
besluiten. 
Wat de bureaucratische aspecten betreft: in een democratische rechtsstaat is het 
een groot goed dat besluiten worden genomen door de organen die daartoe bij of 
krachtens de wet zijn aangewezen, dan wel door personen of colleges die daartoe 
controleerbaar zijn gemachtigd. In die zin is bureaucratic een onvermijdelijk 
gegeven. Onnodige bureaucratic daarentegen moet worden bestreden. Uit het 
onderzoek blijkt overigens niet dat titel Ic),I Awb daaraan structureel bijdraagt. 
Op een enkel punt is deregulering mogelijk en wenselijk. Maar vooral laat het 
onderzoeksmateriaal zien dat onvoldoende kennis van de betroldcen rechtsregels 
soms tot onnodige bureaucratie leidt (bijvoorbeeld door ook voor plaatsvervan-
ging mandaat te verlenen, hetgeen een zinloze doublure is). 

Ruim baan voor mandaat!' 

Onduidelijkheid in de praktijk wordt in de hand gewerkt door de `zigzagkoers' die 
de rechtsontwikkeling rond een aantal centrale thema's van mandaat en delegatie 
heeft gevaren. Dit is niet in de laatste plaats het gevolg van de soms inconse-
quente boodschap die de wetgever aan de pralctijk heeft meegegeven. Op een aan-
tal zeer belangrijke plaatsen (mandaat aan niet-ondergeschikten en invulling van 
het criterium `aard van de bevoegdheid' in artikel 10:3, tweede lid) lijkt de wetge-
ver op twee gedachten te hinken. Enerzijds wordt in de toelichting de onwense-
lijkheid respectievelijk uitzonderlijkheid van bepaalde vormen van mandaatverle-
ning in alle toonaarden bezongen, anderzijds worden deze vormen in de wettekst 
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niet of nauwelijks gehinderd. Zo wordt mandaat aan niet-ondergeschikten inhou-
delijk op geen enkele wijze nader beperkt (alleen de eis van schriftelfficheid, overi-
gens bij amendement ingevoegd, is een — kleine — procedurele hindernis). In dat 
verband kan in het bijzonder gewezen worden op mandaat aan organen van een 
andere bestuurslaag en mandaat aan private instellingen. Ook de vorm van man-
daatverlening — vaag, subjectief, of juist meer exact — wordt door de wetgever vrij-
gelaten en door de toelichting niet of nauwelijks van een waarschuwing voorzien. 
Met de wettekst in de hand kon de praktijk zich op deze onderdelen lange tijd rijk 
rekenen. Een rechterlijk oordeel dat een bepaalde mandaatverlening niet is toege-
staan, komt dan natuurlijk als een donderslag bij heldere hemel; het behoeft geen 
verbazing te waken dat men dan fronsend naar de Awb of de bestuursrechter 
kijkt. 

Pen checklist; aanwijzingen voor (de decentrale) regelgeving 

Het is overigens niet steeds zo dat de wettekst dan maar moet worden aange-
scherpt; veelal is dat niet goed doenlijk. Wel zou een checklist voor de praktijk 
buitengewoon nuttig zijn. Daarin zou ten eerste een aantal do's en donts met 
betrelcicing tot mandaat- en delegatieverleningen kunnen worden opgenomen, 
waarmee veel juridische problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast zou 
de checklist — nog te ontwildcelen — modellen kunnen bevatten. Uniformiteit is, 
met name bij de mandaatbesluiten, ver te zoeken. Niet alleen doet iedere organi-
satie het weer anders, zelfs binnen organisaties zijn verschillende benaderingen 
zichtbaar. Analoog aan de twaalf 'wetsfamilies' kan men hier van een veelvoud 
aan 'mandaatfamilies' spreken. Gebrek aan uniformiteit heeft hier dezelfde nade-
len als bij de 'wetsfamilies': het kan zowel binnen de organisatie als extern (bur-
gers, rechtshulpverleners, rechters) verwarring opleveren over de betekenis van 
bepaalde terminologieen of constructies, en het levert een groot efficiencyverlies 
op omdat iedere organisatie steeds opnieuw 'het vviel zit uit te vinden. 
Voor een dergelijke checklist wordt in dit onderzoek een groot aantal aanzetten 
gedaan. Wat betreft de plaats van deze checklist, geven de onderzoekers voor de 
centrale overheid de voorkeur aan Aanwijzingen voor de rijksdienst, eventueel 
zelfs de Aanwijzingen voor de regelgeving (die daartoe een uitbreiding in toepas-
singsbereik zouden moeten krijgen), dit vanwege de juridische status en het 
gezag die deze inmiddels in de praktijk van het juridische handwerk hebben 
gekregen. Voor decentrale overheden bestaan er sinds enige tijd de Aanwijzingen 
voor de decentrale regelgeving, waar regels en modellen over mandaat en delega-
tie een goede plaats zouden kunnen krijgen. 

Eekrachtiging 

Pen ander probleem waar de praktijk onder gebukt denkt te gaan is dat van de 
bestuursrechter die de bevoegdheid steeds onderzoekt, en bij de geringste gebre-
ken naar zijn vernietigingsbevoegdheid grijpt. Een regeling voor bekrachtiging 
moet hier uitkomst bieden, aldus vele ondervraagde bestuursorganen. 
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Uit het verkregen onderzoeksmateriaal blijkt overigens niet van een zeer actieve 
rol van de bestuursrechter; de bevoegdheid wordt vaak pas grondig onderzocht 
als men onraad ruikt. Van een structureel onderzoek van de bevoegdheidsvraag is 
veelal geen sprake. Niettemin is het zo dat, als een bevoegdheidsgebrek wordt 
geconstateerd, de bestuursrechter (met name de Afdeling bestuursrechtspraak) 
het onbevoegdelijk genomen besluit veelal zal vernietigen. De Centrale Raad van 
Beroep staat onder omstandigheden wel bekrachtiging toe, hetgeen veel 
bestuursorganen over de hele linie van het bestuursrecht een aantrekkelijke 
gedachte lijkt. 
Ondanks de wens van bestuursorganen om een regeling voor bekrachtiging, 
bestaat daartoe op dit moment geen aanleiding of directe noodzaak. Het 
bestaande instrumentarium van de artikelen 6:18/6:19, 6:22 en 8:72, derde lid, 
kan — mits goed benut — volledig tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde belan-
gen van betrokken partijen, het belang van de proceseconomie en de gedachte dat 
geschillen zo veel mogelijk in fine moeten worden beslecht. 
Een bekrachtigingsregeling waarmee bevoegdheidsgebreken zouden lcunnen 
worden gerepareerd zonder dat nog de vernietiging van het oorspronkelijk bestre-
den besluit kan worden uitgesproken, zou in zekere zin het signaal afgeven dat 
bevoegdheidsgebreken niet fundamenteel van aard zijn. Een dergelijk signaal is 
vanuit het legaliteitsbeginsel bezien onwenselijk; bevoegdheidsgebreken dienen 
— gezien hun aard — in beginsel fataal te zijn. 

De rechter en bevoegdheidsvragen 

Zoals gezegd, toetst de rechter niet structureel of een voorliggend besluit bevoeg-
delijk is genomen; eigenlijk alleen als een partij deze vraag aan de orde stelt, of 
als hij zelf om de een of andere reden aanvoelt dat er jets mis is met de bevoegd-
heid. Constateert hij een bevoegdheidsgebrek, dan is hij over het algemeen tame-
lijk streng. Dit heeft het gevaar van willekeur in zich. Hoe de terughoudende 
benadering rond ambtshalve toetsing moet worden gewaardeerd, ligt genuan-
ceerd. Aan de ene kant brengen eisen van efficiency, maar ook van procesecono-
mie en 'finaliteit' (daadwerkelijk geschilbeslechting) mee dat niet nodeloos vaak 
ingewildceld en daardoor zeer tijdrovend onderzoek wordt gedaan naar zaken 
waar de rechtzoekende niet zelf mee is gekomen. Anderzijds zijn bevoegdheids-
vragen in het perspectief van de beginselen van de democratische rechtsstaat der-
mate essentieel, dat ze tot het arsenaal van de ambtshalve toetsing zouden moe-
ten behoren. Een tussenoplossing die aan beide uitgangspunten het meeste recht 
doet is die, waarbij de rechter steeds ambtshalve onderzoekt of tiberhaupt wel een 
bevoegdheidsverlening heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast blijkt de bekrachtigingsjurisprudentie van de hoogste bestuursrechters 
nogal uiteen te lopen. Om daar meer lijn in te krijgen, zou er in het overleg tus-
sen de verschillende bestuursrechters meer aandacht voor de onderlinge afstem-
ming omtrent de mogelijlcheden voor met name gedektverklaring moeten 
komen. 
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Algemeen oordeel 

De regeling over mandaat en delegatie werkt over het algemeen goed. Vooral het 
feit dat deze onderwerpen nu in de wet zijn geregeld blijkt veel houvast te bieden. 
Onnodige problemen kunnen door enkele verduidelijkingen in de wet alsmede 
door voorlichting (een checklist, al dan niet in aanwijzingen) voor een belangrijk 
deel worden verminderd. - 
De aandacht voor bevoegdheidsvragen in de praktijk is door de totstandkoming 
van titel 10.1 Awb sterk toegenomen. Zoals ook geldt voor andere onderwerpen, 
heeft opneming van bepalingen over mandaat en delegatie in de Awb een niet te 
overschatten bijdrage aan de rechtsontwilckeling op dat terrein te zien gegeven. 

MAN DAAT 

Mandaat aan niet-ondergeschikten 

Eerder werd al aangehaald dat de wetgever op een aantal punten op twee gedach-
ten lijkt te hinken. Een van die punten betreft mandaat aan niet-ondergeschikten. 
De rechtsontwiklceling op dat onderwerp kan als volgt worden samengevat. Er 
bestond tot de derde tranche onduidelijkheid over de vraag of mandaat aan niet-
ondergeschikten zonder wettelijke grondslag was toegestaan. De Gemeentewet 
en de Provinciewet gingen uit van een negatief antwoord. De jurisprudentie was 
niet eenduidig, maar een ontwikkeling in de richting van een eis van een wette-
lijke grondslag was niet ondenkbaar geweest. Artikel to: en io:q. bevatten dat 
vereiste echter niet, en hoewel de toelichting het beeld van een ongebruikelijke en 
eigenlijk niet passende figuur geeft, laat de wet er in beginsel alle ruimte voor. 
Die ruimte is door de praktijk ten voile benut, hetgeen heeft geleid tot bizarre 
constructies als het mandaat van een minister aan gedeputeerde staten en van 
een zelfstandig bestuursorgaan aan een agentschap van een ministerie. 
Het gaat waarschijnlijk te ver nu al de eis van een wettelijke grondslag in artikel 
io:q. op te nemen, maar het verdient aanbeveling de ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Ook dienen bestuursorganen zich bewust te zijn van de risico's rond 
mandaat aan niet-ondergeschikten. Van deze figuur dient een terughoudend 
gebruik te worden gemaakt, waarbij wordt voorzien in waarborgen (instructies, 
controle) voor een adequate taakuitoefening. Bij inschakeling van particulieren 
als mandataris doen bestuursorganen er verstandig aan bij de mandaatverlening 
(en in de eventueel daarbij gesloten overeenkomst) te wijzen op de bevoegdheid 
tot het geven van aanwijzingen, de inlichtingenplicht en de mogelijlcheid van 
intrelcking. Ten slotte dienen bestuursorganen te beseffen dat zij slechts mandaat 
lcunnen verlenen aan een orgaan van een andere bestuurslaag indien daarvoor 
een grondslag in een wet in formele zin is aan te wijzen. 

Mandaat van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels 

Ook niet geweldig consistent is hetgeen wettekst en parlementaire geschiedenis 
melden over mandaat van de bevoegdheid, algemeen verbindende voorschriften 



vast te stellen. De toelichting begint met de constatering dat deze figuur in de 
departementale pralctijk nogal eens voorkomt. Vervolgens wordt de onwenselijk-
heid van deze vorm van mandaat breed en goed beargumenteerd uitgemeten. Dit 
alles leidt dan weliswaar tot een verbod, maar met een zeer ruime uitzonderings-
mogelijkheid: niet alleen de wet in formele zin, maar ieder besluit dat regelgevende 
bevoegdheid attribueert of delegeert kan in een grondslag voor een dergelijk man-
daat voorzien (artikel 10:3, eerste lid, onder a). 
Men zou dan op zijn minst verwachten dat de pralctijk er nog wel behoefte aan 
zou hebben. Het tegendeel blijkt het geval. Een overgrote meerderheid (ook de 
ministeries) beantwoordt de betrolcken enquetevraag negatief. Dit is opmerkelijk, 
nu uitzonderingen in ieder geval op het niveau van de centrale overheid in een 
niet gering aantal gevallen voorkomen. 
In de praktijk blijkt het vrijwel steeds te gaan om technische en organisatorische 
onderwerpen, waarvoor geldt dat de betrokken regelingen snel gewijzigd moeten 
lcunnen worden. Hoewel betwijfeld moet worden of daarvoor steeds mandaat 
nodig is, kan dit in de praktijk kennelijk niet gemist worden. Maar de uitzonde-
ring van artikel 10:3, tweede lid, onder a, zou tot die onderwerpen beperIct moeten 
worden. 
Een vergelijkbare redenering gaat op voor mandaat van de bevoegdheid, beleids-
regels vast te stellen. 

Vorm van de mandaatverleningen 

Zoals eerder werd aangegeven, is ook de vorm van de mandaatverlening door de 
wetgever vrijgelaten. De toelichting verwees op neutrale toon naar in de praktijk 
gebruikelijke vage mandaatverleningen, met als enige waarschuwing dat een 
meer vaag omschreven mandaat voor de mandaatgever het risico meebrengt, dat 
derden het mandaat ruimer opvatten dan het is bedoeld. In de rechtspraak werden 
dergelijke mandaatverleningen in het verleden gesavoueerd maar in 1995 werd, 
enigszins 'out of the blue', over vage mandaatverleningen de staf gebroken. Niette-
min blijken in de pralctijk (met name bij ministeries) nog steeds vage, subjectief 
geformuleerde mandaatverleningen voor te komen. Een mandaatverlening die 
afhankelijk is van subjectieve termen alsmede van termen waaraan geen enkele 
duidelijkheid kan worden ontleend, is juridisch riskant en bestuurlijk onwense-
lijk. 
Ook verdient het aanbeveling dat bestuursorganen in hun mandaatbesluit stan-
daard onderschriften opnemen, voor zowel mandaat als voor ondertekenings-
mandaat. Dit bevordert de duidelijIcheid en voorkomt strijd met artikel Ioac). 

Mandaat en volmacht 

De verhouding tussen enerzijds mandaat en anderzijds volmacht tot het verrich-
ten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging tot het verrichten van 
feitelijke handelingen is in de praktijk niet altijd helder. De schakelbepaling die 
hierop ziet (artikel 10:12) is een bron van veel vragen en opmerkingen in de inge-
zonden enquetes. Het verdient aanbeveling dat bestuursorganen, teneinde het 
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onderscheid tussen de verlening van mandaat enerzijds en de verlening van vol-
machten en machtigingen anderzijds recht te doen, hun mandaten en volmach-
ten en machtigingen zo veel mogelijk van elkaar te onderscheiden. 
De schakelbepaling van artikel ro:12 is alleen van toepassing op volmacht en 
machtiging aan ondergeschikten. Op volmacht en machtiging aan niet-onderge-
schikten is volgens de memorie van toelichting het BW van toepassing. Dit mis-
kent de schakelbepaling van artikel 3:14 BW. Bestuursorganen dienen zich er dan 
ook bewust van te zijn dat de bepalingen van afdeling io.i.i via artikel 3:14 BW 

ook betekenis kunnen hebben bij volmacht en machtiging aan niet-ondergeschik-
ten. Dit betekent dat indien men overweegt om een volmacht of een machtiging 
te verstrelcken, onderzocht moet worden of de bevoegdheid waarvoor de volmacht 
of machtiging wordt afgegeven — gezien de aard ervan — zich daartegen niet ver-
zet. 
Ten slotte dienen bestuursorganen er bij de verlening van volmachten en machti-
gingen aan niet-ondergeschilcten — zo nodig met bijzondere aanwijzingen voor 
het specifieke geval — voor te zorgen dat de niet-ondergeschikten de regels van 
publiekrecht in acht nemen. 

Ondermandaat 

Ook ondermandaat (artikel 10:9) zorgt in de praktijk voor nogal wat problemen; 
problemen die overigens niet door wetswijziging kunnen worden opgelost. Om 
het overzicht nog enigszins te bewaren, doen bestuursorganen er goed aan bij het 
mandaatbesluit en de daarop aansluitende ondermandaatbesluiten een organo-
gram of anderszins een beschrijving van de ambtelijke organisatie te voegen. Ook 
is het verstandig dat zij — gegeven het feit dat de bestuurlijke organisatie en de 
personele bezetting ervan regelmatig wijzigingen ondergaan — regelmatig hun 
mandaatbesluiten controleren op de actuele conformiteit aan artikel ro:9. In het 
ondermandaatbesluit moet een verwijzing worden opgenomen naar het man-
daatbesluit waarin de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen is gegeven. Ten 
slotte dient het bestuursorgaan zich — tegen de achtergrond van zijn verantwoor-
delijkheid — bij het opstellen van een regeling die de verlening van ondermandaat 
toestaat af te vragen of hij het aan de mandataris wil overlaten om te bepalen wie 
namens het bestuursorgaan in ondermandaat beslist. 

Belangrijkste overige onderwerpen 

Waar het de bestuurspraktijk betreft, Icwamen de volgende constateringen en con-
clusies naar voren: 
i. Bestuursorganen mandateren soms aan met name genoemde personen in 

plaats van aan functies. Dit is niet nodig en kan onhandig zijn. 
2. Evenmin is het noodzakelijk of handig om afzonderlijk mandaat aan plaats-

vervangers te verlenen, zoals ook op niet geringe schaal gebeurt. 
3. Bij het nemen van een beslissing op bezwaar wordt door bestuursorganen 

niet steeds hun eigen bevoegdheid onderzocht. Dit dient wel te gebeuren. 
4. Voor bestuursorganen moet duidelijk zijn dat een grondslag voor mandaat in 
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een wettelijk voorschrift, niet zijnde een wet in formele zin, niet aan toetsing 
aan het criterium `aard van de bevoegdheid' in de weg kan staan. 

5. Een aantal beslissingen rond afdeling 10.1.1 zijn besluiten, die overeenkom-
stig de daarvoor geldende regels (inclusief rechtsmiddelverwijzing) moeten 
worden bekendgemaakt. Dat geldt in de eerste plaats voor schriftelijke man-
daatverleningen, alsmede intreldcing en wijziging daarvan. Hetzelfde geldt 
voor ondermandaatverlening. Ook de instemming van artikel 10:4, eerste lid, 
is een besluit, dat op de voorgeschreven wijze moet worden bekendgemaakt. 

6. Er zijn weinig bestuursorganen die een mandaatregister bijhouden. Met 
name voor bestuursorganen/-lichamen met veel mandaatregelingen is een 
mandaatregister nuttig. 

7. Bestuursorganen dienen geen gebruik te maken van handtekeningstempels, 
ook niet bij ondertekeningsmandaat. 

Daarnaast werden nog op andere punten onjuistheden of onduidelijlcheden aan-
getroffen die met een kleine ingreep in de wet lcunnen worden weggenomen c.q. 
verduidelijkt. Het betreft: 
1. Uit een oogpunt van consistentie met artikel 8:2 Awb en ter voorkoming van 

misverstanden is het wenselijk dat in artikel 10:3, tweede lid, onder a, na `alge-
meen verbindende voorschriften' wordt ingevoegd: alsmede de bevoegdheid 
tot het intrekken of tot het vaststellen van de inwerkingtreding daarvan. 

2. Weigering van een toestemming als bedoeld in artikel 10:32 (de verklaring van 
geen bezwaar) wordt ten onrechte niet genoemd in artikel 10:3, tweede lid, 
sub d. 

3. Hetzelfde geldt voor schorsing in artikel 10:3, tweede lid, onder d. 
4. Omdat vernietiging en het onthouden van goedkeuring in sommige wetten 

ook van toepassing is op andere beslissingen van bestuursorganen dan beslui-
ten, dient dit in artikel 10:3, tweede lid, onderdeel d, te worden verdisconteerd. 

5. Door in artikel io:9, tweede lid, te bepalen dat een besluit tot verlening van 
ondermandaat geldt als een besluit van de oorspronkelijke mandaatgever, 
wordt de bestaande praktijk en jurisprudentie dat ondermandaat op eigen 
naam geschiedt gesauveerd. Ook wordt daarmee voorkomen dat op de toe-
stemming van artikel 10:9, eerste lid, de afdeling over goedkeuring van toe-
passing is. 

6. Afdeling 10.1.1 leent zich niet in alle opzichten goed voor van overeenkom-
stige toepassing-verklaring op volmacht en machtiging. Om die reden zou in 
artikel 10:12 het bekende criterium `voor zover de aard van de handeling zich 
daartegen niet verzet' moeten worden ingevoegd. 

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de aanbevelingen waartoe het onder-
zoek aanleiding gaf, zij verwezen naar hoofdstuk 6; zij zijn daar naar adressaat 
gerangschikt. 

xxiii 



DEL EGATI E 

Evaluatie van de bepalingen over delegatie heeft een heel ander karakter. Gaat 
mandaat over de Awb, eventueel in relatie tot de bijzondere wet, delegatie gaat 
vooral over de bijzondere wet in relatie tot de Awb. Voorts is delegatie een uitzon-
derlijke figuur, en zal zij na invoering van 'clualisering in de gemeenten, provin-
cies en waterschappen, nog uitzonderlijker worden. 

Delegatie van wetgevende bevoegdheid 

In overeenstemming met de algemene systematiek van de Awb richt titel 10.1 
zich op tesluiteri, en worden algemeen verbindende voorschriften niet afzonder-
lijk behandeld. Dit speelt met name bij delegatie, nu artikel 10:3, tweede lid, 
onder a, het mandateren van wetgevende bevoegdheid in beginsel verbiedt. Hoe-
wel de meeste bepalingen over delegatie sterk verminderde betekenis hebben res-
pectievelijk tot een ander resultaat leiden dan bij lgewone' bestuursbevoegdheid, 
leiden zij over het algemeen niet tot knelpunten. Dat ligt anders bij de zogeheten 
'privatieve werking', dat wil zeggen de regel dat de delegans de gedelegeerde 
bevoegdheid niet meer zelf mag uitoefenen (artikel 10:17). In het voorontwerp 
was daarbij nog een uitzondering gemaakt voor delegatie van wetgevende 
bevoegdheid, maar de regering heeft dat niet overgenomen. Nadere analyse leidt 
echter tot de conclusie dat privatieve werking bij wetgevende bevoegdheid een 
niet goed bruikbare figuur is. Een terugkeer naar het uitgangspunt van de Com-
missie-Scheltema verdient aanbeveling. 

Vermelding van het delegatiebesluit en zijn vindplaats 

Artikel 10:19 bepaalt dat het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan worden 
vermeld in het op grond van de delegatie genomen besluit. Dit artikel biedt een 
geval van overregulering, gedeeltelijk veroorzaakt doordat de ontwerpers van een 
onjuiste veronderstelling zijn uitgegaan. Die veronderstelling is dat ieder delega-
tiebesluit een algemeen verbindend voorschrift is en volgens de daarvoor gel-
dende regels wordt gepubliceerd, waarmee aan een verplichting tot het vermel-
den van een vindplaats vrij gemakkelijk kan worden voldaan. Omdat die 
veronderstelling onjuist is, en delegatiebesluiten niet altijd op dezelfde wijze wor-
den gepubliceerd als algemeen verbindende voorschriften, blijkt in de praktijk 
regelmatig niet aan artikel 10:19 te worden voldaan. Met een kleine ingreep kan 
het artikel in belangrijke mate worden gedereguleerd, evenwel zonder verlies van 
de waarborg dat belanghebbenden en de bestuursrechter kunnen navragen of 
daadwerkelijk een bevoegdheid is verleend. Voorgesteld wordt, artikel 10:19 te 
laten luiden: Een krachtens delegatie genomen besluit vermeldt dat het krachtens 
delegatie is genomen en het bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft gedele-
geerd. 
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Schakelbepaling 

Een aantal wetten kent een delegatiegrondslag ook voor andere bevoegdheden 
dan besluiten. Op overdracht van dergelijke andere bevoegdheden is Afdeling 
10.1.2 niet van toepassing, nu een schakelbepaling, vergelijkbaar met artikel 
10:12, ontbreekt. Dit is een gemis. Het voornemen van de regering om in Afde-
ling 10.1.2 een schakelbepaling op te nemen, kan derhalve worden ondersteund. 

Belangrijkste overige onderwerpen 

Waar het de bestuurspraktijk betreft, kwamen de volgende constateringen en con-
clusies naar voren: 
1. Tegen delegatiebesluiten waarmee een andere dan regelgevende bevoegdheid 

wordt overgedragen, staat beroep bij de bestuursrechter open. Onder derge-
lijke besluiten, alsmede onder besluiten tot intrekking of wijziging, dient een 
rechtsmiddelverwijzing in de zin van artikel 3:45 Awb te worden opgenomen. 

2. Bestuursorganen dienen zich ervan bewust te zijn dat delegatie aan een meer-
hoofdig orgaan (veelal een commissie) dat geheel of in meerderheid bestaat 
uit aan de delegans ondergeschikte ambtenaren, in strijd is met artikel 10:14 
Awb. 

Daarnaast werden nog op andere punten onjuistheden of onduidelijkheden aan-
getroffen die met een kleine ingreep in de wet kunnen worden weggenomen c.q. 
verduidelijlct. Het betreft: 
1. Artikel io:16, eerste lid, Awb is ongeluldcig geformuleerd. Uit de parlemen-

taire geschiedenis blijkt dat niet is beoogd om er een grondslag voor de 
beleidsregels van de delegans mee te bieden (die wordt door artikel 4:81, eer-
ste lid, immers geboden), maar om te bepalen dat geen aanwijzingen voor 
individuele gevallen lcunnen worden gegeven. Dat staat er echter niet, hetgeen 
tot misverstanden en zelfs tot niet beoogde verboden kan leiden. Het ware 
dan ook beter artikel io:16, eerste lid, te laten zeggen wat het moet zeggen, 
namelijk (vgl. artikel io:5 en io:6): het bestuursorgaan kan ter zake van de uit-
oefening van de gedelegeerde bevoegdheid geen instructies voor een bepaald 
geval geven. 

2. Artikel 10:20 behoeft eveneens een redactionele verbetering die het artikel 
beter laat uitdrukken wat ermee is beoogd. 

Ook hier zij voor een meer gedetailleerd overzicht van de aanbevelingen waartoe 
het onderzoek aanleiding gaf, verwezen naar hoofdstuk 6. 



1 	lnleiding 

Ingevolge artikel ILI van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient de Awb 
drie jaar na de inwerkingtreding, en vervolgens iedere vijfjaar te worden geevalu-
eerd. Gegeven het feit dat de Awb in werking is getreden op I januari 1994, dient 
voor 1 januari 2002 een tweede evaluatierapport aan de Staten-Generaal te wor-
den gezonden. 
De titel over mandaat en delegatie is — tezamen met de rest van de derde 
tranche — op 1 januari 1998 in werking getreden. Dat maakt evaluatieonderzoek 
in 2000-2001 op het eerste gezicht enigszins prematuur.' De Ministeries van Jus-
titie en van Binnenlandse Zaken hebben er echter voor gekozen reeds in de 
tweede evaluatie aandacht te besteden aan invoeringsaspecten van de titel over 
mandaat en delegatie, en wel door een zogeheten knelpuntenonderzoek. Om ver-
schillende redenen kan die keuze worden onderschreven. Ten eerste kent de 
derde tranche geen overgangsrecht inzake de bepalingen over mandaat en dele-
gatie; zij zijn, met uitzondering van het terrein van de belangrijkste onderwijs-
wetten, 2  op 1 januari 1998 vrijwel rauwelijks 3  in werking getreden. Dat betekent 
dat op geschillen die op die datum aanhangig waren, het nieuwe recht diende te 
worden toegepast, zodat ook daadwerkelijk sprake is van drie jaar gelden van 
deze titel. Ten tweede hebben publicatie van het voorontwerp in 1991 en indie-
ning van het wetsvoorstel in 1994 hun schaduw al ver vooruitgeworpen; ruim 
voor de inwerkingtreding kunnen in de jurisprudentie verwijzingen naar titel 
Ic:..I worden aangetroffen. Op onderdelen moet als object van onderzoek dan ook 
zelfs een langere periode worden genomen dan van 1 januari 1998 tot heden, niet 
alleen als vergelijkingsmateriaal, maar ook omdat al voor 1998 interpretaties van 
bepalingen uit titel ic).i tot stand zijn gekomen. Ten slotte is evaluatie op dit 
moment een goede zaak omdat uitstel tot de derde evaluatie (2007) tot gevolg zou 
hebben dat eventueel gebleken knelpunten onnodig lang zouden voortbestaan. 
Omgekeerd kan met name op het punt van de aanpassingsarbeid nu nog van de 
betreldcelijk recente ervaringen gebruik worden gemaalct. 
Voor evaluatie van titel Ic),I is het van groot belang dat de daarin neergelegde 
regeling op een aantal punten naar haar aard afwijkt van regeling van de meeste 

1. De voortgangsrapportage van 26 oktober 1999 vermeldde onder het kopje `Tweede evaluatie 
Awb' dat daarbij onder meer aandacht wordt besteed aan 'het hoger beroep en aan enkele aan-
dachtspunten die uit de eerste evaluatie naar voren zijn gekomen. Daarbij gaat het in het bijzon-
der om de termijnen voor besluitvorming en de bezwaarschriftprocedure' (Kamerstuldcen ii 
1999/00, 26 800 vi, nr. 7, p. 5). Het kabinetsstandpunt over de eerste evaluatie bevat een uitge-
breidere opsomming (Kamerstuldcen II 1997/98, 25 600 vi, nr. 46, p. 59). 

2. Ingevolge de Aanpassingswet derde tranche Awb II (Stb. 1997, 580). Inmiddels staat die aan-
passing in het Staatsblad (Stb. 2001, 207). Zij is bij dit onderzoek betrokken. 

3. Ingevolge artikel V van het overgangsrecht derde tranche (zoals gewijzigd bij de Aanpassings-
wet derde tranche Awb II; zie Kamerstuldcen II 1997/98, 23 464, /1r. 5, p. 3 en nr. 6, p. 26) werd 
bestuursorganen een termijn van dertien weken gegund. 
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andere onderwerpen in de Awb. Zij is in die zin uniek, dat er vOOr 1998 geen 
enkele vergelijkbare wettelijke regeling over bestond. Vergelijken we haar met 
regeling van andere onderwerpen in de Awb, dan blijkt dat meestal wel op de een 
of andere manier van 'voorgangers' kan worden gesproken: bij de regeling over 
bezwaar en beroep bij de bestuursrechter, over bestuursdwang en over toezicht 
op bestuursorganen zelfs van algemene regelingen (in de Wet Arob, de Wet op de 
Raad van State en de Beroepswet onderscheidenlijk in de Gemeentewet en de 
Provinciewet), en bij subsidies en bij toezicht op de naleving van regelingen in 
bijzondere wetten die in de derde tranche geharmoniseerd zijn. Afzonderlijke 
wetten bevatten grondslagen voor delegatie, soms ook voor mandaat (bijvoor-
beeld het zogeheten 'wethoudersmandaaf van artikel 168 Gemeentewet), maar 
slechts zeer zelden bepalingen vergelijkbaar met hetgeen in titel to.' is geregeld, 4  
en over een aantal van de daar geregelde onderwerpen bestond slechts in 
beperkte mate jurisprudentie. Dat maakt invoering van de derde tranche wat wet-
geving betreft dus in belangrijke mate een 'nulsituatie', waardoor evaluatie goed 
mogelijk is. Anderzijds is een belangrijk deel van de bepalingen een codificatie 
van reeds geldend — ongeschreven — recht, zodat het niet altijd gemaidcelijk is om 
bepaalde knelpunten aan de derde tranche toe te schrijven. 
Vanwege de aard van de materie is het, anders dan bij andere evaluatieonderzoe-
ken het geval kan zijn en in het verleden ook is geweest, minder zinvol het onder-
zoeksterrein sectoraal in te delen, dat wil zeggen bijvoorbeeld mandaat onder-
scheidenlijk delegatie in het ruimtelijk ordeningsrecht, in het milieurecht, in het 
onderwijsrecht. Wel is een enkele onderzoeksvraag meer specifiek op een 
bepaalde wet of wettencomplex (bijvoorbeeld de Wet Mulder en artikel 28 Wet op 
de Ruimtelijke Ordening) gericht, wanneer daar significant veel jurisprudentie 
op is ontstaan. Ook is gedifferentieerd naar soort openbaar lichaam/bestuursor-
gaan, omdat de verhouding tussen bestuursorganen op het niveau van de cen-
trale overheid fundamenteel anders ligt dan bij gemeenten, provincies en andere 
openbare lichamen, zodat ook vraagstukken van mandaat en delegatie anders 
lcunnen liggen. 
Voor het onderzoek was een beperlcte tijd beschikbaar het is gestart in november 
woo, terwijl oplevering in het voorjaar van 2001 werd verwacht. Dat heeft ertoe 
geleid dat naast literatuur- en jurisprudentieonderzoek, enquetes en interviews 
onder bestuursorganen, rechters en andere betrokkenen slechts zeer gericht heb-
ben kunnen plaatsvinden. Tijds- en arbeidsintensieve onderzoeksmethoden als 
enquetes en interviews moesten beperkt blijven tot enkele strikt omschreven 
onderdelen waarop een knelpunt mag worden verwacht of waar de startnotifie 
specifiek aandacht voor vraagt. Het gegeven dat het bier gaat om een knelpunten-
onderzoek bracht voorts mee dat niet alle aspecten van mandaat en delegatie kon-
den worden onderzocht, maar alleen die, welke een relatie hebben en zouden 
kunnen hebben met totstandkoming van titel io.i. Zo is bijvoorbeeld buiten 
beschouwing gebleven of de mandans in de praktijk veel gebruikmaalct van zijn 
bevoegdheid tot het geven van instructies of het vragen van inlichtingen (artikel 

4. 	Vergelijk de leden z en 3 van genoemd artikel 168 Gemeentewet, die met artikel 10:1 en ro:6, 
eerste lid, Awb vergelijkbare bepalingen bevatten. 
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10:5). Evenmin is onderzocht of bestuursorganen ervoor kiezen veel te mandate-
ren, of delegeren juist veel in eigen hand te houden, nu artikel io:3 en 10:15 ter-
zake geen verandering hebben gebracht ten opzichte van het bestaande — onge-
schreven — recht. Anderzijds is wel onderzocht of de verruiming van de 
mogelijkheden voor mandaat aan niet-ondergeschikten voor een groter gebruik 
van deze figuur heeft gezorgd, respectievelijk hoe men op het verbod van delega-
tie aan ondergeschikten (artikel 10:14) heeft gereageerd. 
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2 	Afbakening van het onderzoeksterrein; 
probleemstelling, onderzoeksvragen, 
methodologie en strekking van de 
aanbevelingen 

2.1 	DE STARTNOTITIE VAN DE MINISTERIES VAN JUSTITIE EN VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

De startnotitie bevatte voor dit onderwerp de volgende centrale probleemstelling: 
Wat zijn de ervaringen van de bestuursorganen met de titel over mandaat en dele-
gatie? Wat zijn mogelijke knelpunten? 
Deze probleemstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 
1. Wat zijn de ervaringen met de invoering van deze titel van de Awb? Zijn er 

knelpunten bij de invoering gebleken? Wat zijn de ervaringen van bestuursor-
ganen met deze rechtsfiguren? 

2. In hoeverre hebben regels over mandaat geleid tot het aanpassen en opstellen 
van mandaatbesluiten? 

3. Hoe wordt omgegaan met de regel van artikel 10:3, eerste lid, dat bepaalt dat 
de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift niet 
mag worden gemandateerd aan degene die het primaire besluit [in mandaat] 
heeft genomen? 

4. Hoe wordt omgegaan met gebrekkig mandaat? 

Uit navraag bij de opdrachtgevers is gebleken dat met de brede omschrijving van 
de eerste vraag uitdrukkelijk is bedoeld dat de gehele titel io.i zou worden geeva-
lueerd, ook al suggereren de andere drie vragen een bijzondere aandacht voor 
mandaat (delegatie wordt niet genoemd), en dan nog alleen voor enkele — overi-
gens zeer relevante — deelaspecten. Het onderzoeksteam is er dan ook van uitge-
gaan dat de vragen 2 tot en met 4 onderwerpen betreffen die ten minste voor de 
beantwoording van de probleemstelling moesten worden meegenomen. Een 
meer integrale beoordeling van de verschillende aspecten van titel io.i leek ons 
evenwel voor de beantwoording van de probleemstelling noodzakelijk. Er is dan 
ook voor gekozen als voorwerp van onderzoek, na enkele algemene aspecten, sys-
tematisch de verschillende deelaspecten en de eventueel daarmee verbonden 
bepalingen van titel pod Awb te nemen. 

2.2 	METHODOLOGIE 

Voor de beantwoording van de van de probleemstelling afgeleide deelvragen zijn 
de volgende onderzoeksmethoden toegepast: 
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Regelgevings-, literatuur- en jurisprudentieonderzoek 

Dit vormde het belangrijkste deel van het onderzoek. Ten eerste is een centrale 
bron de wettekst en de parlementaire geschiedenis (indusief voorontwerp) van 
titel I0.1 Awb. 
Voorts zijn mandaat- en delegatieregelingen bestudeerd. Algemene mandaatver-
leningen alsmede alle delegatieverleningen moeten worden gepubliceerd, en zij 
waren veelal hetzij rechtstreeks te vinden in het Staatsblad, de Staatscourant, de 
Algemene databank wet- en regelgeving of de internetsites van gemeenten, pro-
vincies en andere bestuursorganen, hetzij op te vragen bij de betrolcken bestuurs-
organen. 
Ten derde zijn wetenschappelijke publicaties bij het onderzoek betroldcen. Dat 
betreft primair de juridische commentaren en analyses in tftdschriften, handboe-
ken en annotaties bij jurisprudentie en verder bestuurskundig onderzoek naar de 
taakverdeling binnen overheidsorganisaties, voor zover dat relevant is voor de 
onderhavige evaluatie. Ook zijn stulcken van de Ministeries van Justitie en BZK, 

alsmede van de vtic en het IPO in het kader van de uitvoeringsregelingen bestu-
deerd. 
Ten vierde is gepubliceerde jurisprudentie geanalyseerd, in hoofdzaak betrekking 
hebbend op de periode dat de derde tranche in werking was of zijn schaduwen 
reeds vooruit wierp. 
Dossieronderzoek was gelet op de omvang en het type van dit onderzoek niet 
gelndiceerd. 

Enquetes en interviews 

Het houden van enquetes en interviews is, gelet op de beperkte tijd en de midde-
len die ter beschildcing stonden, niet uitgebreid mogelijk gebleken. De schrifte-
lijke enquete (zie bijlage 2) is voorgelegd aan honderd bestuurorganen c.q.- licha-
men. 

Enquetes zijn verzonden naar alle ministeries, alle provincies, aan 30 gemeenten 

(inclusief twee stadsdeelraden van Amsterdam en drie deelgemeenten van Rotter-

dam), 3 gemeenschappelijke regelingen, 5 waterschappen, zo zelfstandige bestuurs-

organen, 3 product- en bedrijfschappen, 3 niet-gedeconcentreerde en 5 gedeconcen-

treerde diensten en aan een restcategorie van 4 overige bestuursorganen. 

Het streven naar een representatieve steekproef onder de bestuursorganen in 
Nederland is verder gewaarborgd door selectie op basis van varieteit in aard van 
de werkzaamheden en in geografische en demografische spreiding. Bij de 
gemeenten is een verdeling gemaalct naar grote, middelgrote en kleine gemeen-
ten. Wat betreft de zelfstandige bestuursorganen en de gedeconcentreerde dien-
sten zijn zowel enkele 'beschikkingenfabrieken' als andere typen bestuursorga-
nen bevraagd. 
Van de honderd verstuurde enqueteformulieren zijn er 6o ingevuld terugge-
stuurd. Daarmee mogen de verkregen gegevens als voldoende representatief 
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worden beschouwd. Het enqueteonderzoek diende niet ter verkrijging van kwan-
titatieve gegevens (Hoe vaak mandateert u? Hoe vaak oefent u de bevoegdheid 
niettemin zelf uit?). Uit de aantallen positieve dan wel negatieve antwoorden zijn 
geen kwantitatieve conclusies te trekken. De enquetegegevens dienden slechts 
om naast hetgeen dienaangaande was op te maken uit de andere bronnen (rege-
lingen, literatuur en jurisprudentie) een indruk te lcrijgen hoe mandaat en dele-
gatie in de pralctijk worden toegepast. De enquetegegevens zijn dan ook veelal te 
vinden onder het cursieve kopje praktijk in de verschillende deelparagrafen. 
Interviews zijn op zeer beperkte schaal gehouden. Slechts aan een beperkt aantal 
bestuursrechtelijk gespecialiseerde advocaten en rechters in de bestuurssector 
van een paar rechtbanken en bij de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is telefonisch een aantal vragen voor-
gelegd. Daarbij ging het vooral om verificatie van indrulcken die naar aanleiding 
van literatuur- en jurisprudentie-onderzoek waren opgekomen. De antwoorden 
bevestigden meestal het reeds ontstane beeld. Ook de gegevens uit de telefoni-
sche enquetes zijn, waar relevant, verwerkt onder het kopje praktijk in de verschil-
lende deelparagrafen. 

2.3 	OPZET VAN HET RAPPORT EN STREKKING VAN DE AANBEVELINGEN 

Opzet van het rapport 

Bij de presentatie van de resultaten van het evaluatie-onderzoek in dit rapport is 
een artikelsgewijze analyse uitgangspunt geweest. Afgezien van het algemene 
hoofdstuk 3 is vrijwel elke paragraaf van het omvangrijkste gedeelte van het rap-
port, hoofdstuk 4, is opgehangen aan een artikel(lid) uit titel io.i. De desbetref-
fende artikel(led)en zijn voor een goed begrip ook zelf aan het hoofd van de para-
grafen opgenomen. 
Voor het overige zijn binnen de verschillende paragrafen deelvragen aan de orde 
gesteld die deels corresponderen met enquetevragen. In die deelparagrafen is 
gebruikgemaakt van een vaste opzet en een indeling aan de hand van de hiervoor 
genoemde bronnen. Die opzet kent in beginsel de volgende onderdelen en cor-
responderende kopjes: 
— de wet (waaronder, naast titel 10.1 Awb, ook de aanpassingswetgeving wordt 

verstaan); 
— literatuur; 
— jurisprudentie; 
— pralctijk; 
— beoordeling. 

Waar relevante informatie uit een van de onderzochte bronnen ontbrak, is in de 
deelparagraaf het desbetreffende onderdeel veelal onvermeld gebleven. 
De beoordeling waarmee iedere deelparagraaf eindigt, mondt soms uit in een 
aanbeveling. De gezamenlijke aanbevelingen zijn naar adressaat gerangschilct in 
hoofdstuk 6. 
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Strekking van de aanbevelingen 

Als gezegd betreft het een knelpuntenonderzoek. Oat heeft gevolgen voor aantal 
en strekking van de gestelde onderzoeksvragen, keuze voor de onderzoeksmetho-
den, maar oak voor omvang en inhoud van de aanbevelingen die naar aanleiding 
van de bevindingen warden gedaan. 
Niet iedere geconcludeerde verkeerde of niet (volledige) toepassing van titel 
leidt tot een aanbeveling. Het kan zijn dat in de praktijk onduidelijkheid over de 
strekking van een bepaald artikel of artikellid bestaat, terwij1 die strekking op 
zichzelfjuridisch ondubbelzinnig is; dan ligt een aanbeveling met betrekking tot 
voorlichting voor de hand. Het kan echter oak zijn dat de strekking van een bepa-
ling voor de bestuursorganen duidelijk is, maar dat zij aan toepassing onvol-
doende prioriteit geven. Fen aanbeveling dat zij daaraan meer aandacht moeten 
besteden is dan betrelckelijk gratuit. In dergelijke gevallen wordt volstaan met een 
conclusie over gebrekkige toepassing in de praktijk. 
Wat betreft de aanbevelingen aan de wetgever is uitgangspunt geweest, dat niet 
ieder praktisch probleem rond toepassing van een wetsbepaling of een wettelijke 
regeling tot wetswijziging moet leiden. Wetswijziging is een ingrijpend en am 
die reden niet lichtvaardig te gebruiken proces. Ook dient zuinig te warden 
omgesprongen met de beperkte wetgevingscapaciteit bij de Ministeries van Justi-
tie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wetswijziging wordt dan 
ook alleen voorgesteld als zij strikt noodzakelijk is, dan wel wanneer zij minder 
grate problemen op eenvoudige wijze kan oplossen. 
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3 	Algemene aspecten van titel 10.1 Awb 

	

3.1 	TOEGENOMEN BELANGSTELLING VOOR BEVOEGDHEIDSVRAGEN; 

BESTUURSLASTEN; JURIDISERING 

	

3.1.1 	Algemeen 

Inleiding 

Dat de commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht (de Commissie-
Scheltema) in 1991 een voorontwerp publiceerde houdende onder andere alge-
mene bepalingen over mandaat en delegatie, kwam niet uit de lucht vallen. Niet 
alleen stond het onderwerp al geruime tijd op de agenda van de commissie, het 
heeft al een lange voorgeschiedenis in het Nederlandse bestuursrecht, althans 
voor zover dat bestuursrecht zelf een lange geschiedenis heeft. In 1962 preadvi-
seerden Leemans en Phaf voor de Vereniging voor administratief recht over 'over-
dracht, machtiging en opdracht met betreldcing tot bestuursbevoegdheden'. 5  De 
beschouwingen van de preadviseurs en de uitkomsten van de bespreldng ter verga-
dering werden uitgewerkt door een speciale Commissie Delegatie en mandaat van 
bestuursbevoegdheden. 6  Vanaf de derde druk (1968) bevatte het rapport-ABAR uit-
voerige beschouwingen en aanbevelingen over mandaat en delegatie (en attribu-
tie) van beschilddngsbevoegdheid. Beziet men de in de loop der jaren ontworpen 
bepalingen, dan vallen, naast enkele essentialia waarover in de loop der tijden 
hetzelfde werd gedacht (mandaat is zonder wettelijke grondslag toegestaan, dele-
gatie behoeft een wettelijke grondslag; een in mandaat genomen besluit wordt de 
mandaatgever toegerekend), ook belangrijke verschillen op (bijvoorbeeld over 
mandaat aan niet-ondergeschikten, de beperkingen voor mandaatverlening en 
het verbod van delegatie aan ondergeschikten). 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorsteP is het doel van de rege-
ling in titel io.i Awb tweeerlei. Voorop staat codificatie van bestaande jurispru-
dentie, en de bepalingen behelzen dan ook voor een belangrijk deel een weergave 
van het geldende recht (voorbeelden daarvan bieden artikel TO:2 en io:3, eerste 
lid, althans voor zover het betreft mandaat aan ondergeschikten). Anderzijds is 
getracht op een aantal onderdelen bestaande onduidelijkheden weg te nemen; 
een voorbeeld daarvan is de in de dogmatiek omstreden vraag of mandaat aan 

5. Leemans en Phaf1962. 
6. Rapport Commissie Delegatie en mandaat van bestuursbevoegdheden 1966. 
7. Kamerstuldcen II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 165. 
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een niet-ondergeschikte zonder wettelijke grondslag is toegestaan. Naast deze 
door de toelichting genoemde doelstellingen is op een enkel punt de gelegenheid 
aangegrepen een verbetering ten aanzien van het (ongeschreven) geldend recht 
aan te brengen; een voorbeeld daarvan biedt het verbod van delegatie aan ander-
geschilcten (artikel 10:14). 

Probleemstelling 

Opneming van een nieuw onderwerp in de Awb, zo is de ervaring, is op zichzelf 
al aanleiding voor een stroom van publicaties, voorlichtingsbijeenkomsten, cur-
sussen etc., kortom, voor verhoogde aandacht voor het betroldcen onderwerp. 
Omdat de titel voor een belangrijk deel codificatie van geldend recht bevat, zou 
men mogen verwachten dat invoering ervan slechts geringe gevolgen voor de 
bestuurspraktijk heeft. Die verwachting werd in de memorie van toelichting bij 
de derde tranche ook expliciet uitgesproken (MvT p. 6). De laatste jaren lijkt in de 
jurisprudentie en de literatuur echter sprake van een sterk toegenomen belang-
stelling voor en daarmee betekenis van bevoegdheidsvragen in de rechtspraktijk. 
Dit is op zichzelf nog niet verwonderlijk, maar het is wel interessant als zou blij-
ken dat de enkele toevoeging van een nieuw onderwerp aan de Awb, hoezeer de 
betrokken bepalingen ook codificerend van aard zijn, leidt tot een verandering 
van het recht of in de aandacht die het onderwerp in de rechtspraktijk krijgt. Men 
zou op die manier van 'verborgen' bestuurslasten kunnen spreken. s  
Onderzocht is of totstandkoming van titel io.i Awb (mede) debet is aan de toege-
nomen aandacht voor bevoegdheidsvragen in de jurisprudentie, en of zij — of de 
verhoogde aandacht in de jurisprudentie — heeft geleid tot een verhoogde aan-
dacht bij bestuursorganen. Hier bestaat een verband met vraagstukken van juridi-
sering, een van de belangrijkste tendenties in het hedendaagse bestuursrecht. Er 
was dan ook alle reden voor afzonderlijk onderzoek naar de meer precieze 
omvang en strekking van deze ontwikkeling, en of zij tot bijzondere knelpunten 
heeft geleid die ingrijpen van de wetgever indiceren. Voor een goed inzicht in de 
toepassing van titel io.t was het van belang de verschillende actoren die met deze 
regeling te maken hebben, in het onderzoek te betrekken. Wat de methodologie 
van het onderzoek betreft, heeft een en ander tot de conclusie geleid dat naast de 
ervaringen van bestuursorganen met de titel over mandaat en delegatie (waar de 
startnotitie zich toe beperkt) ook moest worden bezien of (met name 
bestuurs)rechters zich door de totstandkoming van titel 10.1 Awb actiever zijn 
gaan opstellen ten aanzien van bevoegdheidsvragen en toetsing aan vormvoor-
schriften rond mandaat en delegatie. Ten slotte is ook — beperkt — onderzocht of 
rechtshulpverleners zich van een dergelijke ontwildceling bewust zijn en hoe zij 
er op inspelen. 

8. 	Vgl. Hamelink 1999, p. 24-25. 
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3.1.2 	Toegenomen aandacht by de rechter? 

3.1.2.1 	Ambtshalve toetsing 

De wet 

De wetgever heeft de bestuursrechter opgedragen ambtshalve rechtsgronden aan 
te vullen (artikel 8:69, tweede lid, Awb), maar hem daarbij vrij gelaten schending 
van bepaalde rechtsregels alleen op instigatie van partijen te onderzoeken. 
Rechtsregels van openbare orde dient de rechter ambtshalve steeds bij zijn beoor-
deling te betrekken. De memorie van toelichting bij de tweede tranche spreekt in 
dat geval van `regels inzake bevoegdheid en ontvankelijkheid', waarbij bevoegd-
heid van het bestuursorgaan niet expliciet wordt genoemd. 9  Dit kan ruim worden 
uitgelegd, in de zin dat ook de bevoegdheid van het bestuursorgaan in voile 
omvang moet worden onderzocht. Een beperkte lezing van deze passage, waarbij 
ambtshalve toetsing van de bevoegdheid van het bestuursorgaan alleen ziet op de 
vraag of deze bevoegd was tot het nemen van een besluit op administratief beroep 
of op bezwaar, is op zichzelf echter ook goed mogelijk. 

Literatuur 

In de literatuur bestaat er grosso modo overeenstemming over dat het bestuurs-
orgaan dat op bezwaar of beroep beslist, maar ook de bestuursrechter, ambtshalve 
moet toetsen of het bestreden besluit bevoegdelijk is genomen. Het gaat dan niet 
om het ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden als bedoeld in artikel 8:69, 
tweede lid, maar om het toepassen van rechtsregels van openbare orde, die niet 
ter beschilcking van partijen staan. 

Volgens Ten Berge (1997 p. 129) moet de vraag of een besluit berust op een geldig 

mandaat of een geldige delegatie, 'ambtshalve door de rechter in de beschouwing 

worden betrokken. Het gaat hier o.a. om de vraag of een besluit tot stand is geko-

men op basis van een geldig mandaat- of delegatiebesluit ...'. Bolt (1999 p. 643): 'De 

bestuursrechter moet [...] ambtshalve overgaan tot het toetsen van een besluit aan 

die rechtsnormen, waaraan zodanige betekenis toekomt dat deze geacht moeten 

worden van openbare orde te zijn.' Verderop spreekt hij van 'essentiele waarden van 

publiekrecht' (p. 654). Simon (1997 p. 305): 'Onder ambtshalve toetsing wordt ver-

staan de "handhaving" door de rechter van bepalingen waaraan een openbare orde 

karakter toekomt; bepalingen derhalve die niet ter vrije discretie van partijen staan.' 

Schreuder-Vlasblom (1999 p. 129) signaleert overigens in de jurisprudentie van de 

Afdeling bestuursrechtspraak een nuance in die zin, dat het niet gaat om 'alle regels 

inzake aanwending van de bevoegdheid (ABR 6 november 1997, No1.96.0836) maar 

om het waken tegen evidente overschrijding van de harde buitengrenzen er van'.'° 

9. 	PG Awb p. 464. 
RD. In de jongste druk van deze studiepocket is deze passage vervangen door de volgende: van open-

bare orde is 'het enkele bestaan van een bevoegdheid, niet alle normen inzake het gebruik er 
van' (Schreuder-Vlasblom 2001, p. 130). 
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Ten slotte zijn nog van belang (zie hierna, onder 'de praktijk') de conclusies van de 

onderzoekers in het rapport Bestuursprocesrecht in het kader van de eerste evalua-

tie van de Awb, dat rechters ambtshalve toetsing aan openbare-orderegels inzake 

bevoegdheid en ontvankelijkheid 'vrijwel steeds doen, waarbij bevoegdheidskwes-

ties zowel betrekking kunnen hebben op de bevoegdheid van de rechter als op die 

van bestuursorganen'. 

De overeenstemming die in de literatuur bestaat over de verplichting voor het 
bestuursorgaan en de rechter tot ambtshalve toetsing van de bevoegdheid is ove-
rigens van betreklcelijk recente datum, en lijkt rechtstreeks gebaseerd op de alge-
mene formulering in de memorie van toelichting bij de tweede tranche. Als 
gezegd, had die passage ook anders kunnen worden gelezen. 

Jurisprudentie 

Ook betekent overeenstemming in de literatuur over een bepaalde verplichting 
natuurlijk nog niet dat aan die verplichting in de jurisprudentie steeds conse-
quent wordt voldaan. Hierover bestaan overigens weinig gegevens. Uit de uit-
spraak blijkt immers zelden of de rechter ambtshalve naar bevoegdheidsproble-
men heeft gekeken, of dat dit op enigerlei wijze door partijen is ingebracht. Wel 
lijkt het vermoeden gewettigd dat in ieder geval dit verschil met andere rechtsre-
gels van openbare orde bestaat, dat de rechter bij bijvoorbeeld ambtshalve toet-
sing aan de hoorplicht de grenzen van het geschil overschrijdt, en daarmee een 
onrechtmatige uitspraak doet. Aangenomen mag worden dat dit bij bevoegd-
heidsgebreken niet het geval is. 

Praktijk 

Gegevens hierover zijn niet alleen ontleend aan in het kader van het onderhavige 
onderzoek gehouden enquetes en interviews, maar ook kan worden geput uit 
materiaal, ontleend aan eerder verricht onderzoek. Zo wordt uit het onderzoek 
dat in 1996 in het kader van de eerste evaluatie naar het bestuursprocesrecht is 
verricht, geconcludeerd: 'Buiten de grenzen van het geschil worden sommige 
bepalingen altijd ambtshalve door de rechter toegepast. Daartoe behoren in de 
eerste plaats de bepalingen van openbare orde omtrent de bevoegdheid van [...] 
bestuursorganen Uit de jurisprudentie blijkt volgens de onderzoekers dat 
rechters ambtshalve toetsing aan openbare-orderegels inzake bevoegdheid en 
ontvankelijkheid 'vrijwel steeds doen, waarbij bevoegdheidskwesties zowel 
betreldcing kunnen hebben op de bevoegdheid van de rechter als op die van 
bestuursorganen'. Het is echter de vraag of de onderzoeksgegevens deze stelling 
— in haar volledigheid — kunnen dragen. 

11. 	Ten Berge e.a. 1996, p. 204. 
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De voorbeelden die zij noemen hebben geen betrekking op mandaat of delegatie. 12  

De door de onderzoekers gehouden interviews bieden op dit punt nauwelijks gege-

yens. Door een rechtshulpverlener wordt opgemerkt: 'In een meerderheid van zaken 

lopen de rechtbanken systematisch ambtshalve alle potentiele vernietigingsgronden 

af' 13  (waaronder, zo mag worden aangenomen, ook bevoegdheidsaspecten). Op dit 

punt komen in het verslag geen gegevens van rechters op dit punt naar voren, maar 

wel van verwerende bestuursorganen: 'Twee [...] verweerders klagen erover dat de 

rechters nogal wat zaken in hun beoordeling betrekken die door partijen niet zijn 

aangevoerd; zo controleert men bijvoorbeeld ambtshalve of [...] de mandatering 

juist is geregeld." 4  

Uit de voor het onderhavige onderzoek — op beperkte schaal — gehouden inter-
views blijkt, dat van een ambtshalve toetsing aan alle vragen rond bevoegdheid 
geen sprake is. Maar ook onderzoek van de vraag, of aan een in mandaat geno-
men besluit een mandaatverlening, laat staan een geldige mandaatverlening ten 
grondslag ligt, vindt niet structureel plaats. 

Aan enkele rechters en ondersteunende ambtenaren uit verschillende rechterlijke col-

leges is de volgende vraag voorgelegd: Kijkt u ambtshalve steeds of er een bevoegd-

heidsgebrek aan het besluit kleeft? (Zo ja, is er een systeem, bijvoorbeeld een check-

list, die u dat inscherpt?) 

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt volgens de genter-

viewden niet ambtshalve onderzocht of het betrokken bestuursorgaan (of de ambte-

naar die het besluit in gepretendeerd mandaat nam) bevoegd was. Alleen als de 

behandelend Staatsraad of ambtenaar iets in deze sfeer opvalt ('prima facie-

bevoegdheidsgebreken'), wordt dit uitgezocht dan wel wordt er op de zitting naar 

doorgevraagd. Het wordt — onder andere uit een oogpunt van beperkte tijd en mid-

delen — ook niet wenselijk geacht deze vraag ambtshalve te stellen. Er is geen check-

list. 

Een rechter in een rechtbank antwoordde: 'Niet ambtshalve, wel als ik iets vreemds 

zie (delegatie aan een ambtenaar) en als erover geklaagd wordt. 8:69 geeft dat aan. 

Er is geen checklist.' 

Van de zijde van een andere rechtbank werd bij deze vraag geantwoord: lAls regel 

niet, wanneer het gaat om intern mandaat.' 

Een lid van de Centrale Raad van Beroep antwoordde: ja, in principe steeds en dan 

met name wanneer het gaat om besluiten/regelgeving die voor het eerst aan de orde 

is. Er wordt niet steeds ambtshalve gekeken naar de vraag of de ondertekenende 

ambtenaar bevoegd was om te tekenen. 

Ook is aan enkele rechtshulpverleners gevraagd of de rechter in hun perceptie 
meer aandacht heeft voor bevoegdheidsvraagstuldcen in bestuursrechtelijke 
geschillen, en of deze aandacht is gewijzigd door de invoering van titel lc). 1 Awb. 

12. A.w., p. 193-194. 
13. A.w., p. 202. 

14. A.w., t.a.p. 
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De uitkomsten laten een wisselend beeld zien, waaraan geen conclusies kunnen 
worden verbonden. 

Beoordeling 

Aan enkele rechtshulpverleners is gevraagd of rechters volgens hen ambtshalve naar 

de bevoegdWeidsvraag kijken. Een advocaat antwoordde 'fa, mi. onnodig vaak'. Een 

ander: 'zo nu en dan. Ca. 5 x meegemaakt; 

Op de vraag of hier iets is veranderd door de Awb, antwoordde een advocaat: 'ja, ten 

eerste is de toetsing nauwkeuriger geworden, en ten tweede zijn rechtbanken precie-

zer dan de Raad van State.' Een ander: 'ja, er wordt geanticipeerd op bevoegdheids-

vragen nu Cr wetgeving is. Er wordt bijvoorbeeld beter op gelet dat de beslissing op 

bezwaar niet door dezelfde mandataris wordt genomen (io:3).' 

Uit het onderzoeksmateriaal blijkt niet dat rechters actiever zijn geworden wat 
betreft het ambtshalve onderzoeken van bevoegdheidsvragen; men is op dat punt 
zeer teughoudend. 
Hoe de terughoudende benadering rond ambtshalve toetsing moet worden 
gewaardeerd, ligt genuanceerd. Aan de ene kant brengen eisen van efficiency, 
maar ook van proceseconomie en 'finaliteit' (daadwerkefijk geschilbeslechting) 
mee dat niet nodeloos vaak ingewikkeld en daardoor zeer tijdrovend onderzoek 
wordt gedaan naar zaken waar de rechtzoekende niet zelf mee is gekomen. 
Anderzijds zijn bevoegdheidsvragen in het perspectief van de beginselen van de 
democratische rechtsstaat dermate essentieel, dat ze tot het arsenaal van de 
ambtshalve toetsing zouden moeten behoren. Een tussenoplossing die aan beide 
uitgangspunten het meeste recht doet is die, waarbij de rechter steeds ambtshalve 
onderzoekt of tiberhaupt wel een bevoegdheidsverlening heeft plaatsgevonden. 
Bij delegatie is dat betrekkelijk eenvoudig ambtshalve na te gaan, omdat een 
besluit dat krachtens delegatie is genomen, ingevolge artikel ro:19 Awb het dege-
latiebesluit en de vindplaats daarvan dient te vermelden. Bij mandaat ligt dat 
moeilijker, omdat de rechter daarbij veelal afhankelijk is van informatie van het 
bestuursorgaan. De rechter dient het verwerend bestuursorgaan in beginsel dan 
ook steeds te vragen aan te tonen dat aan de mandataris daadwerkelijk mandaat is 
verleend (dat zal veelal geschieden door overlegging van een mandaatverlenings-
besluit). Of die verlening juridisch wel in overeenstemming is met het recht, 
behoeft niet ambtshalve te worden onderzocht. 
Deze werkwijze staat niet haaks op het streven naar daadwerkelijk geschilbe-
slechting of 'finaliteir: dat is immers afhankelijk van de vraag, wat de rechter ver-
volgens doet met een geconstateerd gebrek (zie daarover onder, $ 4.3). Daar wordt 
ook aandacht besteed aan de — veel voorkomende — situatie dat de rechter de 
beslissing op bezwaar moet beoordelen, terwijl juist aan het primaire besluit een 
gebrek kleeft. 
Aanbeveling: Indien een bestreden besluit in mandaat is genomen, zouden rech-
ters steeds ambtshalve het verwerend bestuursorgaan moeten vragen aan te 
tonen dat aan de mandataris daadwerkelijk mandaat is verleend. 
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3.1.2.2 	Inhoud van de toetsing 
Een andere, in dit verband zeer relevante vraag is: legt de rechter sinds totstand-
koming van de derde tranche strilctere maatstaven aan wat betreft gebreken rond 
mandaat en delegatie dan daarvoor? 

De wet 

De wet spreekt zich — vanzelfsprekend — niet uit over de strengheid van de maat-
staven die de rechter bij zijn beoordeling aanlegt. 

Literatuur 

In de literatuur is hierover niet veel aan te treffen. Uitzondering daarop vormt 
onder andere Mille: de rechter wordt `strenger'. 15  

Jurisprudentie 

Hierboven bleek, dat over de vraag of de rechter na totstandkoming van de derde 
tranche vaker ambtshalve toetst op het punt van mandaat of delegatie, op basis 
van de jurisprudentie weinig uitspraken lcunnen worden gedaan. Dit ligt anders 
wat betreft de inhoud van de toetsing. 
Uit oudere jurisprudentie komt geen beeld naar voren van een rechter (inclusief 
het toenmalige kroonberoep) die de praktijk de vrije hand gaf waar het mandaat 
en delegatie betrof, integendeel zelfs. Delegatie is vanouds — vanwege het legali-
teitsbeginsel — scrupuleus bekeken, maar ook bij mandaatverleningen werd 
onderzocht of de bevoegdheid of de systematiek van de betroldcen wet zich tegen 
mandaatverlening verzet, en of er ilberhaupt mandaat was verleend. Maar voor 
het overige was de rechter terughoudend. 

Het onderdeel 'vormvereisten' in de laatste druk van het rapport-ABAR besloeg 

slechts een enkele pagina, die weinig jurisprudentie bevatte en niet uitmondde in 

een aanbeveling. In 1982 kon Stroink dan ook nog schrijven: 'Bij mandaat is er geen 

sprake van verschuiving in verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Naar buiten toe 

verandert er niets. Dus kan de rechter ook niet tot het oordeel komen dat er sprake 

is van een onbevoegdelijk genomen besluit. Daartoe zou hij slechts kunnen komen 

indien de beslissing niet kan passen in de mandaatsverhouding. Dan is er sprake 

van gepretendeerd mandaat. 16  Toetsing van een besluit op het bestaan van een 

mandaat was kennelijk volgens hem nog wel mogelijk, maar bestond enigerlei vorm 

van mandaatverlening, dan diende de rechter niet te onderzoeken of dat precies was 

nageleefd. 

As we bezien wat de gevolgen van titel 10.1 Awb zijn, is een eerste voor de hand 
liggende conclusie, dat voor zover die titel een aanscherping ten opzichte van het 

15. Mille 2000, p.36. 
16. StToink 1982, p. 697. 
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tot dan toe geldende recht heeft gebracht, de rechter die aangescherpte regel toe-
past. In dit verband kan gewezen worden op artikel 10:3, derde lid, maar ook op 
artikel io:14. 
Maar ook kan op basis van recente jurisprudentie wel degelijk de conclusie wor-
den getrokken dat de rechter— als hij de bevoegdheidsvraag onderzoekt — strenger 
kijkt naar de vraag of de mandaatverlening wel correct heeft plaatsgevonden, en 
of bij de uitoefening geen vormgebreken naar voren komen. Met name is opval-
lend dat in de jurisprudentie ter zake van een aantal aspecten een streep is gezet 
door een min of meer bestendige bestuurspraktijk die door titel to.' (of de betrok-
ken wetgeving) niet wordt verboden. 
Ten eerste kan daarbij gedacht worden aan de jurisprudentie over mandaat in 
vage bewoordingen. Het was en is in de bestaande praktijk bij ministeries, pro-
vincies en gemeenten niet ongebruikelijk in zeer algemene bewoordingen man-
daat te verlenen, bijvoorbeeld door te spreken van 'aangelegenheden die naar het 
oordeel van de betroldcen functionaris en te zijner verantwoordelijkheid behoren 
tot zijn werkterrein en die niet moeten worden voorgelegd aan de naasthogere 
functionaris' [waarbij] 'geen beslissingen worden genomen ten aanzien van aan-
gelegenheden van principiele aard 17  of caangelegenheden die naar aard of inhoud 
niet een zodanig gewicht hebben dat zij [door het bestuursorgaan zelf] behoren te 
worden afgedaan." 8  Deze praktijk wordt door de memorie van toelichting bij de 
derde tranche onderkend, en niet verworpen. Volgens de MvT (p. 169-170) 
komen de grenzen die mandaatbesluiten aan het mandaat stellen, 'zowel voor in 
exacte als in meer open vorm'. Bij dit laatste valt te denken aan mandaatbesluiten 
zoals die op ministeries niet ongebruikelijk zijn, waarin criteria als 'van princi-
piele of niet-principiele aard' worden gebruilct. Artikel [10:311aat zich niet uit over 
de manier waarop het mandaat moet worden omschreven. Wel kan erop gewezen 
worden dat een meer vaag omschreven mandaat voor de mandaatgever het risico 
meebrengt, dat derden het mandaat ruimer opvatten dan het is bedoeld. In de 
rechtspraak werden dergelijke mandaatverleningen in het verleden gesavou-
eerd — de uitspraak waar Stroink het over had, betrof zo'n vage verlening' 9  maar 
in 1995 werd, enigszins 'out of the blue', over vage mandaatverleningen de staf 
gebroken (zie verder onder, § 4.10), overigens nog Nth& de inwerkingtreding van 
de derde tranche maar op een moment dat de tekst van titel to.i goeddeels vast-
stond. 
Daarnaast heeft de bestuursrechter mandaat aan andere bestuurslagen verboden 
voor zover daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat, dit ondanks de neutrale 
toon waarmee deze vorm van mandaatverlening in de toelichting bij de derde 
tranche wordt gepresenteerd tmandaatverlening aan ambten van een andere 
bestuurslaag (zoals van een minister aan een burgemeester) [zou] een uitzonder-
lijk karakter [...] moeten hebben. Dit in verband met de verantwoordelijkheids- 

17. Artikel 5, aanhef en onder a, Mandaatbesluit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties 1998, Stcrt. 1998, 185. 

18. Artikel 2 Besluit mandaat, volmacht en machtiging OPTA, Stat. 1997, 147; artikel 2 Besluit man-
daat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media woo, Stcrt. woo, 169. In verge-
lijkbare zin artikel 3, tweede lid, Besluit mandaat, volmacht en machtiging yam, Stcrt. 1998,183. 

19. Wnd. Vz. ARRvS 16 oktober 1981, tB/S jut xi nr. so ma. te/S. 
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relaties die in de andere bestuurslaag bestaan. Deze mogelijlcheid kan echter in 
de praktijk niet gemist worden'; MvT p. 172-173). 
Ten slotte kan in dit verband worden gewezen op de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak inzake mandaat van goedkeuring van bestemmingsplannen 
waartegen bedenkingen zijn ingebracht (artikel 28 wRo). Enigszins verrassend 
bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak in 1997 dat mandaat van die bevoegd-
heid niet mogelijk is indien daarbij tevens op bedenkingen wordt beslist;" de 
Afdeling trekt daarbij een parallel administratief beroep, en anticipeert op het ver-
bod van mandaat van de bevoegdheid te beslissen op administratief beroep in 
artikel 10:3, tweede lid, onder c, Awb.' Deze uitspraken hebben in de bestuurs-
pralctijk en de literatuur de nodige beroering gewelct. 

Praktijk 

In zijn noot bij de uitspraak van 28 oktober 1997 merkt Van Buuren op: In zoverre is 

dit oordeel natuurlijk wet opmerkelijk, dat de praktijk van mandaat van deze beslis-

singen bij vele provincies sedert jaar en dag gebruik is geweest. De annotator in 

Bouwrecht bij de uitspraak van 27 januari 1998 vermeldt nog dat de uitspraak 'op 

ruime schaal de aandacht van de media [heeft] getrokken (zie bijv. het blad Binnen-

lands Bestuur van 6 februari 1998, "Honderden goedgekeurde bestemmingsplan-

nen met vernietiging bedreigd").' 

Uit interviews met rechters blijkt over de totstandkoming van titel I0.1 Awb op dit 
punt weinig algemeens af te leiden, behalve dat geen enkele respondent een 
negatief oordeel had. Voor zover een verandering merkbaar was, werd zij positief 
gewaardeerd. 

Beoordeling 

Aan enkele rechters, afkomstig uit verschillende rechterlijke colleges, is de vraag 

voorgelegd: 'Is er door totstandkoming van titel 10.1 Awb iets veranderd in uw atti-

tude met betrekking tot bevoegdheidsvragen? Zo ja, wat?' Respondenten, afkomstig 

uit een rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State zagen met uitzondering van den, geen verandering. Die uit-

zondering betrof een lid van de Raad van State, die sprak van 'meer duidelijkheid, 

dus houvast om de problemen te beantwoorden'. 

Dat de rechter strenger is geworden, is onmiskenbaar. Niet alleen blijkt dit uit de 
jurisprudentie, maar het leeft ook in de perceptie van bestuursorganen (zie onder, 
S 3.1.3). Het is moeilijk dit toe te schrijven aan de totstandkoming van titel io.i 
Awb, maar een zekere parallel in de tijd lijkt onmiskenbaar. Evenals bij ambts- 

20. ABRRS 28 olctober 1997, AB 458 m.nt. PVB, Gst. 7066, 4 m.nt. HH, JB 1998, 6, BR 1998, p. 127 
m.nt. H.J. de Vries; ABRRS 27 januari 1998, AB i6o m.nt. J. Robbe, BR p. 383; ABRRS 2 april 1998, 
Gst. 7080, 2 m.nt. HH, RAwb 109; ABRRS 24 november 1998, AB 1999, 79 m.nt. A.A.J. de Gier, 
Gst. 7091, 4 m.nt. HH, JB 1999, II m.nt. ARN. 

21. Zie daarover Neerhof en Schlossels 1999, p. 279-282 en Broring i999-1. 
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halve toetsing gaat het bij de waardering hiervan om een afweging tussen eisen 
van efficiency, proceseconomie en 'finaliteit' (daadwerkelijke geschilbeslechting) 
enerzijds en nauwgezette handhaving van bevoegdheidsregels anderzijds. 
Strenge toetsing moet positief worden gewaardeerd, maar onder omstandighe-
den moet herstel van bevoegdheidsgebreken of vernietiging met instandlaten van 
de rechtsgevolgen een optie kunnen zijn (zie daarvoor onder, 4.3). 

3. 1.3 	Toegenomen aandacht bij bestuursorganen? 

Algemeen 

Onderzocht is, of sinds totstandkoming van titel io.i Awb bij bestuursorganen 
een toegenomen belangstelling voor bevoegdheidsvragen valt te onderkennen. 
En toename kan overigens het gevolg zijn van die enkele totstandkoming, maar 
kan ook een zekere wisselwerlcing hebben met de 'strengere' jurisprudentie zoals 
eerder geconstateerd. 

Analyse op basis van de enquete en interviews 

Uit de enquete en de interviews blijkt inderdaad van een toegenomen belangstel-
ling voor bevoegdheidsvragen in de praktijk. Een belangrijke oorzaak van de ver-
hoogde belangstelling blijkt de aanpassingsarbeid aan bestaande mandaat- en 
delegatieregelingen te zijn, maar ook de 'strenge' jurisprudentie speelt een rol. 
Een aantal keren werd opgemerkt dat de enkele totstandkoming van titel to.' op 
zichzelf niet heeft geleid tot toegenomen belangstelling voor bevoegdheidsvra-
gen, maar dat deze aanleiding is geweest (als 'katalysator' heeft gediend, zoals 
een provincie het uitdrukt) voor activiteiten die wel een versterkte aandacht mee 
hebben gebracht. 

Aan de geenqueteerde bestuursorganen/-lichamen is de volgende vraag voorgelegd: 

Is er in uw organisatie sinds de totstandkoming van titel 10.1 Awb sprake van een 

toegenomen aandacht voor bevoegdheidsvraagstukken? Zo ja, waaruit blijkt dat? 

Een meerderheid van de respondenten antwoordt bevestigend, waarbij vooral de 

provincies kwantitatief opvallen. 

Van de respondenten antwoorden 30 bevestigend, tegen 21 ontkennend. Daarbij 

gaat het om 7 gemeenten (tegen 8 ontkennend), 9 provincies (2), 2 gemeenschap-

pelijke regelingen, 1 waterschap (2), 3 zelfstandige bestuursorganen (3), 2 pbo-licha-

men (0, 5 ministeries (4), i niet-gedeconcentreerde dienst (o) en 1 van de overige 

respondenten (o). 

Naast de aanpassingsarbeid aan bestaande mandaat- en delegatieregelingen wer-

den als redenen voor de verhoogde belangstelling genoemd: 

— totstandkoming van de derde tranche (soms meer in het bijzonder een enkele 

bepaling, zoals artikel 	derde lid); 

— de wens bij provinciale staten tot integratie van alle bestaande mandaat-

besluiten; 

— de tenders tot interne verzelfstandiging in de rijksdienst; 



Beoordeling 

— de (strengere) jurisprudentie; 

— de aard van de ingediende bezwaar- en beroepschriften; 

— reorganisaties; 

— externe factoren, zoals de MUB, de Ceteco-affaire, 'Enschede'; 

— toename van het aantal vragen over mandaat en delegatie. 

Sinds de totstandkoming van titel rod is in de praktijk van bestuur en recht-
spraak sprake van een verhoogde belangstelling voor bevoegdheidsvragen. Dit 
leidt echter niet tot een conclusie dat titel io.i op een bepaalde wijze tekortschiet, 
integendeel: toegenomen aandacht voor bevoegdheidsvragen mag als winst wor-
den beschouwd, althans zolang het daarbij gaat om zinvolle vragen. Dat laatste 
moet bij de afzonderlijke bepalingen worden beoordeeld (zie onder, hoofdstuk 4) 

Wel kan geconcludeerd worden dat het enkele codificeren van ongeschreven 
recht een verandering — met name een aanscherping — van dat recht tot gevolg 
kan hebben. Hier ware bij volgende tranches rekening mee te houden. 

3.2 	AANPASSINGSWETGEVING EN -BESLUITEN 

3.2.1 	Algemeen 

De wet 

De bestuursorganen hebben moeten bezien in hoeverre hun regelingen in over-
eenstemming waren met titel io.i, en derhalve aanpassing behoefden. Daarnaast 
zijn de wetgeving in formele zin alsmede de amvb's aangepast. Dit laatste is 
geschied aan de hand van een leidraad, die in de memorie van toelichting bij de 
aanpassingswet derde tranche Awb I is opgenomen. 

Probleemstelling 

Onderzocht dient allereerst te worden (de startnotitie voor het onderhavige 
onderzoek noemt dit expliciet; zie S 2.1) in hoeverre de aanpassingsarbeid in haar 
algemeenheid heeft plaatsgevonden, welke knelpunten daarbij zijn gebleken en 
hoe deze zijn opgelost. Daarnaast is van belang, hoe wordt gewaarborgd dat de in 
mandaat genomen besluiten in overeenstemming zijn met titel 10.1. Dit is pri-
mair een zaak van de mandataris/delegataris, maar het mandaterende onder-
scheidenlijk delegerende bestuursorgaan heeft hierbij echter eveneens een ver-
antwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid krijgt bij mandaat nog extra accent 
omdat de in mandaat genomen besluiten hem worden toegerekend, maar zij 
heeft bij delegatie, vanwege de bevoegdheid tot intreldcing van de delegatie, even-
eens grote betekenis. Bezien is hoe dit in de praktijk functioneert, en of zich hier-
bij lcnelpunten voordoen. Of de aanpassingen meer gedetailleerd op de juiste 
wijze zijn geschied, en welke keuzes daarbij zijn gemaakt, komt bij de deelonder-
werpen aan de orde. 
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Een lastig vraagstuk bij evaluatie van titel to.' is dat van de verhouding tot de bij-
zondere wetgeving. Bij de aanpassingswetgeving derde tranche Awb I en ii zijn 
bepalingen over mandaat en delegatie in bijzondere wetten aangepast aan titel 
rod Awb. Deze aanpassingen — met name in hoeverre van titel io.1 is afgewe-
ken — vormen voorwerp van onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan de 
inmiddels gebleken" problemen rond aansluiting tussen het besluitbegrip van 
de Awb (meer in het bijzonder titel ic).r) en het systeem van de Gemeentewet en 
de Provinciewet. Dat ligt anders voor vraagstukken die weliswaar mandaat of 
delegatie betreffen, maar die geen rechtstreeks verband hebben" met totstandko-
ming van titel io.i. Te denken valt in dat verband aan de problemen rond artikel 
164 Gemeentewet (procesbesluiten). Dergelijke vragen vormen geen object van 
onderzoek. 

3.2.2 	Hebben bestuursorganen hun mandaat- en delegatieregelingen 
aangepast? Heeft dat tot specifieke knelpunten geleid? 

De wet 

De wetgever is, evenals bij de andere Awb-tranches, uitgegaan van aanpassingsar-
beid door de bijzondere wetgever en door bestuursorganen. Bijzondere knelpun-
ten werden daarbij niet voorzien; volgens de memorie van toelichting zal, 'aange-
zien de wettelijke bepalingen over mandaat en delegatie beperkt in aantal zijn 
[...), de aanpassingsoperatie bij dit onderwerp beperkt kunnen zijn' (MvT p. 6). Er 

werd dan ook geen overgangstermijn geboden. 

Literatuur 

In de literatuur is vanaf het begin gewezen op de te verrichten aanpassingsarbeid, 
en de mogelijkheid dat daarbij knelpunten zouden kunnen ontstaan. Het ging 
daarbij echter vooral om de verhouding met de Gemeentewet en de Provinciewet 
(zie daarover onder, § 3.2.4). 

Praktijk 

Uit de enquete blijkt dat de bestuursorganen veelal bun mandaat- en delegatiere-
gelingen hebben aangepast, zij het dat in veel gevallen sprake is van slechts 
gedeeltelijke aanpassing. Soms werd aanpassing niet nodig geacht omdat de 
regelingen al in overeenstemming met de Awb waren. Specifieke knelpunten van 
betekenis hebben zich hierbij blijkens de onderzoeksgegevens niet voorgedaan. 

Voor de beantwoording hiervan is de volgende vraag aan de geenqueteerde 
bestuursorganen/-lichamen voorgelegd: Zijn bij uw organisatie de mandaat- en/of 

22. Zie daarover hierna, 3.2.4. 
23. Dat wil zeggen dat het vraagstuk door titel to.' anders is komen te liggen, of had lcunnen wor-

den opgelost. 
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Beoordeling 

delegatieregelingen aangepast aan titel 10.1 Awb? Heeft dat tot specifieke knelpun-

ten geleid? 

Het overgrote deel van de respondenten beantwoordt de eerste vraag positief, als 

gezegd soms slechts in de vorm van een gedeeltelijke aanpassing. Enkele bestuurs-

organen achtten aanpassing niet nodig omdat de regelingen al in overeenstemming 

met de Awb waren. 

Specifieke knelpunten doen zich bij eveneens een grote meerderheid van de respon-

denten naar hun mening niet voor. De voor dit onderzoek relevante, genoemde knel-

punten zijn (elk maar ix genoemd): 

• de vraag doet zich voor of je sub-submandaat kan verlenen (een gemeente); 

• de organisatie heeft moeten wennen aan geringere flexibiliteit ten opzichte van 

voorheen geldend 'open' mandaat (een provincie); 

• vooral de regeling van mandaat wordt ervaren als een lastige materie. Het is 

moeilijk om het ondermandaat geregeld te krijgen (een provincie); 

• bij de beschrijving moest een compromis gevonden worden tussen de gangbare 

bestuurspraktijk en hetgeen de wet voorschrijft (een provincie); 

• extra werklast (een provincie). 

Zien de meeste bestuursorganen geen knelpunten in de sfeer van de aanpas-
singsbesluiten, een knelpunt is voor de buitenstaander onmiddellijk zichtbaar. 
Uniformiteit is, met name bij de mandaatbesluiten, ver te zoeken. Niet alleen 
doet iedere organisatie het weer anders, zelfs binnen organisaties zijn verschil-
lende benaderingen zichtbaar. Analoog aan de twaalf `wetsfamilies', kan men hier 
van een veelvoud aan `mandaatfamilies' spreken. Gebrek aan uniformiteit heeft 
bier dezelfde nadelen als bij de `wetsfamilies': het kan zowel binnen de organisa-
tie als extern (burgers, rechtshulpverleners, rechters) verwarring opleveren over 
de betekenis van bepaalde terminologieen of constructies, en het levert een groot 
efficiencyverlies op omdat iedere organisatie steeds opnieuw 'het wiel zit uit te 
vinden'. 
De wetgever kan op dit punt weinig doen, althans niet meer dan hij al doet, 
namelijk uniforme begrippen hanteren. Voor het overige moet het heil van aan-
wijzingen worden verwacht. Voor de centrale overheid zijn dit de Aanwijzingen 
voor de regelgeving. Strilct genomen betreffen mandaatverleningen geen regelge-
ving, maar er is geen reden waarom aanwijzing 3 niet een tweede lid zou lcunnen 
bevatten, dat luidt: Op schriftelijke mandaatverleningen zijn deze aanvvijzingen 
van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van deze verleningen zich 
daartegen niet verzet. Denkbaar is voorts dat de Aanwijzingen een aparte para-
graaf over de inrichting van mandaatverleningen bevat, met modellen en daarbij 
behorende toelichtingen. Eenzelfde aanpak kan worden gevolgd in de Aanwijzin-
gen voor de decentrale regelgeving. De VNG heeft in haar publicatie uit 1997 wel 
enige modellen opgenomen, maar het verdient aanbeveling dat deze worden uit-
gebreid en tezamen met andere aanwijzigen worden gebundeld. 
Aanbeveling: Het is wenselijk dat model-mandaatverleningen worden opgesteld, 
die de bestuursorganen ten voorbeeld kunnen dienen. Bezien moet worden of de 
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Aanwijzingen voor de regelgeving onderscheidenlijk de Aanwijzingen voor de 
decentrale regelgeving daartoe de geschikte plaats zijn, of dat zij in een afzonder-
lijke uitgave moeten worden opgenomen. 

3.2.3 	In welke afwijkingen van titel lo.2 is voorzien in de 
aanpassingswetgeving? 

In de aanpassingswetgeving is voorzien in een relatief gering aantal afwijkingen 
van titel io.i Awb. Bij de totstandkoming van deze wetgeving is gewerkt volgens 
een bepaald, vast stramien, neergelegd in de memorie van toelichting bij de Aan-
passingswet derde tranche Awb I (ICamerstukken II 1996/97, 25 280, nr. 3). 
Het is weinig zinvol hier exact te gaan aangeven op welke punten afwijking van 
titel ,o.1 heeft plaatsgevonden; waar nuttig, komt dat bij bespreking van de ver-
schillende bepalingen aan de orde. Wel kan hier al worden opgemerkt, dat het 
aantal afwijkingen betrelckelijk gering is. Zelfs op onderdelen waar van 'afwij-
king eigenlijk geen sprake is omdat de Awb een uitzondering bij wettelijk voor-
schrift toestaat (bijvoorbeeld artikel 10:3, tweede lid, onder a), is van die mogelijk-
heid maar in geringe mate gebruikgemaakt (zie daarover verder onder, 4.4). 

3.2.4 	Heeft de aanpassingswetgeving tot specifieke problemen geleid in de 
bijzondere wetgeving, met name de Gemeentewet en de Provinciewet?' 4  

De wet 

Bij de totstandkoming van de derde tranche heeft de wetgever geen bijzondere 
knelpunten in relatie tot Gemeentewet en Provinciewet voorzien. Op een enkel 
punt (delegatie aan ondergeschikten; subdelegatie binnen deelraden) werd wel al 
een wijziging van die wetten in het vooruitzicht gesteld (MITT p. 178) dan wel 
nader onderzoek in het kader van de aanpassingswetgeving aangekondigd (nota 
naar aanleiding van het verslag, PG AWb ul, p. 455). De aanpassingswet zoals zij 
vervolgens tot stand kwam, bevatte een niet gering aantal wijzigingen van de 
Gemeentewet en de Provinciewet. In de literatuur (zie onder) werd van verschil-
lende zijden aangegeven dat enkele van deze aanpassingen onjuist dan wel onvol-
doende waren. Vooral naar aanleiding van deze signalen heeft de regering een 
wetsvoorstel in procedure gebracht dat op een aantal punten verbetering moet 
brengen (Kamerstuldcen 11 2000/01, 27547, nrs. 1-2). 

Literatuur 

Al bij de publicatie van het voorontwerp werd er in de literatuur op gewezen dat 
er nogal wat problemen zouden kunnen ontstaan rond aansluiting van begrippen 
en systemen van bevoegdheidsverdeling (zie o.a. Hennekens 1992-2 en 
1995). Deze kritiek was deels in die zin prematuur, dat de aanpassingswetgeving 
nog niet bekend was, waar een belangrijk deel van de problemen zou kunnen 

24. Het onderstaande geldt mm. voor de Waterschapswet. 
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worden weggenomen. Maar ook de publicatie van het wetsvoorstel voor de Aan-
passingswet derde tranche Awb I leidde vrijwel direct tot signalering van niet of 
niet afdoende afstemming (zie o.a. Kortmann 1997, Brederveld 1998 en Zijlstra 
1998). Het nu in procedure zijnde wijzigingsvoorstel is in de literatuur nog niet 
becommentarieerd. 

Praktijk 

Voor de beantwoording hiervan is de volgende vraag aan de geenqueteerde 
bestuursorganen/-lichamen voorgelegd: Heeft de aanpassingswetgeving derde 
tranche op uw terrein geleid tot specifieke problemen? Zo ja, welke? 
Het overgrote deel van de respondenten (48 van de 50) beantwoordt de eerste 
vraag negatief. Een bestuurslichaam zag aanpassing van de verordeningen als 
knelpunt (een gemeente), een ander (een waterschap) noemde als knelpunt het 
schrappen van delegatie aan ondergeschikten. Dit laatste werd ook door andere 
respondenten genoemd, maar kennelijk niet als knelpunt ervaren. 

Beoordeling 

De aansluiting tussen de Awb enerzijds en de Gemeentewet en de Provinciewet 
anderzijds verloopt niet altijd even soepel, en dat geldt vooral onderwerpen als 
mandaat en delegatie. Problemen rond de derde tranche zijn vanaf het begin 
door verschillende auteurs voorspeld, en zij werden door het voorstel voor de eer-
ste aanpassingswet niet weggenomen. Op enkele onderdelen is bij nota van wijzi-
ging nog verbetering gebracht, maar op andere bekritiseerde onderdelen bleef 
wijziging achterwege. Inmiddels is, als gezegd, wetsvoorstel 27 547 in procedure, 
met de ondubbelzinnige titel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en 
de Waterschapswet inzake verbetering van de afstemming op de Algemene wet 
bestuursrecht en enige andere verbeteringen. 
Het belangrijkste knelpunt als het gaat om de verhouding tussen Awb enerzijds 
en Gemeentewet/Provinciewet anderzijds is wat betreft mandaat en delegatie het 
gebruik van het begrip `besluie in artikel Io:, en 10:13, dat niet goed aansluit bij 
het begrip `bevoegdheid' zoals de Gemeentewet en de Provinciewet dat hanteren. 
Dit speelt wat mandaat en delegatie betreft met name rond de algemene delega-
tiebepalingen (zie daarover onder, S 5.6.4 en 5.13). Daarnaast ligt er een probleem 
op het punt van de mogelijkheden voor mandaat aan niet-ondergeschikten (zie 
daarover onder, S 4.10.2). Ten slotte gaat het om niet juiste aanpassingen of ten 
onrechte achterwege laten van aanpassingen in Gemeentewet/Provinciewet. 
Hierin beoogt het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet 
en de Waterschapswet inzake verbetering van de afstemming op de Algemene 
wet bestuursrecht en enige andere verbeteringen te voorzien. 25  
Voor het overige komt uit het beschikbare onderzoeksmateriaal geen knelpunt 
naar voren dat bier afzonderlijke bespreking behoeft. 

25. Het wetsvoorstel biedt geen voorziening voor het probleem van het ontbreken van een adequate 
grondslag voor delegatie binnen deelraden. Zie daarover Zijlstra 1998, P.  521-522. 
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3.2.5 	Op welke wijze zien bestuursorganen erop toe dat de mandataris 
onderscheidenlijk de delegataris de bepalingen van afdeling10.1.1 
nakeft? 

Deze vraag is alleen geenqueteerd voor wat betreft mandaat. Voor de beantwoor-
ding is de volgende vraag aan de geenqueteerde bestuursorganeni-lichamen 
voorgelegd: Op welke wijze wordt er in uw organisatie op toegezien dat de man-
dataris de bepalingen van afdeling coda naleeft? 
Op deze vraag Icwamen zeer uiteenlopende antwoorden. Een groot aantal 
bestuursorganen gaf aan geen (structurele) aandacht voor dit vraagstuk te heb-
ben, maar via 'piepsystemen' (bijvoorbeeld naar aanleiding van Idachten of 
bezwaarschriften) te bezien of de zaken normconform verlopen. Overigens heeft 
men ook bij meer structurele vormen van toezicht niet zozeer het oog op nate-
ving van afdeling io.i.i Awb als wel op naleving van de mandaatregeling (in ver-
band met artikel 10:2 natuurlijk van centrale betekenis). Enkele bestuursorganen 
gaven ook aan de organisatie via interne cursussen of een syllabus de bepalingen 
van de Awb in te scherpen. 

Beoordeling 

Uit de onderzoeksgegevens die elders in dit rapport aan de orde komen, blijkt dat 
knelpunten rond de toepassing van afdeling 10.1 Awb veelal meer de verleningen 
zelf betreffen (met name dan mandaatverleningen) dan de uitoefening van de 
bevoegdheid door de mandataris. Zijn de verleningen juridisch in orde, dan is 
voor de interne controle de naleving van de mandaatregelingen van groter belang 
dan toepassing van afdeling Daarbij kan wel worden opgemerkt dat een 
structurele vorm van controle de voorkeur verdient. 

24 



4 	Mandaat 

4.1  ALGEMEEN 

De keuze der deelonderwerpen is voor een belangrijk deel gemaalct op basis van 
de afzonderlijke bepalingen in titel io.i. Gaat het daarbij om bepalingen die een 
codificatie van geldend recht behelzen, dan rijst de vraag of die enkele codificatie 
niet toch een effect heeft gehad op het geldende recht, en eventueel zelfs knel-
punten voor de bestuurspralctijk oplevert. Behelst een bepaling een wijziging of 
aanvulling van het geldende recht, dan dient te worden bezien of daaruit knel-
punten zijn voortgevloeid. Ten slotte moet worden bezien of de wetgever een 
onderwerp heeft laten liggen wat een knelpunt is gebleken. Dit zal steeds per 
deelonderwerp worden bezien. In dit hoofdstuk staan de bepalingen over man-
daat centraal. 

4 . 2  

4.2.1 	Algemeen 

BEGRIPSBEPALING MANDAAT 

Artikel 10:I 

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuurs-
orgaan besluiten te nemen. 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De wet bepaalt niet aan wie mandaat mag worden verleend. De redactie van arti-
kel ma staat er volgens de toelichting (MvT p. 168) niet aan in de weg dat man-
daat plaatsvindt aan een met name genoemd persoon dan wel aan een bepaalde 
functie, bijvoorbeeld het hoofd van de plaatselijke politie. 
Voorts wordt in de memorie van toelichting (p. 165) opgemerkt dat het aanbeve-
ling verdient dat het bestuursorgaan dat de bevoegdheid mandateert of delegeert 
met zoveel woorden aangeeft dat het om mandaat respectievelijk delegatie gaat. 
Deze aanbeveling, die op zichzelf slechts betrelcking heeft op mandaat- en delega-
tieverleningen, geldt a fortiori voor de wettelijke voorschriften die voorzien in 
mandaatverlening of delegatie. Het is dan ook uitgangspunt geweest van de aan-
passingsoperatie om termen als `overdracht', `opdracht', `toekennen"door of van-
wege' in bijzondere wetten waar mogelijk te vervangen door begrippen uit titel 
Ic),I. 
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Probleemstelling 	- — 

De vraag rijst hoe hiermee in de jurisprudentie en de bestuurspraktijk wordt 
omgegaan, en of zich daarbij knelpunten voordoen. 
Onderzocht moet worden in hoeverre de mandaatbesluiten overeenstemmen 
met de begrippen van afdeling 10.1, en, als men de terminologie van afdeling 
niet heeft gevolgd, wat daarvan de reden is. 
Zie over de betekenis van deze bepaling voor andere handelingen dan besluiten, 
onder, S 4.17. 

4.2.2 	Hoe wordt in dejurisprudentie omgegaan met de vraag of aan ten 
persoon of ten ambtffunctie wordt gemandateerd? Hoe gaan 
bestuursorganen om met deze vraag? Is dit ten knelpunt? 

De wet 

De wet laat in het midden of aan een ambt of een persoon kan dan wel moet wor-
den gemandateerd: de mandataris wordt in artikel niet genoemd en elders 
neutraal aangeduid als 'de gemandateerde', terwij1 de toelichting beide varianten 
mogelijk acht. 

Literatuur 

In de literatuur bestaat hier verschil van mening over. Er zijn auteurs die man-
daat aan een met name genoemd persoon stellig afwijzen, maar ook die dit juist 
als de enig toegelaten wijze van mandaatverlening beschouwen. Verschillende 
auteurs achten beide mogelijk, maar wijzen op de nadelen, verbonden aan man-
daat aan een met name genoemde persoon. 

26. Leemans en Phaf 1992, p. 34. 
27. Goorden 1999-1, p. E 	Zijlstra 1996, p. VI-2I en Bearing 1999-1, p. I. 

28. Hennekens 1995, p. 322-323. 
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Leemans en Phaf stelden al in 1962: 'Mandaat dient niet op naam, doch op functie 

te worden verleend.' 26  In dezelfde zin als de memorie van toelichting later zich uit 

Goorden, ZiPstra en (implicien Broring." Anders Hennekens, die stelt dat mandaat 

steeds wordt verleend aan een ambtsdrager, dat wil zeggen de persoon die de functie 

bekleedt. 'Mandaat aan een ambt [is] naar mijn oordeel net mogelijk.'" Goorden 

wijst er nog op dat het regelmatig noodzakelijkzal zijn de mandaatbesluiten te actu-

aliseren, wanneer het mandaat betreft aan met naam aangeduide ambtenaren. Ook 

Brewing merkt onder verwijzing naar ABB 9 februari 1995, AB 294 op dat het met het 

oog op vertrek of vervanging van een ambtenaar verstandig is te kiezen voor de func-

tie. 



Praktijk 

Aan dit onderwerp is geen enquetevraag gewijd, omdat uit bestaande regelingen 
een goed beeld te lcrijgen valt over mandaat aan ambten of personen. Uit die rege-
lingen blijkt, dat in het overgrote deel van de gevallen aan een functie ('cle direc-
teur ...', 'het hoofd ...', 'de eerste medewerker ...') wordt gemandateerd. Niettemin 
komen mandaatverleningen aan met name genoemde personen ook voor, vooral 
als het gaat om het aangaan van financiele verplichtingen, zij het dat daarbij 
zeker niet van een algemene lijn kan worden gesproken. Ook overigens is niet 
steeds duidelijk waarom mandaat in het ene geval aan een functie, en in het 
andere geval aan een met name genoemde persoon geschiedt. Ook wordt door 
veel bestuursorganen afzonderlijk mandaat aan plaatsvervangers verleend. Ten 
slotte komt het soms voor dat bij mandaat aan een functie, expliciet wordt 
bepaald dat het mandaat eindigt als de functie wordt opgeheven. 29  

Jurisprudentie 

Veel jurisprudentie is over dit onderwerp niet aangetroffen. Er kan in ieder geval 
niet uit worden afgeleid dat mandaat aan een functie respectievelijk een persoon 
niet of juist alleen is toegestaan. Wel blijkt een bevestiging van de visie van Goor-
den en Broring over de praktische problemen bij mandaat aan een met name 
genoemde persoon. 

Beoordeling 

ABRS 9 februari 1995, AB 294: 'Uit het mandaatbesluit van verweerders (B&w van 

Schiedam, vu/EuR) van 14 juni 1988, afd. ABZ, nr. 3732, blijkt dat de bevoegdheid om 

te beslissen op verzoeken om een invalidenparkeerkaart is gemandateerd aan 

bepaalde met name genoemde ambtenaren. Mevr. C. Zegers wordt hierin niet 

genoemd. Nu verder niet is gebleken dat mevr. Zegers anderszins de bevoegdheid is 

toegekend om te beslissen op dergelijke verzoeken, moet worden geoordeeld dat 

het bestreden besluit onbevoegdelijk is genomen. De van de zijde van verweerders 

naar voren gebrachte omstandigheid dat mevr. Zegers een van de ambtenaren aan 

wie deze bevoegdheid is verleend, in zijn functie is opgevolgd, kan hieraan niet 

afdoen.' 

CRvB 5-6-1997, TAR 166, JB 195: 'Tot het terugkomen van [een] besluit is slechts 

bevoegd het bestuursorgaan dat het gewraakte besluit heeft genomen [...]. Dit zou 

slechts anders zijn wanneer inmiddels voor bedoeld bestuursorgaan een rechtsop-

volger onder algemene titel in de plaats zou zijn gekomen of wanneer de in geding 

zijnde bevoegdheid inmiddels bij algemeen verbindend voorschrift aan een ander 

bestuursorgaan zou zijn geattribueerd.' 

Mandaat kan juridisch zowel aan een functie (ambt) als aan een met name 
genoemde persoon worden verleend. Mandaat aan met name genoemde perso- 

29. Zie artikel 15 Mandaatbeschildcing agentschap Senter. 
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nen is in het algemeen niet nodig, en heeft als groot nadeel dat bij afwezigheid 
van betrolckene, geen besluiten in mandaat kunnen worden genomen. Dat man-
daat aan met name genoemde personen vooral plaatsvindt bij bevoegdheden tot 
het aangaan van financiele verplichtingen, heeft ongetwijfeld te maken met 
gewoonten in de sfeer van het comptabiliteitsrecht (vgl. artikel 19, tweede lid, 
Comptabiliteitswet), maar men kan zich afvragen waarom bier een van het 
gewone bestuursrecht afwijkend regiem zou moeten gelden. Immers, de beslis-
sing om 'financiele verplichtingen aan te gaan' is, zo al niet een besluit in de zin 
van artikel iczr jo. 1:3 Awb, in ieder geval een handeling in de zin van artikel rc):12 
waarop, indien zij door een ondergeschikte van het mandaterende/volmachtver-
lenende bestuursorgaan geschiedt, afdeling 10.1.1 Awb van overeenkomstige toe-
passing is. 
Aanbeveling: Bestuursorganen doen er verstandig aan, aan functies en niet aan 
met name te noemen personen te mandateren. Indien in de Aanwijzingen voor 
de regelgeving en in de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving aanwij zin-
gen over mandaat worden opgenomen, dan kan deze aanbeveling daarin worden 
neergelegd. 

Een regeling voor plaatsvervanging brengt uit de aard der zaak mee, dat bij afwe-
zigheid van de eerste functionaris, diens plaatsvervanger zijn bevoegdheden uit 
kan — en veelal moet — uitoefenen. De plaatsvervanger is op dat moment de eerste 
functionaris. Een afzonderlijk mandaat aan de plaatsvervanger is daarvoor niet 
noodzakelijk, en leidt tot verwarring en ongewenste a-contrarioredeneringen. 
Aanbeveling: Bestuursorganen hoeven in beginsel geen afzonderlijk mandaat 
aan plaatsvenrangers te verlenen. Indien in de Aanwijzingen voor de regelgeving 
en in de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving, aanwijzingen over man-
daat worden opgenomen, dan kan deze aanbeveling daarin worden neergelegd. 

4.2.3 

De wet 

Hebben bestuursorganen hun mandaatbesluiten overeenkomstig de 
terminologie van afdelinglo.1.1 ingericht? Zo nee, waarom niet? 

Vooropgesteld zij, dat er in het systeem van de Awb maar een soort mandaat is, 
en dat is het nemen van een besluit namens een bestuursorgaan. Fen tussenfi-
guur, waarbij het bestuursorgaan beslist en de mandataris de beslissing 'afdoet', 3 ° 
wordt door de wet niet erkend. Gaat het niet om het nemen van een besluit, dan 
mag ook het woord 'mandaat' niet worden gebruikt. 31  

In de aanpassingswetgeving is daarvoor de volgende leidraad gebruikt: 'Van man- 
daat is slechts sprake als een bestuursorgaan iemand de bevoegdheid verleent om 

30. ZoaJs vroeger in de dogmatiek wel werd gehanteerd: zie daarover Broring 1999.1, p. i en rap. 
port-ABAR 1984, p. 36-37. 

31. lets anders is, dat mandaatverlening tevens de bevoegdheid impliceert cm namens het 
bestuursorgaan het in mandaat genomen besluit te ondertekenen. Zie daarover verder hiema, 

S 4. 1 7. 
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besluiten te nemen. Mandaat moet worden onderscheiden van andere vormen 
van vertegenwoordiging. Gaat het om het verlenen van een bevoegdheid tot het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, dan is sprake van volmacht 
(vgl. artikel 3:60 Bw). Gaat het om het namens een bestuursorgaan verrichten van 
feitelijke handelingen, dan is de term `machtiging' gebruikt. Zonodig zijn bepa-
lingen aan deze terminologie aangepast. Soms blijkt het onderscheiden van de 
verschillende vormen van vertegenwoordiging een moeilijk leesbare wettekst op 
te leveren. In die gevallen is de term `machtiging' gebruikt als verzamelbegrip. 
Dat is ook hierom niet bezwaarlijk, omdat de bepalingen over mandaat van over-
eenkomstige toepassing zijn als een bestuursorgaan aan een ondergeschikte vol-
macht verleent om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, dan wel 
machtiging verleent om feitelijke handelingen te verrichten (artikel 10:12). 
Wanneer het bestuursorgaan door een van zijn ambtenaren wordt vertegenwoor-
digd — en dat is veruit het meest voorkomende geval — zijn de drie vormen van 
vertegenwoordiging dus op een lijn gesteld' (Kamerstukken II 1996/97, 25 280, 
nr. 3, p. 58-59). 

Praktijk 

Ook aan dit onderwerp is geen enquetevraag gewijd, omdat uit bestaande regelin-
gen een goed beeld te krijgen valt. Wel is de vraag dermate algemeen, dat slechts 
steekproefsgewijs naar een antwoord is gezocht. 
Het antwoord op de in deze paragraaf gestelde vraag is in die zin positief, dat voor 
het nemen van besluiten namens een bestuursorgaan `mandaat' wordt gebruilct, 
voor het nemen van andere beslissingen veelal `machtiging en/of volmacht'. Wel 
wordt soms het woord `tekeningsbevoegdheid' gebruikt waar mandaat wordt 
bedoeld. 

Zie bijvoorbeeld artikel 1 van de Regeling tekeningsbevoegdheid Ministerie van 

Financien 1999: De secretaris-generaal is, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is 

bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet, bevoegd namens de 

minister of de staatssecretaris besluiten te nemen, stukken af te doen en uitgaande 

brieven te ondertekenen. 

In sommige regelingen wordt de term `mandaat' niet expliciet gebruilct terwijl 
het wel mandaat betreft. 

Zo treft men formuleringen aan als 'Aan de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ont-

wikkeling en Openbare Werken (...) wordt (...) opgedragen' en 'Het college van bur-

gemeester en wethouders (...) besluit de uitoefening van bevoegdheden (...) op te 

dragen aan (...)'. 

Omgekeerd wordt ook wel de term `mandaat' gebruikt waar `machtiging' meer op 
zijn plaats zou zijn geweest. 
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Een voorbeeld hiervan biedt een mandaatbesluit over de afdoening van klachten, 

waar wordt geregeld: 'De secretaris kan de staffunctionaris Juridische Zaken onder-

mandaat verlenen om de klager te horen.' Het gaat hier niet om het nemen van een 

besluit namens een bestuursorgaan. 

Doorgaans worden echter mandaat, volmacht en machtiging goed van ellcaar 
onderscheiden. Wanneer het gaat om de bevoegdheid om door het bestuursor-
gaan genomen besluiten namens het bestuursorgaan te ondertekenen wordt de 
term londertekeningsmandaae gebruikt. 

Beoordeling 

Een oppervlaldcige analyse van bestaande mandaatregelingen levert op, dat veel 
bestuursorganen hun mandaatregelingen in overeenstemming met de termino-
logie van afdeling 10.1.1 hebben ingericht. Verwarrend is wel het gebruik — in 
opschriften of het lichaam van de mandaatregelingen — van het woord 'tekenings-
bevoegdheid' waar het gaat om het nemen van besluiten (zie daarover ook onder, 
S 4.16.7). Van andere knelpunten, naast een groot gebrek aan uniformiteit (zie 
boven, 3.2.2), is niet gebleken. 

4.3 	TOEREKENING AAN DE MANDANS. GEVOLGEN VAN EEN 

BEVOEGDHEIDSGEBREK: BEKRACHTIGING? 

Artikel ro:2 

Fen door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid 
genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever. 

4.3.1 	Inleiding 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van het mandaat genomen 
besluit geldt als een besluit van de mandaatgever. Het wordt aan deze toegere-
kend. De memorie van toelichting (p. 168) verklaart dit tot de kern van de man-
daatuitoefening. Handelt een orgaan buiten de grenzen van het mandaat dan 
betekent dat echter niet dat het besluit nimmer aan de mandaatgever wordt toe-
gerekend. Het vertrouwensbeginsel beschermt namelijk degene die op de aanwe-
zigheid van een geldig mandaat vertrouwt en ook mocht vertrouwen. Volgens de 
toelichting (p. 169) zal dan aan twee voorwaarden moeten zijn voldaan: de man-
daatgever zal het vertrouwen moeten hebben gewekt dat er een rechtsgeldig man-
daat bestond en de burger zal in redelijkheid op de schijn van bevoegdheid heb-
ben mogen afgaan. 
In de Awb ontbreekt een bepaling die het mogelijk maakt dat een besluit waar- 
voor een toereikend mandaat ontbrak, door het bevoegde orgaan kan worden 
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bekrachtigd, dat wil zeggen dat het bestuursorgaan het besluit (eventueel stilzwij-
gend) rechtens zodanig voor zijn rekening kan nemen, dat sprake is van een 
rechtsgeldig besluit. Volgens de toelichting (p. 169) bood de jurisprudentie daar-
voor op dat moment nog te weinig aanknopingspunten. 

Pro bleemstelling 

De startnotitie (zie boven, 2.1) vraagt expliciet aandacht voor de vraag hoe 'met 
gebrelckig mandaat [wordt] omgegaan'. 
Onderzocht moet worden hoe in de jurisprudentie wordt omgegaan met de wer-
king van het vertrouwensbeginsel bij overschrijding van bevoegdheid. Dit wordt 
aan het einde van dit onderdeel behandeld (S 4.3.4), omdat het omgekeerde geval 
— belanghebbende tracht het voor hem ongunstige besluit juist aan te tasten van-
wege een gebrek rond de verlening of de uitoefening van het mandaat — veel 
vaker voorkomt. 
Daarbij moet allereerst in de jurisprudentie worden onderzocht of een bevoegd-
heidsgebrek rond mandaat leidt tot vernietiging, of dat dergelijke gebreken op de 
een of andere wijze (toepassing van artikel 6:22 Awb, vernietiging met instandla-
ting van de gevolgen of anderszins) worden gepasseerd. 32  Daarnaast moet worden 
onderzocht of in de jurisprudentie inmiddels meer duidelijkheid is gekomen 
over mogelijkheden tot belcrachtiging, in hoeverre in de bestuurspralctijk 
behoefte bestaat aan regeling van dit onderwerp, en of aan een eventuele behoefte 
kan en moet worden tegemoetgekomen. 

4.3.2 	Hoe wordt in dejurisprudentie en door bestuursorganen in bezwaar en 
administratiefberoep omgegaan met bevoegdheidsgebreken rond 
mandaat? En, kan volgens dejurisprudentie een besluit waarvoor een 
toereikend mandaat ontbrak, door het bevoegde orgaan worden 
bekrachtigd? 

4.3.2.1 	Algemeen 
De bestuurspraktijk laat zien dat er onduidelijkheid bestaat over de (rechts)ge-
volgen van gebreken in de toedeling van bevoegdheden. Hierbij draait het met 
name om de vraag of dergelijke gebreken moet leiden tot vernietiging van het 
bestreden besluit, al dan niet met instandlating van de rechtsgevolgen, of dat dit 
gebrek — mede uit oogpunt van proceseconomie en finale beslechting van ge-
schillen — kan worden gepasseerd. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, 
moet eerst duidelijk zijn welke gebreken zich ter zake van de toedeling van be-
voegdheden kunnen voordoen en vervolgens welke van deze gebreken als een 
bevoegdheidsgebrek, respectievelijk als de schending van een vormvoorschrift 
moeten worden gelcwalificeerd. 

De pralctijk laat zien dat er verschillende manieren zijn om met gebreken in de 
toedeling van bevoegdheden om te gaan. Naast het passeren van bepaalde gebre- 

32. Zie Goorden 1995-2, p. 67 en Zijlstra 1996, p. v1-42 e.v. 
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ken en het in stand laten van de rechtsgevolgen, worden in de pralctijk ook pogin-
gen ondemomen om de gebreken als het ware te herstellen. Hierbij valt met 
name te denken aan een of andere vorm van bekrachtiging van het onbevoegd 
genomen besluit en aan het nemen van een nieuw besluit waarmee het gebrek 
als het ware wordt gerepareerd. 

De onderzoeksvragen in deze paragraaf laten zich het beste aan de hand van vijf 
deelvragen beantwoorden die in een vijftal deelparagrafen aan de orde komen, te 
weten: 
a. Welke soorten van gebreken ter zake van de regels voor (toedeling van) 

bevoegdheden kunnen aan (primaire en secundaire) besluiten kleven? 
($ 4.3.2.2) 

b. Hoe luidt het dictum van een besluit op bezwaar, respectievelijk een besluit in 
administratief beroep, indien aan het primaire besluit een bevoegdheidsge-
brek kleeft? ($ 4.3.2g) 

c. Kunnen gebreken ter zake van de toepassing van de regels voor mandaat in 
bezwaar en beroep worden gepasseerd op grond van artikel 6:22? ($ 4.3.2.4) 

d. Indien niet op grond van artikel 6:22 kan worden gepasseerd, kan dan worden 
'bekrachtigd', en zo ja, onder welke omstandigheden en wat moet onder 
telcrachtiging' worden verstaan? ($ 4.3.2.5) 

e. In hoeverre kunnen niet passabele gebreken ter zake van mandaat worden 
hersteld door wijziging van het besluit, met toepassing van de artikelen 6:18 
en 6:19? ($ 4.3.2.6) 

4.3.2.2 	Welke soorten van gebreken ter zake van de regels voor (toedeling van) 
bevoegdheden kunnen aan (primaire en secundaire) besluiten kleven? 

De wet 

De Awb hanteert — mede gezien de strekking van artikel 6:22 Awb — een onder-
scheid tussen gebreken ter zake van vormvoorschriften en overige (veelal inhou-
delijke) gebreken. De Awb geeft niet expliciet aan welke bepalingen het karakter 
van een vormvoorschrift hebben en welke bepalingen het karakter van een inhou-
delijk voorschrift hebben. 

Literatuur 

In de literatuur is slechts in beperkte mate aandacht voor de vraag wanneer strijd 
met bepalingen omtrent de toedeling van bevoegdheden een inhoudelijk gebrek 
(onbevoegdheid) of de schending van een vormvoorschrift oplevert. De — schaarse — 
aandacht die er in de literatuur voor dit onderwerp is, spitst zich met name toe op 
de bepalingen voor mandaat. 33  
Een algemene indruk is dat een onderscheid tussen gebreken ter zake van de 
bepalingen van mandaat en andere gebreken ter zake van de toedeling van 

33. 	Zie hierover bijvoorbeeld ZijIstra 1997-1, p. 251-254. 
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bevoegdheden niet altijd duidelijk is te maken. 34  Zo is in de pralctijk niet altijd 
duidelijk of het vermeende gebrek het gevolg is van de onjuiste toepassing van de 
regels voor mandaat of dat om andere redenen sprake is van een bevoegdheidsge-
brek (er is bijvoorbeeld sprake van ontoelaatbare delegatie of er is tiberhaupt geen 
bevoegdheid toegedeeld). 
Gebreken omtrent de toepassing van de bepalingen voor delegatie en de (onge-
schreven) regels voor attributie lijken zich in de praktijk in hoofdzaak toe te spit-
sen op een vraag, namelijk of nu juist wel of nu juist niet bevoegdelijk is besloten; 
de vraag of in dat verband sprake was van de schending van vormvoorschriften is 
slechts sporadisch aan de orde gekomen. 35  In deze paragraaf zal overigens alleen 
in worden gegaan op de gevolgen van schending van de bepalingen ter zake van 
mandaat. 
Zijlstra komt tot de volgende analyse. Indien een rechtsgeldige mandaatverlening 
ontbreekt, dan wel de grenzen van het verleende mandaat worden overschreden 
(10:2 evt. jo . 10:9) of mandaat is verleend in strijd met artikel io:3, dan is het in 
mandaat genomen besluit onbevoegdelijk genomen. Hetzelfde geldt indien een 
algemeen mandaat niet op schriftelijke vvijze is verleend (10:5), of in mandaat is 
besloten nadat het mandaat is ingetroldcen (io:8). Schending van instructies 
(io:6) levert geen bevoegdheidsgebrek op; hetzelfde geldt voor het ontbreken van 
de instemming als bedoeld in artikel 1o:4. Indien niet blijlct uit het besluit 
namens welk bestuursorgaan het is genomen (io:io), dan kan twee kanten op 
worden geredeneerd: er is getracht op eigen naam te beslissen, hetgeen tot onbe-
voegdheid leidt, of er is sprake van de schending van een vormvoorschrift. De 
overige bepalingen van afdeling 10.1.1 hebben in dit verband naar de mening van 
Zijlstra geen directe betekenis. 36  
In haar noot bij de uitspraak van de Afdeling van 23 oktober 1997 (ABRS 23 okto-
ber 1997, AB 1998, 386) onderscheidt Schreuder-Vlasblom vier soorten gebreken 
met betreldcing tot de verlening van mandaat: 
• er is in het geheel geen mandaatverhouding aan te wijzen tussen het orgaan 

dat het besluit heeft genomen en het orgaan dat bevoegd is om te besluiten; 
• er is wel een mandaat gepretendeerd, maar ten aanzien van de relevante mate-

re blijkt dat mandaat in het geheel niet te bestaan. Hier kan het gaan om een 
bestaand mandaatbesluit dat evenwel niet ziet op de gepretendeerde verhou-
ding in kwestie alsmede om een mondeling mandaat waarvan het bestaan een 
bewijsprobleem oplevert; 

• er is wel een toepasselijk mandaatbesluit voorhanden, maar dat mandaatbe-
sluit blijkt niet rechtsgeldig te zijn; 

• er is wel een materie-relevante mandaatregeling en deze is ook van toepassing 
op de verhouding tussen degene die heeft besloten en het bevoegde bestuurs-
orgaan, doch de mandaatregeling is in het geval van het bestreden besluit niet 
(meer/nog) van toepassing, er is buiten de grenzen van de mandaatregeling 
getreden of er is sprake van niet-voorzien ondermandaat. 

34. Zie ook M. Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRS 23 olctober 1997, AB 1997, 386. 
35. Zie § 4.3.2.4 en bijvoorbeeld Zijlstra 1997-1, p. 267-268. 
36. Zijlstra 1997-1, p. 251-252. 
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prisprudentie 

Voor een uitgebreide behandeling van de jurisprudentie ter zalce van de gebreken 
in de toepassing van de bepalingen voor mandaat wordt hier in het algemeen ver-
wezen naar de paragrafen van dit hoofdstuk waarin de desbetreffende bepalingen 
omtrent mandaat en de bijbehorende onderzoeksvragen worden behandeld. Hier 
wordt volstaan met vermelding van een uitspraak waarin het CRvB een bevoegd-
heidsgebrek passeerde op basis van omstandigheden van het geval, mede gelet op 
het feit dat de rechtszekerheid voor de belanghebbende niet geschonden was. 

Beoordeling 

In de uitspraak van de CRvB van 11 maart 1999 (18 1999, 121) heeft de Raad het net 

vermelden van het Lisv als mandaatgever aangemerkt als een kennelijke misslag. De 

Raad achtte het niet voor twijfel vatbaar dat het instellen van het hoger beroep is 

geschied met het oogmerk zulks krachtens het verleende mandaat namens het Lisv 

te doen. Daarbij merkt de Raad op dat gelet op de geldende voorschriften voor 

gedaagde duidelijk kon zijn en daadwerkelijk duidelijk was dat was beoogd het 

beroep in te stellen namens het Lisv, dat met het instellen van beroep door de uit-

voeringsinstelling op eigen naam geen redelijk doel zou zijn gediend en dat de 

betrokken besluitvorming plaatsvond kort voordat het Lisv in de plaats trad van de 

bevoegde bedrijfsvereniging. 

Analoog aan de analyse van Schreuder-Vlasblom kunnen ter zake van de toepas-
sing van de regels voor toedeling van bevoegdheden (waaronder die voor man-
daat) vier soorten gebreken worden onderkend: 
• er is in het geheel geen bevoegdheid; 
• er zijn gebreken ter zake van de toepassing van voorschriften omtrent man-

daatverlening die niet tot onbevoegdheid leiden; 
• er zijn gebreken ter zake van de toepassing van voorschriften omtrent man- 

daatverlening die wel tot onbevoegdheid om in mandaat te beslissen leiden; 
• er zijn gebreken ter zake van de toepassing van artikel to:ro, in samenhang 

waarmee de bevoegdheid om in mandaat te beslissen afwezig kan zijn. 

De eerste soort van gebreken betreft de meeste fundamentele. Het gaat bier om de 
situatie dat is beoogd op eigen naam of in mandaat te beslissen, terwiji er fiber-
haupt geen gemandateerde of gedelegeerde bevoegdheid is. 
De tweede soort van gebreken heeft betrekking op de artikelen ro:r, 10:4, ro:6, 
ro:7 en ro:8. De artikelen ro:r, ro:6, ro:7 en ro:8 hebben niet rechtstreeks betrek-
king op de bevoegdheid om in mandaat te bes1issen. 37  Voor zover ter zake van 
deze artikelen sprake kan zijn van onjuiste toepassing, levert dat geen bevoegd-
heidsgebrek op. Op zichzelf heeft artikel ro:4 wel betrekking op de bevoegdheid 

37. Het Iiikt overigens niet goed voorstelbaar em te spreken van schending van bijvoorbeeld artikel 
10:1 aangezien het bier de definitiebepaling betreft. Hetzelfde geldt in zekere zin veer artikel 
to:8. lndien na intrelcking van het mandaatbesluit nog in mandaat wordt besloten, is eerder 
sprake van beslissing zonder (toereikend) mandaat, dan van strijd met artikel ro:8. 
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om te beslissen. De schending van dit artikel (i.c. het ontbreken van de instem-
ming) leidt echter niet tot onbevoegdheid om in mandaat te bes1issen. 38  Bij de 
artikelen tweede lid, io:6, io:7 en io:8, eerste lid, kan moeilijk worden 
gesproken van een vormvoorschrift. De artikelen 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, 
io:8, tweede lid, Io:Io en tweede lid, lijken in meer of mindere mate het 
karakter van een vormvoorschrift te hebben. 
De derde soort van gebreken betreft de artikelen 10:2, 103, 10:5, tweede lid, io:9, 
eerste lid en eerste lid. Deze artikelen hebben wel betrelcicing op de 
bevoegdheid om in mandaat te beslissen. Schending van deze bepalingen levert 
in ieder geval een bevoegdheidsgebrek op; het besluit is dan onbevoegdelijk geno-
men. Daaraan doet overigens niet af dat deze artikelen ook kenmerken van een 
vormvoorschrift kunnen hebben. Artikel 10:5, tweede lid, bepaalt dat een alge-
meen mandaat schriftelijk moet worden verleend. Indien dat niet is geschied, 
'evert ook dat een bevoegdheidsgebrek op in die zin dat in beginsel moet worden 
aangenomen dat geen algemeen mandaat is verleend. Een dergelijk gebrek kan 
dan ook niet op grond van artikel 6:22 worden gepasseerd. 39  
Ook de onjuiste toepassing of het ten onrechte geen toepassing geven aan artikel 
10:12 Awb in geval van de verlening van een volmacht of een machtiging kan in 
de derde categorie vallen. Indien onjuist of ten onrechte geen overeenkomstige 
toepassing is gegeven aan de artikelen 102, 10:3, 10:4, 10:5, io:9 en Io:II kan dit 
wel een bevoegdheidsgebrek opleveren. 4° Het resultaat is echter anders, want het 
levert niet een vernietigbaar besluit op. 
De vierde soort van gebreken betreft de toepassing van artikel io:m. Artikel Io:Io 
vereist dat een lcrachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk 
bestuursorgaan het besluit is genomen. Reeds voor de inwerkingtreding van de 
derde tranche Awb werd door het bestuur toepassing gegeven aan een rechtsregel 
met de streldcing van artikel io:m. De jurisprudentie van voor inwerkingtreding 
van de derde tranche bevestigt het bestaan van een rechtsregel van deze strek-
king. 
Het niet of onjuist toepassing geven aan deze bepaling heeft op zichzelf geen 
betrekking op het bestaan van de bevoegdheid om in.mandaat te beslissen. Of in 
een concreet geval ten onrechte geen of onjuiste toepassing is gegeven aan artikel 
Io:Io lijkt afhankelijk te zijn van het oogmerk waarmee al dan niet toepassing 
aan dit artikel is gegeven. 
Voor zover ten onrechte beoogd is om op eigen naam (dus niet in mandaat) te 
beslissen en daarom geen toepassing is gegeven aan artikel Io:Io, is niet slechts 
sprake van schending van artikel mao. Er is in dat geval iiberhaupt sprake van 
onbevoegdheid; de bevoegdheid wordt immers slechts gepretendeerd. Voor zover 

38. Voor zover in het concrete geval mandaat aan een niet-ondergeschikte niet is toegestaan, levert 
dat geen strijd met artikel 10:4, maar ligt het voor de hand dat wel sprake is van strijd met artikel 
To:3. 

39. Zie bijvoorbeeld ABRS 4 september 1997 (AB 1998, 385), ABRS 23 olctober 1997 (AB 1998, 386) en 
ABRS 19 maart 1998, JB 1998,114. 

40. Voor zover het de onjuiste overeenkomstige toepassing van de artikelen io:6, io:7 en io:8 
betreft, kan van een bevoegdheidsgebrek geen sprake zijn; deze artikelen hebben immers geen 
directe betekenis voor de bevoegdheid. Voorts heeft artikel ma in dit verband geen betekenis. 
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uit de specifieke omstandigheden van het geval valt af te leiden dat niet beoogd 
kan zijn op eigen naam, maar beoogd is in mandaat te beslissen, both de schen-
ding van artikel ro:io (i.c. het niet vermelden van het bestuursorgaan) geen 
bevoegdheidsgebrek op te leveren, althans niet tot vernietiging van het besluit te 
leiden. Jurisprudentie wijst uit dat een schending van artikel ro:io, voor zover de 
mandataris niet heeft beoogd op eigen naam te beslissen, als een kennelijke mis-
slag, althans als de schending van een vormvoorschrift, moet worden gezien. 41  
Het is overigens niet altijd eenvoudig om uit het bestreden besluit af te leiden dat 
niet beoogd is om op eigen naam te beslissen. Zeker voor inwerkingtreding van 
de derde tranche werden begrippen zoals 'overdracht' en 'delegeren' met enige 
regelmaat gebruikt in situaties dat mandaat leek te zijn beoogd. Fen en ander 
lcwam de duidelijkheid niet ten goede.'" De jurisprudentie biedt geen antwoord 
op de vraag welke criteria de rechter hanteert om vast te stellen dat niet beoogd is 
op eigen naam te beslissen. In ieder geval moet daadwerkelijk sprake zijn van een 
bestaande mandaatverhouding. 43  Voorts zou (onder meer) uit de processtukken 
ondubbelzinnig moeten blijken dat het niet vermelden van het bestuursorgaan 
een kennelijke vergissing is en dat beschiklcing geacht moet worden namens het 
bestuursorgaan te zijn genomen." 

4.3.2.3 	Hoe luidt het dictum van een besluit op bezwaar, respectievelijk een besluit 
in administratief beroep, indien aan het primaire bestuit een 
bevoegdheidsgebrek kleeft? 

De wet 

Artikel 7:11 Awb luidt: 
r. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een herover-

weging van het bestreden besluit plaats. 
2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuurs-

orgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daar-
van een nieuw besluit. 

Artikel 7:25 Awb luidt: 
Voor zover het beroepsorgaan het beroep ontvankelijk en gegrond acht, vernietigt 
het het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een 
nieuw besluit. 

Literatuur 

Karakteristiek voor de bezwaarschriftprocedure is de volledige heroverweging. 
Komt het orgaan tot dezelfde conclusie (als het oorspronkelijke orgaan) bij het 
nemen van het primaire besluit, dan wordt het bezwaar of beroep ongegrond ver- 

41. CRvB II mart 1999, TB 1999, 121. 

42. Zie onder meer ARRS 9 januari 1986. AB 1987, 278 en ARKS 28 olctober 1988, AB 1989, 153. 

43. CRvB II maart 1999, 181999, 121. 

44. ABRS 23 augustus 1994, BR 1995, 6o. 
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klaard; vindt het dat er een ander besluit uit de bus had moeten komen, dan moet 
het het ingestelde bezwaar of beroep geheel of ten dele gegrond verklaren. In de 
bezwaarschriftprocedure leidt dat — indien nodig — tot herziening van het bestre-
den besluit: het primaire besluit wordt herroepen en vervangen door een nieuw 
besluit (artikel 7:11 Awb); in administratief beroep tot gehele of gedeeltelijke ver-
nietiging van het aangevallen besluit en — indien nodig — tot gehele of gedeelte-
lijke vervanging (bestuurlijk in de zaak voorzien: artikel 7:25 Awb). Daarbij geldt 
dat de wetgever een systeem voor ogen heeft gestaan waarbij de bezwaarschrift-
procedure eindigt met een enkele beslissing: het besluit na heroverweging. 45  
Hoewel uit artikel 7:3 enkele mogelijke dicta voor de beslissing op bezwaar zijn af 
te leiden, vermeldt de wet niet meer dan dat, indien het bezwaar ontvankelijk is 
en de heroverweging daartoe aanleiding geeft, het primaire besluit geheel of 
gedeeltelijk dient te worden herroepen (artikel 7:11). 4' De wettelijke regeling van 
de bezwaarschriftprocedure kent dus noch het dictum van de gegrondverldaring, 
noch dat van de ongegrondverklaring. In geval van een ontvankelijk en (geheel of 
gedeeltelijk) gegrond administratief beroep, wordt het bestreden besluit geheel of 
gedeeltelijk vernietigd en neemt het bestuursorgaan in de plaats daarvan voor 
zover nodig een nieuw besluit (artikel 7:25). 

Jurisprudentie 

In bezwaar en in administratief beroep kunnen bevoegdheidsgebreken in beginsel 
worden hersteld, indien beoogd is om in mandaat te beslissen en aan het primaire 
besluit een (bevoegdheids)gebrek ter zake van mandaat kleeft. 47  Herstel van een 
bevoegdheidsgebrek door middel van het nemen van een secundair besluit is niet 
toelaatbaar indien onbevoegdelijk is beslist terwijl geen mandaat was gepreten-
deerd. Indien een ambtenaar op eigen naam of een bestuursorgaan A een besluit 
neemt, terwijl alleen bestuursorgaan B daartoe bevoegd is, kan bestuursorgaan B 
niet op het bezwaar tegen het besluit van de ambtenaar of bestuursorgaan A 
beslissen. Dit bevoegdheidsgebrek kan derhalve niet in bezwaar worden gerepa-
reerd; indien bestuursorgaan B in dit kader een beslissing neemt, zal dat een pri-
mair besluit opleveren. 48  
In de jurisprudentie ontbreekt veelal de (integrale) tekst van het bestreden besluit 
(waaronder ook het dictum van het bestreden besluit). Hierdoor is vaak niet 
bekend welke dicta bestuursorganen vermelden in het besluit op bezwaar, respec-
tievelijk het besluit in administratief beroep, in het geval dat in dat besluit een 
gebrek ter zake van de bevoegdheid wordt gerepareerd. 

45. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 640-641. 
46. Broring, Van Montfort & Winter 1999, p. 532. 
47. Vz. ARRS 30 november 1993, AS 1994, 676; CRvB 31 oktober 1995, Gst. 1996, 7036, Rb. Amster-

dam 26 november 1997, JB 1998, 21; CRvB 27 november 1997, TAR 1998, 24. 

48. VZ. ABRS 29 september 1994, AB 1994, 677; zie tevens de lcritische noot van S.E. Zijlstra bij VZ. 
ARRS 30 november 1993, AB 1994, 676. 
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Praktijk 

Aan bestuursorganen is in de enquete gevraagd hoe in bezwaar en administratief 
beroep wordt omgegaan met bevoegdheidsgebreken rond_mandiat. Van de 
57 bestuursorganen die deze vraag hebben beantwoord geeft meer dan de helft 
aan in bezwaar, respectievelijk in-adnithistratief beroep, ambtshalve te onderzoe-
ken of aan het primaire besluit een bevoegdheidsgebrek kleeft. Sommige 
bestuursorganen onderzoeken alleen op aanwijzing van de indiener van het 
bezwaar- of beroepschrift of sprake is van een bevoegdheidsgebrek in het pri-
maire besluit. 
Het merendeel van de bestuursorganen geeft aan bevoegdheidsgebreken die aan 
het primaire besluit Ideven, in het besluit op bezwaar te herstellen. Veel bestuurs-
organen geven daarbij niet nadrukkelijk aan of in dat geval het bezwaar gegrond 
of ongegrond wordt verklaard. Verschillende bestuursorganen geven expliciet aan 
dat in geval van een bevoegdheidsgebrek in het primaire besluit, het bezwaar 
gegrond wordt verklaard onder gelijktijdig herstel van dat gebrek. Enkele 
bestuursorganen geven expliciet aan, dat in geval van een bevoegdheidsgebrek in 
het primaire besluit, het bezwaar ongegrond wordt verklaard onder gelijktijdig 
herstel van dat gebrek. 
Uit de enquete blijkt dat bestuursorganen in geval van bevoegdheidsgebreken in 
het primaire besluit, niet eenduidig omgaan met het dictum in het secundaire 
besluit. Soms wordt het bezwaar gegrond verklaard, waarna het bevoegdheidsge-
brek wordt gerepareerd. Maar in die gevallen dat het secundaire besluit inhoude-
lijk hetzelfde luidt als het primaire besluit, wordt — na reparatie van het bevoegd-
heidsgebrek — het bezwaar met enige regelmaat ongegrond verklaard. 
De gelnterviewde rechtshulpverieners stellen in beginsel altijd de bevoegdheid en 
de mandaatverlening te onderzoeken. 
Een rechter uit een van de rechtscolleges voor hoger beroep wees erop dat hij 
zowel de bevoegdheid om het primaire besluit te nemen, als de bevoegdheid om 
het (bestreden) secundaire besluit te nemen, onderzoekt. Hij wees erop dat het 
bestuursprocesrecht hem echter weinig mogelijkheden geeft om aan bevoegd-
heidsgebreken in primaire besluiten gevolgen te verbinden. Indien aan het 
secundaire besluit geen materiele gebreken kleven die tot vernietiging van dat 
besluit moeten leiden, lijkt het huidige bestuursprocesrecht de rechter niet de 
mogelijkheid te bieden om naar bevoegdheidsgebreken in het primaire besluit te 
kijken, terwijI dit naar zijn mening toch soms wenselijk kan zijn. Deze rechter 
gaf aan dat in dat geval een onjuist dictum in het secundaire besluit (ongegrond-
verIclaring van het bezwaarschrift, terwijI het primaire besluit onbevoegd was 
genomen) een aanleiding zou kunnen zijn om het secundaire besluit te vernieti-
gen. 

Beoordeling 

In bezwaar en in administratief beroep kunnen bevoegdheidsgebreken in begin- 
set worden hersteld, tenzij onbevoegdelijk is beslist terwijI ook geen mandaat is 
gepretendeerd. Zie hiervoor ook § 4.3.2.4. Een probleem bij het beoordelen van 

38 



het besluit op bezwaar is, dat dit veelal niet van een dictum in de zin van 
`gegrond' of `ongegrond' wordt voorzien. Daarmee zijn overwegingen van het 
bestuursorgaan ter zake van bevoegdheidsgebreken rond het primaire besluit 
niet steeds goed zichtbaar. 
Indien een gebrek ter zake van de toepassing van de bepalingen voor mandaat 
niet als de passabele schending van een vormvoorschrift kan worden gekwalifi-
ceerd, moet dit gebrek leiden tot gegrondverklaring van het bezwaar, respectieve-
lijk van het administratief beroep. Dit is niet anders indien het bestuursorgaan 
tot het oordeel komt dat het secundaire besluit inhoudelijk niet anders zal luiden 
dan het primaire besluit waaraan een bevoegdheidsgebrek kleeft. 
Met de gegrondverklaring van het bezwaar, respectievelijk het administratief 
beroep vanwege een bevoegdheidsgebrek wordt ondubbelzinnig kenbaar 
gemaalct dat de belanghebbende(n) geraakt werd(en) door een onrechtmatig 
besluit. Met name voor het geval dat het primaire besluit direct gevolgen heeft, 
kan het dictum `gegrondverklaring' van belang zijn voor vragen omtrent schade-
vergoeding. In dat verband moet een onjuist dictum in het secundaire besluit dan 
ook een reden voor gegrondverklaring van het beroep kunnen zijn. 
Aanbeveling: Indien in bezwaar een bevoegdheidsgebrek in het primaire besluit 
wordt geconstateerd dat niet met toepassing van artikel 6:22 te passeren valt, ver-
dient het de voorkeur dat het bezwaar expliciet gegrond wordt verIclaard. Omge-
keerd verdient het eveneens de voorkeur een bezwaar met betrekking tot de 
bevoegdheid in primo dat niet gegrond is, (op dat punt) expliciet ongegrond te 
verldaren. 

4.3.2.4 	Kunnen gebreken ter zake van de toepassing van de regels voor mandaat in 
bezwaar en beroep worden gepasseerd op grond van artikel 6:22? 

De wet 

Artikel 6:22 luidt: 
Een besluit waartegen bezwaar is gemaalct, of beroep is ingesteld, kan, ondanks 
schending van een vormvoorschrift, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep 
beslist, in stand worden gelaten indien blijkt dat de belanghebbenden daardoor 
niet zijn benadeeld. 

De regering heeft eind 1998 in de nota juridisering in het openbaar bestuur' 
aandacht besteed aan de vraag omtrent de wenselijkheid van een uitbreiding van 
artikel 6:22 voor de schending van inhoudelijke voorschriften. 49  

'Het komt voor dat achteraf bij de rechter gebreken in de besluitvorming worden 

geconstateerd, die niet eerder zijn onderkend en die van geringe betekenis zijn, 
maar toch niet kunnen worden gepasseerd, omdat er strikt genomen geen sprake is 

van een vormvoorschrift in de zin van artikel 6:22. Een voorbeeld vormt een formeel 
gebrek ingeval van mandaat: het besluit is door een onbevoegde ondertekend, of 

49. Kamerstukken II 1998/99, 26 230, nr. I. 
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Onder verwijzing naar enkele voorbeelden uit de jurisprudentie concludeert de 
regering derhalve dat het, indien het bevoegde bestuursorgaan tijdens de proce-
dure te kennen geeft het besluit voor zijn rekening te nemen, efficient kan zijn 
indien de rechter het gebrek kan passeren. Het kabinet zal daarom bezien of arti-
kel 6:22 in deze zin kan worden verruimd. Voorts merkt het kabinet op: 

namens het verkeerde bestuursorgaan (...). Het onbevoegdelijk nemen van een 

besluit kan niet worden aangemerkt als een schending van een vormvoorschrift in 

de zin van artikel 6:22 Awb. Een onbevoegdelijk genomen besluit zal dus in beginsel 

moeten worden vernietigd. Order omstandigheden kunnen echter de rechtsgevol-

gen in stand worden gelaten. (...).' 

'Een andere variant om tegemoet te komen aan het probleem van niet eerder order-

kende gebreken in de besluitvorming, is het bieden van de mogelijkheid am tijdens 

de beroepsprocedure gebreken door het bestuur te laten herstellen dan wel het 

besluit te laten veranderen (de zgn. bestuurlijke lus). Het kabinet wil de mogelijkhe-

den daartoe, bijvoorbeeld na een "tussenuitspraak", uitbreiden.' 5° 

In het parlementair overleg over de nota 'ffiridisering in het openbaar bestuur' 
van 6 september woo temperde het kabinet te hoge verwachtingen omtrent de 
verruiming van de mogelijkheden van artikel 6:22: 

'Artikel 6:22 van de Awb geeft het bestuur de gelegenheid bepaaide gebreken te her-

stellen. Hoewel de mogelijkheid van verruiming hiervan wordt bekeken, waar-

schuwde de minster voor te grate verwachtingen op dit punt's' 

Desgevraagd gaf de Minister van Justitie aan dat in het kader van het voorstel 
voor de tweede evaluatiewet de regering zal terugkomen op de verruiming van 
artikel 6:22 van de Awb en de aanpassing van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur.P 

Lfteratuur 

Aan de toepassing door bestuursorganen van artikel 6:22 in geval van schending 
van bepalingen omtrent de bevoegdheid, en meer in het bijzonder omtrent de 
bepalingen voor mandaat, is in de literatuur nagenoeg geen afzonderlijke aan-
dacht besteed. Wel is aan de toepassing van artikel 6:22 door de rechter de nodige 
aandacht besteed; daarbij is ook stilgestaan bij de mogelijkheid bevoegdheidsge-
breken te passeren. 
Artikel 6:22 biedt het bestuursorgaan en de rechter — vanuit de idee dat geschil- 
len definitief beslecht moeten worden — de mogelfficheid een vemietiging op 
vormgebreken die geen inhoudelijk oordeel zouden bieden over het geschil, waar 

5o. Kamerstukken 11 1998/99, 26 230, 11/. 1, p. 25-26. 
51. Kamerstukken 11 2000/01, 26 360, nr. 3, p. 9. 
52. Kamerstukken 11 2.000/o1, 26 36o, 111'. 3, p. 12. 

40 



dat aanvaardbaar is achterwege te laten. 53  Er bestaat algemene overeenstemming 
over dat bevoegdheidsgebreken door de rechter als fundamentele gebreken 
gezien worden en daarom niet op grond van artikel 6:22 kunnen worden gepas-
seerd.54  Bolt leidt uit de jurisprudentie af dat regels ter zake van de bevoegdheid 
van bestuursorganen die het legaliteitsbeginsel raken, rechtsregels zijn die 
betrekking hebben op essentiele waarden van het publiekrecht. Hij wijst erop dat 
dit rechtsregels van openbare orde zijn, die de rechter ambtshalve in zijn toetsing 
dient te betrekken. 55  
Naar de mening van Ten Berge is aan effectieve rechtsbescherming inherent, dat 
de rechter zo materieel mogelijk rechtspreekt. Is er geen finaalmateriele beslis-
sing mogelijk, dan moet het maar partieel-materieel, maar wel zo materieel 
mogelijk. Ten aanzien van formele gebreken is het het beste een keuze te maken 
tussen twee mogelijkheden. Ofwel het formele gebrek heeft geen wezenlijke bete-
kenis en moet met toepassing van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd, ofwel het 
formele gebrek is een aanwijzing dat het besluit ook inhoudelijk niet zal kunnen 
kloppen. In dat laatste geval wijst Ten Berge er op dat de rechter dan zo mogelijk 
eerst aanvullend onderzoek dient te doen om de materiele impact van het geschil 
meer boven tafel te krij gen (.•.). 56  
Schueler leidt uit de jurisprudentie af dat het onbevoegdelijk nemen van een 
besluit niet kan worden gelijkgesteld met de schending van een vormvoorschrift 
als bedoeld in artikel 6:22. Hij wijst er voorts op dat de CRvB wel toelaat dat man-
daatgebreken worden `geheeld' doordat het bevoegde orgaan met voldoende dui-
delijkheid te kennen geeft dat dit het besluit voor zijn rekening neemt. Het toela-
ten van dit thelen' wordt echter niet gebaseerd op artikel 6:22 Awb. Naar zijn 
mening leidt ook het CBB in beginsel uit artikel 6:22 af dat bevoegdheidsgebreken 
— gezien de fundamentele aard ervan — niet kunnen worden gepasseerd als het 
bevoegde orgaan achteraf de beslissing bekrachtigd. 57  
In de literatuur wordt door sommigen een ruimere toepassing van artikel 6:22 
bepleit. In dat verband is er op gewezen dat onduidelijk is wat onder het begrip 
`vormvoorschriff moet worden verstaan. Hierin zou een verldaring kunnen lig-
gen voor het feit dat in de rechtspraak terughoudend met artikel 6:22 wordt 
omgegaan.58  
Ten Berge meent dat artikel 6:22 door de rechtspraak terughoudend wordt toege-
past. 59  Van der Meulen en Koning hebben een ruimere toepassing van artikel 
6:22 bepleit. Zij menen dat ieder voorschrift dat naar zijn aard niet rechtstreeks 
bepalend is voor de inhoud van het dictum van het besluit een vormvoorschrift is 
in de zin van artikel 6:22 Awb. 6° 

53. Schreuder-Vlasblom 2001, p. 186. 
54. Ten Berge e.a. 1996, p. 248; Zijlstra 1997-1, p. 252-253; De Haan, Drupsteen en Fernhout 1998, 

p. 303, met (onder meer) een verwijzing naar csa 31 januari 1995, ja 1995, 61 en CRvB 15 olcto-
ber 1996, AB 1997, 125. 

55. Bolt 1999, p. 654. 
56. Ten Berge 1999, p. 155-156. 
57. Schueler 1999, p. 68o-681. 
58. Ten Berge e.a. 1996, p. 252. 
59. Ten Berge 1999, p. 157. 
Co. Van der Meulen en Koning 1994. 
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Jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat bestuursorganen gebreken in het pri-
make besluit ter zake van de toepassing van de regels voor bevoegdheidstoede-
ling kunnen repareren door het nemen van een secundair besluit, tenzij het pri-
maire besluit onbevoegdelijk was genomen, terwijl ook geen mandaat was 
gepretendeerd. Zie ook 4.3.2.3. 61  
De jurisprudentie maakt duidelijk dat bevoegdheidsgebreken niet net zoals de 
schending van vormvoorschriften, op basis van artikel 6:22 lcunnen worden 
gepasseerd. 

Het mandaat am een primair besluit te nemen, houdt niet tevens in dat op 
bezwaar mag worden beslist. Een dergelijk fundamenteel gebrek kan niet op 
grond van artikel 6:22 worden gepasseerd. 64  
Veer de inwerlcingtreding van de derde tranche Awb was de bestuursrechter nog 
wel eens geneigd om onbevoegd op eigen naam genomen besluiten toe te reke-
nen aan het wel bevoegde bestuursorgaan (conversie). Als het bestuursorgaan 
had aangegeven het besluit als een eigen besluit te beschouwen, werd deze han-
delwijze ook wel aangeduid als 'bekrachtiging'. In verschillende gevallen bleek de 
bestuursrechter vervolgens ook bereid om achteraf bij gebreke van een bevoegd-
heid alsnog de verlening van mandaat aan te nemen. Aan dit mandaat kleefde 
dan (slechts) het gebrek dat niet was vermeld namens welk bestuursorgaan was 
bes1oten. 65  
Voor een dergelijk soepele opstelling van de rechter leek onder meer ruimte 
indien binnen een bestaande mandaatverhouding zowel bij het bestuursorgaan 
als bij zijn ondergeschikte onduidelijkheid bestond over de vraag bij wie welke 
bevoegdheden lagen. In het bijzonder was meerdere malen onduidelijkheid gere-
zen over de partijstelling: in plaats van het bevoegde bestuursorgaan werd de 
gemandateerde als partij in de procedure aangemerkt. 

61. Vz. ARRS 30 november '993, AB 1994,676; CRvB 31 oktober 1995, Gst. 1996,7036, Rb. Amster-
dam 26 november 1997, /B 1998, 21; CRvB 27 november r997, TAR 1998 , 24. 

62. NIB 'Weill 1996, nr. 46. 
63. Pres. Rb. Almelo 28 april 1994, AB, Awb-katern 94/77. 
64. CBB 31 januari 1995, JR 1995, 61 
65. CRvB 22 februari 1990 TAR 1990, 86; ABRS 21 maart 1997, AB 1997, 441. 
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Het onbevoegd afgeven van een beslissing kan niet gelijk warden gesteld met de 

schending van een vormvoorschrift, aldus de CRvB in zijn uitspraak van 14 mei 

1996. 6 ' 

De directeur van een asielzoekerscentrum heeft onbevoegd een sanctie opgelegd. 

Naar de mening van de president zou dit bevoegdheidsgebrek kunnen worden 

gepasseerd indien zou komen vast te staan dat naderhand door het bevoegde 

orgaan, omtrent dezelfde feiten een besluit is genomen van gelijke strekking en 

inhoud. Nu daarvan geen sprake is, levert de onbevoegdheid een zodanig funda-

menteel gebrek op dat het bevoegdheidsgebrek niet op grand van artikel 6:22 kan 

worden gepasseerd.63 



Zo meende de CRvB in een uitspraak uit 1986 mede gelet op de processuele conse-

quenties en op haar oordeel ten gronde, gedaagde (i.c. de Nationale Raad voor de 

Volksgezondheid) in dit geval het voordeel van de twijfel te moeten gunnen en te 

aanvaarden dat in casu sprake is van een aan gedaagde toe te rekenen besluit dat 

krachtens een verleend mandaat de handtekening van de secretaris draagt. 66 

Onder omstandigheden bleek de bestuursrechter bereid om besluiten toe te reke-
nen aan het bevoegde bestuursorgaan, de partijstelling te wijzigen of eenvoudig-
weg het probleem te passeren omdat het bevoegde bestuursorgaan niet in zijn 
processuele belangen kon zijn geschaad. 67  Overwegingen van proceseconomie 
bleken een argument voor een dergelijke handelwijze, te meer als alle betrolcken 
partijen met een wijziging van de partijstelling alckoord gingen." Ook het 
bestaan van onduidelijkheden in verband met overgangsrecht konden reden voor 
een dergelijke opstelling zijn. 69  

In de uitspraak van 23 januari 1997 (AB 1997, 205) meende de CRvB dat de onjuiste 

partijstelling in hoger beroep kan worden gewijzigd nu gedaagde door de omissie 

dat de mandataris in het onderschrift van het bestreden besluit niet de Minister van 

Justitie als bestuursorgaan had vermeld, niet in zijn belangen is geschaad. 

Uit de jurisprudentie van rid de inwerlcintreding van de derde tranche is een 
zekere ontwildceling waar te nemen die erop wijst dat de mogelijkheid tot 
bekrachtiging zoals hiervoor omschreven niet langer toelaatbaar moet worden 
geacht. Aangenomen moet worden dat de bestuursrechter na de inwerkingtre-
ding van de derde tranche Awb minder toeschietelijk is om zonder meer langs 
dergelijke bevoegdheidsgebreken been te gaan. Indien een rechtssubject ten 
onrechte heeft beoogd op eigen naam te beslissen, dient het bestreden besluit 
altijd te worden vernietigd. 7° 
Voor zover er grond voor reparatie van bevoegdheidsgebreken kan zijn, dient 
deze reparatie te geschieden door na vernietiging van het bestreden besluit, de 
rechtsgevolgen ervan in stand te laten. Uitgangspunt blijft dat bevoegdheidsge-
breken tot vernietiging van het bestreden besluit moeten leiden. 7 ' 

Beoordeling 

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat bestuursorganen bevoegdheidsgebreken 
in het primaire besluit kunnen `repareren' door het nemen van een secundair 
besluit. Dit kan alleen niet indien het primaire besluit onbevoegdelijk is geno-
men, terwill ook geen mandaat was gepretendeerd. Uit het dictum van het secun-
daire besluit ('gegrondverklaring') zou in die gevallen moeten blijken dat terecht 

66. CRvB it december 1986, TAR 1987, 50. 

67. CRvB i februari 1987, AB 1 987 ,  437- 
68. CBB 16 februari 1993, AB 1993, 395. 
69. CRvB 16 december 1993, TAR 1994, 38. 
70. ABRS I maart 2001, JB 2001, 92. 

71. ABRS 23 olctober 1997, AB 1998, 386. 
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bezwaar of administratief beroep is ingesteld. In dit verband kan dus niet zozeer 
worden gesproken van het passeren door het bestuursorgaan van de schending 
van de regels voor mandaat, maar meer van het repareren van de gebreken door 
het bestuursorgaan. Indien de onjuiste toepassing van de regels voor mandaat bij 
het nemen van een primair besluit het karakter heeft van de schending van een 
vormvoorschrift, kan dit gebrek wel op basis van artikel 6:22 worden gepasseerd, 
zonder dat dit tot het dictum 'gegrondverklaring' dient te leiden. 

Uit de jurisprudentie komt het beeld naar voren dat — anders dan bij de schen-
ding van bepalingen voor mandaat die het karakter van een vormvoorschrift heb-
ben — bevoegdheidsgebreken in het besluit dat voorwerp van geschil bij de 
bestuursrechter is, niet door de rechter worden gepasseerd op basis van artikel 
6:22. 
Voorts bestaat de indruk dat de rechter na inwerkingtreding van de derde tranche 
steeds minder geneigd is om bevoegdheidsgebreken ook op andere wijze dan via 
artikel 6:22, te passeren. In het bijzonder lijkt de rechter veel minder geneigd 
ontoelaatbare verhoudingen tussen het orgaan dat heeft beslist en het bevoegde 
orgaan te converteren in toelaatbare verhoudingen. 
In de literatuur en door de regering is in het recente verleden wel gepleit voor uit-
breiding van de reikwijdte van artikel 6:22; hiermee zou het mogelijk moeten 
zijn om ook bevoegdheidsgebreken te kunnen passeren. Onlangs heeft de rege-
ring dit standpunt bijgesteld. De noodzaak en wenselijkheid tot verruiming van 
artikel 6:22 lijkt minder te zijn geworden. 

4.3.2.5 	Indien niet op grond van artikel 6:22 kan worden gepasseerd, kan clan 
warden 'bekrachtigdc en zoja, onder welke omstandigheden en wat moet 
wider 'bekrachtiging' warden verstaan? 

De wet 

De memorie van toelichting merkt op over de mogelijkheid van bekrachtiging 
van onbevoegd genomen besluiten op grond van de jurisprudentie: 
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lets meer jurisprudentie lijkt te bestaan over gevallen, waarin degene die door een 

in mandaat genomen besluit in zijn belang is getroffen, dat besluit bestrijdt met de 

stelling dat aan het mandaat een gebrek kleefde (men zie bij voorbeeld CRvB 19-2- 

87, AB 1987, 437, Vz. Afd. Rechtspraak 21-3-88, AB 1988, 494, CRvB 14-11-91, TAR 1992, 

5). In die gevallen speelt het vertrouwensbeginsel uiteraard geen rol, integendeel; de 

wederpartij is er juist op uit de geldigheid van het mandaat — en daarmee van het 

genomen besluit — te bestrijden. Dan zal artikel [10:2] beslissend zijn, hetgeen 

inhoudt dat bij gebreke van (voldoende) mandaat geen toerekening van het besluit 

aan het bestuursorgaan plaats kan vinden. Er moet dan van een onbevoegd geno-

men besluit worden gesproken. 



Literatuur 

In deze laatste situatie rijst de vraag, of het onbevoegd genomen besluit door het 

bestuursorgaan kan worden bekrachtigd. Daarbij is een veelheid van casusposities 

denkbaar. Relevant is de termijn waarbinnen bekrachtiging nog zou kunnen plaats-

vinden (men zie KB 21-4-87, AB 1987, 538, waarin bekrachtiging na het verstrijken van 

de beroepstermijn niet werd aanvaard), het karakter (ook in verband met de rechts-

bescherming) van de bekrachtiging, de regels die op het besluit van toepassing zijn 

indien de relevante regelgeving tussen het moment van het nemen van het in gepre-

tendeerd mandaat genomen besluit en de bekrachtiging is gewijzigd, enzovoort. De 

jurisprudentie biedt op dit punt nog onvoldoende aanknopingspunten voor opne-

ming van bepalingen over bekrachtiging in de Algemene wet (vgl. Afd. Rechtspraak 

28-10-1988, AB 1989, 153, KB 21-4-1987, AB 1987, 538 en CRvB 21-5-1992, TAR 1992, 

154 72  

In de literatuur wordt de bekrachtiging van bevoegdheidsgebreken veelal behan-
deld in relatie tot de bevoegdheid van de bestuursrechter ex artikel 8:72 lid 3 om 
na vernietiging van een besluit wegens een bevoegdheidsgebrek, de rechtsgevol-
gen van de vernietiging in stand te laten (ook wel aangeduid als `gedelctverklaring' 
van de rechtsgevolgen). De Haan c.s. menen dat gedektverklaring in de eerste 
plaats om proceseconomische redenen kan plaatsvinden." Het gaat dan om 
gevallen dat de indiener van het beroepschrift niets zou opschieten met een ver-
nietiging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vernietiging wegens formele 
gebreken die wegens hun aard of ernst niet via artikel 6:22 gepasseerd lcunnen 
worden, terwijl het rechterlijk onderzoek heeft uitgewezen dat toch weer een 
gelijkluidend besluit zal moeten worden genomen. De toepassing van arti-
kel 8:72, lid 3 heeft echter vaker betrelcking op inhoudelijke gebreken in het 
besluit. De rechter kan met een gedektverldaring vanzelfsprekend niet treden in 
de beoordelings- of beleidsruimte van het bestuursorgaan. 74  Ook kan naar de 
mening van De Haan c.s. voor gedelctverklaring plaats zijn, indien een inhoude-
lijk gebrek hangende de procedure achterhaald of geheeld is." 
Schreuder-Vlasblom wijst erop dat bevoegdheids- en mandaatsgebreken door de 
Afdeling niet worden gepasseerd. Hetzelfde geldt voor het CBB en de CRvB, tenzij 
bij mandaatsgebreken het bevoegde orgaan achteraf tijdig (dus niet: vooraf in 
algemene zin) te kennen geeft het betrokken besluit voor zijn rekening te nemen 
(bekrachtigen). Schreuder-Vlasblom stelt vast dat de CRvB ook wel opteert voor 
gedektverklaring, doch dat zijn lijn niet consistent is en dat hij soms ook gebre-
ken ter zake van delegatie na bekrachtiging ter zitting passeert, omdat het besluit 
dan gegeven zou zijn `vanwege' het bevoegde orgaan. Bij bevoegdheidsgebreken 
moet het bevoegde orgaan alsnog weloverwogen zelf een besluit nemen. Het 
enkel belcrachtigen van door een onbevoegde genomen besluiten ter voorkoming 
van vernietiging, verdient naar haar mening argwanende bejegening. Staat vast 

72. MvT p. 169. 
73. De Haan, Drupsteen en Fernhout 1998, p. 352. 
74. ABRS 4 november 1996, JB 1996, 87. 	• 
75. CRvB 6 april 1995, JB 1995, 137. 
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dat het bevoegde orgaan op eigen naam het besluit nam, dan passeert de Afdeling 
het ontbreken van grond voor ondertekening in mandaat. 76  
Voor instandlating van de rechtsgevolgen bij vemietiging van onbevoegd geno-
men besluiten zijn in de jurisprudentie enkele vuistregels geformuleerd. 
Instandlating is mogelijk wanneer het bestreden besluit de rechterlijke toets 
inhoudelijk kan doorstaan, het bevoegde orgaan geen aanleiding heeft gezien 
voor een heroverweging of herziening en dit orgaan het onbevoegd genomen 
besluit heeft bekrachtigd. 7  
In haar noot bij de uitspraak van de Afdeling van 23 oktober 1997 (ABRS 23 okto-
ber 1997, AB 1998, 386) geeft Schreuder-Vlasblom aan in hoeverre bij de vier 
door haar onderscheiden soorten gebreken met betrekking tot de verlening van 
mandaat bekrachtiging, althans gedektverklaring, een reele optie is. In het geval 
dat er een mandaatregeling bestaat die relevant is voor de materie waarop het 
bestreden besluit ziet en die (ook) tussen bevoegd en beweerdelijk gemandateerd 
orgaan geldt of gold, doch dat die regeling in dit geval niet (meer/nog) van toepas-
sing is, dater buiten haar grenzen is getreden of dat sprake is van niet voorzien 
sub-mandaat, acht zij de mogelijIcheden tot effectieve bekrachtiging over de hele 
lijn het grootst. Wat haar betreft lijkt het tijd voor een wettelijke regeling voor dit 
onderwerp, nu de jurisprudentie van de verschillende bestuursrechters niet gelijk 
loopt. 

Jurisprudentie 

De rechter kan bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde (deel van het) 
besluit (gedeeltelijk) in stand blijven (gedelctverklaring), mits daartoe zwaarwe-
gende grond bestaat. 78  Deze grond !can zijn gelegen in de proceseconomie bij ver-
nietiging op formele gebreken die wegens bun aard of ernst niet via artikel 6:22 
gepasseerd zijn, als het onderzoek uitwijst dat toch weer een gelijkluidend besluit 
moet worden genomen7 9  
Het cis vond deze vorm van belcrachtiging onder omstandigheden, om reden 
van proceseconomie, acceptabel. 

Hiervoor was onder meet aanleiding in het geval van verwarring bij de toepassing 

van overgangsrecht ter zake van de invoering van de Arbeidsvoorzieningenwet 1996 

waardoor onduidelijkheden bestonden over bevoegdheid.' Als verdere eis om tot 

effectieve bekrachtiging te komen werd de instemming van de betrokken bestuurs-

organen en belanghebbende als voorwaarde gesteld.' 

76. Schreuder-Vlasblom 2001, p. 188. 
77. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, elfde dr., Den Haag 1999, p. 

671 met een verwijzing naar CAvB 21 januari 1998, AB 1998, 167. 

78. CRvB 20 februari 1997, TAR 62. 

79. CRv8 18 april 2000, RSV 134; ABRS 28 juni 1999, JB 196; ABRS IS mei 2000, AB 336; ABRS 31 juli 
2000, 91 269. 

80. CBB 	april 1998, AB 1998, 283. 

81. cee i6 februari 1993, AB 1 993. 394. 
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De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in een aantal .gevallen voor gedelctverkla-
ring (artikel 8:72, derde lid) gekozen. 

In 1997 zag de Afdeling voor gedektverklaring aanleiding omdat het voor de ambte-

naar die onbevoegd heeft beslist, op zichzelf tot zijn taakuitoefening behoort om 

dergelijke beslissingen in mandaat te nemen: 'De Afdeling stelt vast dat het hier aan 

de orde zijnde bevoegdheidsgebrek het tijdelijk, door het bevoegd gezag achteraf 

gedekte ontbreken van mandaat betreft van een ambtenaar, tot wiens taakuitoefe-

ning het nemen van beslissingen op bezwaar ter zake in beginsel behoort. De Afde-

ling is van oordeel dat de besluiten, hoewel onbevoegdelijk genomen, wat de inhoud 

betreft de rechterlijke toets kunnen doorstaan. In dit bijzondere geval acht zij het uit 

een oogpunt van proceseconomie geraden om met toepassing van artikel 8:72 lid 3 

Awb te bepalen dat de rechtsgevolgen van de bestreden besluiten geheel in stand 

blijven.' 82  

In de uitspraak van 2 april 1998 zag de Afdeling aanleiding voor instandlating van de 

rechtsgevolgen omdat: 

• het bestuursorgaan had aangegeven inhoudelijk geen ander besluit te nemen 

dan het bestreden besluit; 

• de onbevoegde ambtenaar werkzaam was onder verantwoordelijkheid van het 

bestuursorgaan; 

• de jurisprudentie op grond waarvan de onbevoegdheid om in mandaat te beslis-

sen nog niet bij het bestuursorgaan bekend kon zijn op het moment van beslis-

sen; en 

• de vernietiging van het goedkeuringsbesluit grote gevolgen zou hebben. 83  

Dezelfde of een nagenoeg identieke redenering hanteerde de Afdeling in latere 
uitspraken. 84  

Ook de Centrale Raad van Beroep ziet soms aanleiding voor toepassing van arti-
kel 8:72, derde lid, in geval van een bevoegdheidsgebrek. 

In de uitspraak van 21 januari 1998 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat 

de rechtsgevolgen van een vernietigd besluit in stand kunnen worden gelaten 

indien: 

• het besluit de rechterlijke toets kan doorstaan; 

• het orgaan dat het primaire besluit heeft genomen geen aanleiding heeft gezien 

voor een heroverweging of herziening; en 

• dit orgaan het besluit bekrachtigd heeft. 

82. ABRS 23 olctober 1997, AB 1998, 386. 

83. ABRS 2 april 1998, RAWb 1998, 109. 

84. ABRS 6 augustus 1998, AB 1998, 413; ABRS 24 november 1998, JB 1999, II; ABRS 19 januari 

1999, AB 1999, 257; ABRS 26 maart 1999, RAwb 1999, 138; ABRS I mei 2000, Gst. 2000, 7127, 

4. 
85. CRvB 21 januari 1998, AB 1998, 167. 
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Voor het in stand laten van de rechtsgevolgen van een vemietigd besluit is slechts 
onder omstandigheden aanleiding.' Er kunnen nadrukkelijk redenen zijn om de 
rechtsgevolgen niet in stand te laten. De emst van het bevoegdheidsgebrek kan 
daartoe aanleiding geven: er is bijvoorbeeld geen toereikend mandaat. 87  Ook het 
feit dat het bestuursorgaan ter zitting blijict heeft gegeven van inhoudelijke twijfel 
over de houdbaarheid van het bestreden besluit kan reden zijn om niet tot gedekt-
verklaring over te pan." Hetzelfde geldt voor het felt dat naast het desbetref-
fende bevoegdheidsgebrek, ook is gebleken dat niet alle aangewezen bestuurs-
organen bij de besluitvorming waren betrokken. 89  Ten slotte is voor gedelctverkla-
ring ook geen plaats indien de op het geschil van toepassing zijnde wetsbepa-
lingen nog een beoordelings- of beleidsvrijheid bevatten. 90  

Beoordeling 

De vraag naar de mogelijkheden om bevoegdheidsgebreken te herstellen, spitst 
zich toe op bevoegdheidsgebreken in een besluit op bezwaar (of in een in admini-
stratief beroep genomen besluit of een besluit waartegen rechtstreeks beroep bij 
de bestuursrechter openstaat). Indien aan dat besluit een bevoegdheidsgebrek 
kleeft, dient het besluit in beginsel te worden vernietigd. Op grond van artikel 
8:72, vierde lid, kan de bestuursrechter in dat geval indien nodig ook het primaire 
besluit aantasten door zelf in de zaak te voorzien. Hiervoor kan aanleiding zijn 
indien aan het primaire besluit ook bevoegdheidsgebreken kleven. 
Het is voor de bestuursrechter echter niet mogelijk om aan bevoegdheidsgebre-
ken in het primaire besluit aandacht te besteden, indien er geen inhoudelijke 
grond bestaat om het secundaire besluit te vernietigen. Hierbij moet overigens 
wel worden bedacht dat de bestuursrechter ook (ambtshalve) naar het dictum van 
het bestreden secundaire besluit moet kijken. Indien het besluit inhoudelijk juist 
is, maar het dictum ten onrechte 'ongegrond' luidt, is dit aanleiding voor vernieti-
ging van het bestreden besluit. In dat geval is het voor de bestuursrechter ook 
mogelijk om zich over het bevoegdheidsgebrek in het primaire besluit te buigen. 
In de praktijk ondernemen bestuursorganen met enige regelmaat pogingen om 
bevoegdheidsgebreken te repareren door het onbevoegd genomen besluit ach-
teraf te bekrachtigen. De bekrachtiging komt neer op een verklaring van het 
bevoegde bestuursorgaan dat het de inhoud van het bestreden (onbevoegd geno-
men) besluit (ex nunc) voor eigen rekening neemt. Het oogmerk van de belcrach-
tiging in deze zin is — met het oog op de proceseconomie — te voorkomen dat het 
besluit wegens een bevoegdheidsgebrek wordt vernietigd. 
De jurisprudentie laat een zekere tendens zien waaruit moet worden opgemaakt 
dat pogingen tot belcrachtiging van onbevoegd genomen besluiten er niet toe 
kunnen leiden dat het bestreden besluit niet wordt vernietigd; een onbevoegd 

86. CRvB lo november 1994 in 1994/345; CRvB 10 november 1 994, IB 1994/346; VZ. ABRS 28 juli 

1997, JB 1997, 216; ABRS 14 mei 1998, AB 1998, 287. 

87. ABRS 5 juli 1999, AS 1999, 381. 

88. CBS 31 januari 2001, JB 2001, I00. 

89. ABRS 19 maart 1 998.1B 1 99 8, 114. 
90. ABRS 3 maart 1998, JB 1998, 78. 
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genomen besluit moet worden vernietigd. In die zin is het niet juist in dit geval 
van `belcrachtiging' te spreken; die term suggereert immers dat de vernietigbaar-
heid wordt opgeheven. Wel is het onder omstandigheden mogelijk om na vernie-
tiging van het bestreden besluit, onder omstandigheden de rechtsgevolgen van 
het vernietigde besluit in stand te laten. Voor de burger en het bestuursorgaan is 
dan duidelijk dat terecht (hoger) beroep is ingesteld, terwijl anderzijds toch uit 
oogpunt van proceseconomie en de idee dat geschillen zoveel mogelijk in fine 
moeten worden beslecht, een eind aan de rechtsstrijd wordt gebracht. 
De meeste kans op toepassing van artikel 8:72, derde lid, in geval van een `echt' 
bevoegdheidsgebrek lijkt te bestaan in het geval dat een op zich onbevoegd geno-
men besluit is genomen door een ambtenaar binnen een mandaatverhouding 
waarvoor geldt dat het in beginsel tot de gebruikelijke taak van de ambtenaar 
behoort om dat besluit te nemen. Hierbij geldt wel als eis dat het besluit de rech-
terlijke toets kan doorstaan, dat het orgaan dat het primaire besluit heeft geno-
men geen aanleiding heeft gezien voor een heroverweging of herziening en dat 
dit orgaan het besluit bekrachtigd heeft. 
Opgemerlct moet worden dat de bekrachtigingsjurisprudentie van de verschil-
lende bestuursrechters op onderdelen nog steeds van elkaar verschilt. De indruk 
is wel dat deze jurisprudentie een voorzichtige convergerende ontwildceling door-
maakt in voornoemde richting. Voor de bespreking van de opmerking in de litera-
tuur dat de verschillen in de jurisprudentie omtrent bekrachtiging aanleiding zijn 
voor een wettelijke regeling, zij bier verwezen naar 4.3.3. 
Aanbeveling: In het overleg tussen de verschillende bestuursrechters zou meer 
aandacht voor de onderlinge afstemming tussen de verschillende bestuursrech-
ters omtrent de mogelijkheden voor bekrachtiging (gedektverldaring) moeten 
komen. 

4.3.2.6 	In hoeverre kunnen niet passabele gebreken ter zake van mandaat worden 
hersteld door wijziging van het besluit, met toepassing van de artikelen 6:18 
en 6:19? 

De wet 

In artikel 6:18 en 6:19 is een regeling gegeven voor het geval dat hangende 
bezwaar of beroep het bestuursorgaan gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot 
het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit. Het aanhangig zijn van 
bezwaar of beroep brengt geen wijziging in voornoemde wijzigings- of intrek-
lcingsbevoegdheid (artikel 6:18, lid 1). Daarnaast wordt het reeds aanhangige 
bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen het wijzigings- of intrek-
Idngsbesluit, tenzij het wijzigings- of intreldcingsbesluit geheel aan de bezwaren 
tegemoet komt (artikel 6:19, lid i). 91  

91. Of bestuursorganen bevoegd zijn om eerder genomen besluiten te wijzigen hangt in de eerste 
plaats af van de vraag of de betrolcken wettelijke regeling wijziging van het eerder genomen 
besluit al dan niet toestaat. Daarnaast kunnen belangen van anderen dan de geadresseerde van 
het besluit en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich tegen de wijziging verzetten. 
Zie 00k Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 427-433. 
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Literatuur 

De vraag is gerezen wanneer gezegd kan worden dat een nader besluit een wijzi-
ging of intrekking van het bestreden besluit inhoudt. In ieder geval geldt de voor-
waarde dat het nadere besluit afkomstig moet zijn van hetzelfde bestuursorgaan 
als het bestreden besluit. 92  Het moet gaan om herhaald gebruik van dezelfde 
bevoegdheid ten aanzien van dezelfde feitelijke situatie, waarbij gebleven wordt 
binnen de grondslag en de reikwijdte van de eerste besluitvorming; het moet in 
ieder geval gaan om een nadere beslissing van hetzelfde orgaan. 93  
Schreuder-Vlasblom meent, dat indien bij bevoegdheidsgebreken geen mandaat 
is gepretendeerd (het besluit is op eigen naam van een onbevoegd orgaan geno-
men), de Afdeling dan artikel 6:18/6:19 niet van toepassing acht op de intrelcking 
van dat besluit door het wel bevoegde orgaan. 94  Daarnaast wijst zij er op dat het 
maar de vraag is of er wel sprake is van een inhoudelijke wijziging van het 
besluit, als het 6:18-besluit alleen strekt tot herstel van het bevoegdheidsgebrek. 95  

Jurisprudentie 

Het is ook op grond van de jurisprudentie mogelijk om gebreken ter zake van de 
bevoegdheid in een besluit te `repareren' door dit besluit te wijzigen. Het wijzi-
gingsbesluit moet wel afkomstig zijn van het verwerend bestuursorgaan. 96  Gaat 
het om een correctie van een ondergeschilcte of een adviserend orgaan, dan is van 
een eigenstandige positie jegens het principale orgaan geen sprake en blijft men 
binnen het bereik van artikel 6:18 Awb. 97  
De Afdeling oordeelde in een uitspraak uit 1997 dat wanneer het bestreden 
besluit aflcomstig is van de Raad voor rechtsbijstand en het nadere besluit afkom-
stig is van de Commissie voor beroep en bezwaar laatstgenoemd besluit niet kan 
worden meegenomen op grond van artikel 

Beoordeling 

Als laatste mogelijkheid om — mede uit oogpunt van proceseconomie — te komen 
tot een zekere vorm van herstel van de bevoegdheidsgebreken, worden zo nu en 
dan de artikelen 6a8 en 6:19 toegepast. Los van beroep kan immers een nieuw 
besluit worden genomen dat strekt tot intrelcking of wijziging van het bestreden 
besluit. Op grond van artikel 6:19 wordt het reeds aanhangige beroep geacht 
mede te zijn gericht tegen dit nieuwe wijzigingsbesluit. De idee hierbij is dat het 
bestuursorgaan separaat van het bestreden besluit een nieuw besluit neemt dat 

92. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 622. 
93. Minjon 1999, p. 394; anders Ten Berge e.a. 1996, p. 210. 

94. Zie Schreuder-Vlasblom's noot bij ABRS 5 juli 1999, AB 1999, 381. 
95. Zie hiervoor in Icrifische zin Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRS 5 juli 1999, AB 1999, 381. 

96. CRvB 27 maart 1996. AB 477; ABRS 9 hini 1997, AB 307. 

97. CRvB 17 juni 1999, TB 205; zie ook M. Schreuder-Vlasblom, De Awb; het bestuursprocesrecht, 
zevende druk, Deventer 2001, p. 138-139. 

98. ABRs 9 juni 1997, AB 1997, 307. 
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niet lijdt aan de gebreken die aan het bestreden besluit Ideven. Voordeel van deze 
constructie is dat hiermee wordt voorkomen dat na vernietiging wederom op de 
bezwaren moet worden beslist door het bestuursorgaan. 
Bij de toepassing van artikel 6:18 rijzen echter enkele problemen. In de eerste 
plaats kan het bestuursorgaan artikel 6:18 alleen toepassen in het geval dat 
beroep is ingesteld tegen een (gebreldcig) besluit van datzelfde bestuursorgaan. 
Indien beroep is ingesteld tegen een besluit dat onbevoegdelijk door bestuursor-
gaan B is genomen, kan het op zichzelf bevoegde bestuursorgaan A echter geen 
herstelbesluit nemen dat op grond van artikel 6:19 met het beroep tegen het 
besluit van bestuursorgaan B kan worden meegenomen. 99  
In de tweede plaats rijst de vraag of er wel sprake is van een inhoudelijke wijzi-
ging van het besluit, nu het 6:i8-besluit alleen strekt tot herstel van het bevoegd-
heidsgebrek.' 

43.3 	Bestaat in de bestuurspraktijk behoefte aan regeling van bekrachtiging? 

De wet 

De wet geeft op deze vraag geen antwoord. In de memorie van toelichting is 
opgemerkt dat de jurisprudentie geen aanleiding gaf voor een regeling voor 
bekrachtiging. 

Literatuur 

De literatuur laat zien dat er in ieder geval behoefte is aan meer duidelijkheid 
omtrent de mogelijkheden van reparatie van bevoegdheidsgebreken. Zie hiervoor 
reeds § 4.3.2.5. 

Jurisprudentie 

In § 4.3.2.5 is een beeld geschetst van een ontwildceling in de jurisprudentie. Hier 
zij naar deze paragraaf verwezen. De algemene lijn lijkt wel duidelijk een 
bepaalde richting op te gaan. Dit laat onverlet dat op onderdelen nog de nodige 
onduidelijkheid bestaat. 

Praktijk 

Van de bestuursorganen die deze vraag hebben beantwoord (58 stuks), geven 38 
bestuursorganen aan een regeling van bekrachtiging van onbevoegd genomen 
besluiten wenselijk te vinden, terwijl 13 bestuursorganen dat onwenselijk vinden. 
Veel van de bestuursorganen die een bekrachtigingsregeling wenselijk vinden, 
geven aan de jurisprudentie omtrent belcrachtiging onduidelijk te vinden. 

99. CRvB 25 maart 1997, AB 1997, 182. 
Ex). Zie hiervoor in kritische zin Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRS 5 juli 1999, AB 1999, 381. 
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Diverse bestuursorganen menen dat een bekrachtigingsregeling vanuit proces-
economisch oogpunt, mede ter voorkoming van vernietiging op wat zij noemen 
'formele gronden' (inclusief een eventuele proceskostenveroordeling), wenselijk 
is. Enkele bestuursorganen geven aan dat een bekrachtigingsregeling alleen mag 
worden gebruikt in geval van rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, bekrach-
tiging zou in bun ogen niet mogen dienen als een middel om bevoegdheidsge-
breken in het besluit op bezwaar te herstellen. 

Beoordeling 

De mogelijkheden om bevoegdheidsgebreken te herstellen, alsmede de grenzen 
aan deze mogelijkheden zijn voor veel bestuursorganen onvoldoende duidelijk. 
Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt te zijn dat de ontwikkeling van de juris-
prudentie van de verschillende bestuursrechters ter zake van de artikelen 6:18, 
6:22 en 8:72, lid 3 niet geheel gelijk loopt. In ieder geval is het mede daardoor 
niet eenvoudig om het meest actuele inzicht in de bestaande herstelmogelijkhe-
den te hebben. 
Een tweede verklaring voor de vraag waarom bestuursorganen problemen heb-
ben met de mogelijkheden voor herstel van bevoegdheidsgebreken, is dat 
bestuursorganen gebreken in de bevoegdheidstoedeling minder als een funda-
menteel, maar meer als een formeel gebrek lijken te beschouwen. Vanuit dat 
gezichtspunt valt voor hen minder goed in te zien waarom bevoegdheidsgebre-
ken in beginsel tot vernietiging van het bestreden besluit moeten leiden. 
Een derde verldaring voor de problemen met de mogelijkheden voor herstel van 
bevoegdheidsgebreken zou kunnen liggen in het feit dat bevoegdheidsvragen in 
de bestuurlijke voorprocedure te weinig aan bod komen. Een substantieel aantal 
van de onderzochte mandaatbesluiten vertoont gebreken in de mandatering van 
de bevoegdheid om in mandaat op bezwaar te beslissen. Hetzelfde geldt voor de 
verlening van ondermandaat. Meer aandacht voor bevoegdheidsvraagstukken zou 
een deel van de noodzaak om naderhand gebreken te herstellen wegnemen. 

Ondanks de wens van bestuursorganen om een regeling voor bekrachtiging, is er 
op dit moment geen aanleiding en directe noodzaak om te komen tot een rege-
ling op dat gebied. Indien de jurisprudentie zich in dezelfde lijn blijft doorzetten, 
zal de gewenste duidelijkheid zichzelf aandienen. Voor zover er onduidelijkheid 
bestaat in de jurisprudentielijn van de verschillende bestuursrechters over de 
mogelijicheden van herstel van bevoegdheidsgebreken, is het niet raadzaam om 
deze onduidelijkheid op dit moment af te dwingen via een wettelijke regeling. Er 
lijkt geen aanleiding te zijn om ter beperking van de gevolgen van bevoegdheids-
gebreken artikel 6:22 te wijzigen. 
Daarnaast moet worden opgemerIct dat het bestaande instrumentarium van de 
artikelen 6:18/6:19, 6:22 en 8:72, derde lid, — mits goecl benut — volledig tege-
moet kunnen komen aan de gerechtvaardigde belangen van betrokken partijen, 
het belang van de proceseconomie en de gedachte dat geschillen zo veel mogelijk 
in fine moeten worden beslecht. 
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Een bekrachtigingsregeling waarmee bevoegdheidsgebreken zouden lcunnen 
worden gerepareerd, .zonder dat nog de vernietiging van het oorspronkelijk 
bestreden besluit kan worden uitgesproken, zou in zekere zin het signaal afgeven 
dat bevoegdheidsgebreken niet fundamenteel van aard zijn. Een dergelijk signaal 
is vanuit het legaliteitsbeginsel bezien onwenselijk; bevoegdheidsgebreken die-
nen — gezien hun aard — in beginsel fataal te zijn. 
Aanbeveling: Bestuursorganen en hun mandatarissen dienen bij het nemen van 
het secundaire besluit ambtshalve de bevoegdheid om het secundaire besluit te 
nemen vast te stellen. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen zich — in het kader van een procedure 
waarin een bevoegdheidsgebrek aan de orde komt en daarbuiten in het alge-
meen — ervan te vergewissen in hoeverre de toepassing van de artikelen 6:18/ 
6:19, 6:22 en 8:72, derde lid, geschikte oplossingen kunnen geven voor de repara-
tie van gebreken ter zake van mandaat. 
Aanbeveling: Bestuursrechters dienen in het geval dat sprake is van een bevoegd-
heidsgebrek en het bestuursorgaan een poging tot bekrachtiging heeft onderno-
men, na te gaan of de gevolgen van dit gebrek kunnen worden beperkt met 
behulp van toepassing van artikel 8:72, derde lid. 

43.4 

Algemeen 

De wet 

Wat is de rol van het vertrouwensbeginsel by overschrijding van 
bevoegdheid? 

Het gaat hier om de omgekeerde situatie van hetgeen in S 4.3.2 en 4.3.3 werd 
behandeld, namelijk de situatie dat de belanghebbende er juist belang bij heeft 
dat het onbevoegdelijk genomen besluit het bestuursorgaan wel wordt toegere-
kend. 

De memorie van toelichting (p. 169) wijst er expliciet op dat het feit, dat een 
orgaan buiten de grenzen van het mandaat handelt, nog niet betekent dat het 
besluit nimmer aan de mandaatgever wordt toegerekend. Het vertrouwensbegin-
sel beschermt namelijk degene die op de aanwezigheid van een geldig mandaat 
vertrouwt en ook mocht vertrouwen. Volgens de toelichting zal dan aan twee 
voorwaarden moeten zijn voldaan: de mandaatgever zal het vertrouwen moeten 
hebben gewekt dat er een rechtsgeldig mandaat bestond en de burger zal in rede-
lijkheid op de schijn van bevoegdheid hebben mogen afgaan. 

Literatuur 

In de literatuur wordt vooral ingegaan op de verhouding tussen een toezegging 
en een eventueel bestaande mandaatverhouding. Ten Berge stelt hierover.' 

mi. Ten Berge 1999, p. 320, onder verwijzing naar Nicolai. 
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'Indien een ambtenaar een mandaat heeft gekregen en hij doet toezeggingen binnen 

de grenzen van zijn mandaat, dan geldt de toezegging als namens het bestuursor-

gaan opgewekt vertrouwen. I ndien de ambtenaar de grenzen van zijn mandaat heeft 

overschreden, kan het vertrouwen formeel niet worden aangemerkt als namens het 

bestuursorgaan opgewekt vertrouwen. Als het bestuursorgaan evenwel door het 

geven van een onduidelijk mandaat [...] de schijn van bevoegdheid van de ambte-

naar mede heel] gewekt, dan is het niet redelijk de risico's daarvan te leggen bij de 

belanghebbende burger.' 

furisprudentie 

Jurisprudentie over gevallen waarin een bestuursorgaan zich in een beroep tegen 
een onbevoegdelijk genomen besluit zelf op onbevoegdheid van de (pseudo-) 
mandataris beroept, is niet aangetroffen. 

Beoordeling 

Dat is ook niet onlogisch, want een dergelijk gedrag ligt niet erg voor de hand.'" 
Van een knelpunt lijkt hierbij dan ook geen sprake. 

ALGE ME NE MOGELIJKHEDEN VOOR MAN DAAT AAN 

0 ND ERG ESC HI KTE N 

Artikel 10:3, eerste lid 

Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift 
anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverle-
ning verzet. 

4+ 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling win de regeling 

Omdat geen verschuiving van bevoegdheid plaatsvindt, behoeft mandaat geen 
wettelijke grondslag. Ook dan wanneer de (bijzondere) wet dit niet uitdrulckelijk 
bepaalt, is het verlenen van mandaat in principe toegestaan. Dit betekent niet dat 
mandaatverlening steeds geoorloofd is. Mandaat is toegestaan, tenzij bij wettelijk 
voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de man-
daatverlening verzet. Deze bepaling betreft codificatie van jurisprudentie, behou-
dens op het punt van de niet-ondergeschilcten (zie onder, § 4.5). 
Volgens de memorie van toelichting (p. 169.170) zal het zich niet vaak voordoen 
dat een wettelijk voorschrift zich uitdrulckelijk tegen mandaatverlening verzet; 

102. VgI. BrOring 1999-2, p.1. Zie ook HR 20 maart 2001, JOL 199. 
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maar zal veelal uit het stelsel van de bepalingen moeten Worden afgeleid dat man-
daat niet is toegestaan. 
Bij de vraag of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet, 
kunnen zich volgens de memorie van toelichting twee gevallen voordoen. Ten 
eerste het geval dat de bevoegdheid een zodanig karakter heeft, dat mandaatverle-
ning in het geheel uitgesloten moet worden geacht, omdat de besluitvorming 
door het orgaan dat de wetgever heeft aangewezen (meestal het hoogste politieke 
orgaan) moet plaatsvinden. Ten tweede is er het geval dat de aard van de bevoegd-
heid niet ten principale aan mandaatverlening in de weg staat, maar dat de man-
daatverlening in concreto, gelet op de aard van de bevoegdheid, niet is toegestaan. 
Ook de positie van de gemandateerde, op zichzelf of ten opzichte van de man-
daatgever, kan ertoe leiden dat de aard van de bevoegdheid aan de mandaatverle-
ning in de weg staat. Expliciet wordt daarbij genoemd de situatie dat de te manda-
teren bevoegdheid niet in de sfeer van de normale bevoegdheidsuitoefening van 
de gemandateerde ligt, en dat ook het feit dat de gemandateerde zelf belangheb-
bende is bij de uitoefening van die bevoegdheid aan de mandaatverlening in de 
weg kan staan (MvT p. 169-170; zie ook de nota n.a.v. het verslag p. 88). 
De opsomming van het tweede lid is niet limitatief. Verder gaan dan de opsom-
ming van het tweede lid, in samenhang met het eerste lid, zou volgens de memo-
re van toelichting het risico van onnodige beperking van de mogelijkheden in de 
praktijk met zich brengen. 

Probleemstelling 

Allereerst moet worden onderzocht welke wetgever competent is tot het uitslui-
ten van mandaat. Voorts moet worden onderzocht of en in welke gevallen daar-
van gebruik wordt gemaakt. De jurisprudentie moet worden onderzocht op de 
vraag wanneer uit het stelsel van bepalingen is afgeleid dat mandaat niet is toege-
staan. Ook moet worden bezien of in dergelijke gevallen geen behoefte bestaat 
aan een expliciet wettelijk verbod. 
Vervolgens moet worden onderzocht hoe in de jurisprudentie met het criterium 
`aard van de bevoegdheid' is omgegaan. Vallen daaruit gezichtspunten af te leiden 
die zich — uit een oogpunt van rechtszekerheid — voor codificatie lenen? Kan een 
met het derde lid vergelijkbare uitzondering voor bepaalde vormen van `beleids-
regelmandaat' worden geconstrueerd? 

4-4. 2  

De wet 

Wat betekent 'wettelijk voorschrifr: welke wetgever is competent de 
mogelijkheid tot mandaat te beperken of uit te sluiten? 

Een van de beperkingen van de ruime mandaatmogelijlcheden van de Awb is uit-
sluiting `bij wettelijk voorschrift'. De wet noch de toelichting laat zich uit over de 
vraag, van welk niveau dit wettelijk voorschrift moet zijn om aan mandaatverle-
ning in de weg te kunnen staan. 
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Literatuur en jurisprudentie 

Over dit specifieke punt is geen literatuur of jurisprudentie aangetroffen. 

De (wetgevings)praktijk 

Blijkens de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet derde tranche Awb I 
kan het in bepaalde gevallen 'wenselijk zijn mandaat uit te sluiten of slechts in 
bepaalde mate toe te staan. Het hoeft dan niet alleen te gaan om een beperking 
ten aanzien van de besluiten die in mandaat kunnen worden genomen, maar het 
kan ook een beperking inhouden van de kring van personen of functionarissen 
aan wie mandaat kan worden verleend, dan wel om procedurele waarborgen. Bij 
de aanpassingswetgeving voor de centrale overheid zijn bepalingen die dergelijke 
beperkingen inhouden, gehandhaafd' (MvT aanpassingswet, Kamerstukken ir 
1996/97,25 280, rit 3, p. 59, aanpassingsnummer 2.16). 
Beperlcingen ten aanzien van besluiten die in mandaat !carmen worden geno-
men, komen buiten de Awb niet reel voor. 
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Een voorbeeld biedt artikel 3, tweede lid, Besluit milieusubsidies: 

2. Onze Minister kan voor activiteiten op het gebied van het milieubeheer in inciden-

tele gevallen ook subsidie verstrekken zonder programma. Van deze bevoegdheid 

wordt geen mandaat verleend. 

!dem artikel 17, eerste lid: 

1. Onze Minister kan in een programma of in een beschikking op grond van artikel 3, 

tweede lid, voor nader door hem aan te wijzen experimenten subsidie verstrekken en 

daarbij afwijken van de artikelen io tot en met 15. Van deze bevoegdheid wordt geen 

mandaat verleend. Elk experiment geldt voor een tevoren door Onze Minister vast te 

stellen periode. 

Zie ook artikel 120, tweede lid, Algemene bijstandswet: 

2. Het in het eerste lid bedoelde mandaat kan zich niet uitstrekken tot het beschik-

ken op bezwaarschriften en tot het instellen van beroep. 

Voorts verbiedt artikel 177 Gemeentewet mandaat, door de burgemeester aan een 

politieambtenaar, van bepaalde openbare-ordebevoegdheden. 

Meestal betreffen beperkingen niet de bevoegdheid als zodanig, maar zijn 
bepaalde procedures voorgeschreven, bijvoorbeeld toestemming van een persoon 
of college. 

Zie bijvoorbeeld artikel 11, tweede lid, Mediawet: 
2. Het Commissariaat kan slechts met instemming van alle eden aan een of meer van 

zijn leden mandaat en machtiging verlenen tot het uitvoeren van delen van zijn taak. 

Zie ook artikel 4 voorstel Kaderwet zefitandige bestuursorganen: 

Een zelfstandig bestuursorgaan behoeft voor instemming met mandaatverlening de 



In de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving wordt in aanwijzing 70.M 
opgemerlct: 'In een verordening lcunnen provinciale staten of de gemeenteraad 
bepalen dat een aan gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wet-
houders gedelegeerde bevoegdheid niet mag worden gemandateerd.' De aanwij-
zing schrijft daartoe een model voor. 

Beoordeling 

goedkeuring van Onze Minister, tenzij het mandaatverlening door Onze Minister 

betreft. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of op de 

grond dat de te mandateren bevoegdheid naar het oordeel van Onze Minister een 

goede taakuitoefening door het zelfstandig bestuursorgaan kan belemmeren 

(Kamerstukken II 2000/01, 27 426, nrs. 1-2). 

Zie ook artikel 120, eerste lid, Algemene bijstandswet: 
1. Burgemeester en wethouders kunnen slechts met toestemming van de gemeente-

raad aan gemeenteambtenaren mandaat verlenen tot het nemen van besluiten 

inzake de verlening van bijstand. Burgemeester en wethouders geven daarbij alge-

mene instructies. 

In gelijke zin artikel 43 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte gewezen zefitandigen. 

Het model luidt: Van de bevoegdheid tot ... (aanduiding besluit) wordt geen man-

daat verleend. 

In de Aanwijzingen voor de regelgeving ontbreekt hierover een aanwijzing. 

De situatie bij een beperking of uitsluiting bij wet in formele zin is helder. Maar 
anders dan bij artikel io:15 is de situatie wat betreft mandaat van bestuursbe-
voegdheid — vanwege artikel 10:3, tweede lid, onder a, kan het niet over de 
bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften gaan — 
ook overigens eenvoudig: ieder bestuursorgaan dat bij of lcrachtens de wet com-
petent is verklaard (nadere) regels te stellen over de uitoefening van een bevoegd-
heid, kan beperkingen stellen aan mandaatverlening van die bevoegdheid. 
Niettemin zou het goed zijn als de praktijk hiertoe over een model zou beschik-
ken, vergelijkbaar met de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving (aanwij-
zing 7o.M'''3). Een dergelijk model zou ook in eventueel in de Aanvvijzingen voor 
de regelgeving op te nemen bepalingen lcunnen worden neergelegd. 
Aanbeveling: Voor het uitsluiten of beperken van mandaat wordt een model ont-
worpen, vergelijkbaar met aanwijzing 7o.M van de Aanwijzingen voor de decen- 

103. Overigens is de tekst van laatstgenoemde aanwijzing niet juist: er wordt alleen gesproken over 
`gedelegeerde' bevoegdheid, terwijl het ook over attributie kan gaan (en in de meeste gevallen 
ook gaat). 
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trale regelgeving. Mdien in de Aanwijzingen voor de regelgeving bepalingen over 
mandaat worden opgenomen, wordt dit model daarin eveneens neergelegd. 

+43 	Hoe is in de jurisprudentie met impliciete wettelijke verboden 
omgegaan? Bestaat in dergelijke gevallen geen behoefte aan ingrijpen 
van de wetgever die het betreft? 

De wet 

Als gezegd zal het zich volgens de memorie van toelichting (p. 169-170) niet vaak 
voordoen dat een wettelijk voorschrift zich uitdrukkelijk tegen mandaatverlening 
verzet, maar zal het veelal nit het stelsel van de bepalingen moeten worden afge-
leid dat mandaat niet is toegestaan (de toelichting noemt KB 19 mei 1987, AB 

1988, 411). 

Jurisprudentie 

Er is weinig jurisprudentie waarin uit een wettelijk voorschrift werd afgeleid dat 
mandaat niet is toegestaan, dus buiten het criterium van de aard van de bevoegd-
heid. 

De (wetgevings)praktijk 

De stelling uit de memorie van toelichting dat het zich niet vaak zal voordoen dat 
een wettelijk voorschrift zich uitdrukkelijk tegen mandaatverlening verzet, wordt 
door de wetgevingspraktijk bevestigd. 

104. Aangehaald bn Van Wijk/Konijnenbelt & van Male 1999, p. 161, nt. 42. 
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Het in de memorie van toelichting genoemde KB 19 mei 1987, AB 1988, 411 biedt 

geen voorbeeld van een situatie waarbij uit een wettelijk voorschrift impliciet moet 

worden afgeleid dat mandaat niet is toegestaan. 

Het ging daarbij om een in mandaat genomen besluit door g.s. namens p.s. (zie 

over de vraag of p.s. mogen mandateren onder, S 4.5), terwijI uit de stukken bleek 

dat p.s. de beslissing aan zich hadden willen houden. 

Een ouder voorbeeld biedt CRvB 17 maart 1962:m 4  in het Ambtenarenreglement 

Rijkspolitie 1975 was geregeld dat de minister bepaalde sancties kon opleggen, en 

dat andere sancties konden worden opgelegd door door hem aangewezen ambtena-

ren. Het mandateren van zijn eigen exclusieve sanctiebevoegdheid was in strijd met 

dat reglement, aldus de CRvB. 

In CRvB 17 maart 1998, AB 187 m.nt. HBr, RAwb 128 milt. te werd uit artikel 120 Alge-

mene Bijstandswet afgeleid dat mandaat, aan een ambtenaar, van het beslissen in 

bezwaar niet is toegestaan (deze regel is inmiddels neergelegd in artikel 120, tweede 

lid, Am). 



Het duidelijkst nog zijn wettelijke bepalingen waarin wordt voorzien in een wet-
telijke basis voor mandaat, in combinatie met het gebruik van het woord `uitslui-
tend'. 

Zie bijvoorbeeld artikel 5 Besluit indicatie sociale werkvoorziening: 

1. Het gemeentebestuur stelt de indicatie vast binnen vier weken na ontvangst van 

het advies van de commissie. 

2. Het gemeentebestuur kan uitsluitend aan een gemeenteambtenaar mandaat ver-

lenen tot het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid. 

Veelal zal het echter gaan om situaties waarbij het wettelijk voorschrift expliciet 
een bepaalde mandaatverlening toestaat, hetgeen a contrario kan meebrengeni° 5  
dat mandaat aan anderen respectievelijk buiten de in de wet genoemde situaties 
of voorwaarden, niet is toegestaan. 

Zie bijvoorbeeld artikel 3, tweede lid, Penitentiaire beginselenwet: 
2. Het opperbeheer van de inrichtingen berust bij Onze Minister. Onze Minister kan 

mandaat verlenen inzake de uitvoering hiervan alsmede betreffende de hem bij of 

krachtens deze wet toegekende overige bevoegdheden aan het hoofd van de Dienst 

Justitiele Inrichtingen.m6  

Soms wordt expliciet bepaald dat mandaat mag worden verleend aan een 
bepaalde functionaris of van bepaalde besluiten; a contrario moet dan worden 
aangenomen dat mandaat hierbuiten niet is toegestaan. 

Zie bijvoorbeeld artikel 44 Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens: 
Van de bevoegdheid tot het wijzigen van de systeembeschrijving, met uitzondering 

van wijzigingen waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 13 of 22 van de wet, 

kan mandaat worden verleend aan een functionaris van het Ministerie van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Wat mandaat aan bepaalde aangeduide niet-ondergeschikten betreft, ligt dat 
genuanceerd: aangenomen mag worden dat aan andere niet-ondergeschikten 
dan niet, maar aan ondergeschikten nog wel mag worden gemandateerd. 

Artikel 29 Huisvestingswet: Van de bevoegdheden krachtens deze paragraaf kunnen 

burgemeester en wethouders mandaat verlenen aan eigenaren van woonruimte, 

voor zover het die woonruimte betreft. 

Een belangrijke algemene (voor mandaat impliciete) wettelijke belemmering 
biedt artikel 2:4, tweede lid, Awb, dat in de weg staat aan mandaat aan degene die 
een persoonlijk belang bij een bepaalde uitoefening van de bevoegdheid heeft. 

105. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, hangt van de omstandigheden en de formulering af. 
ic>6. Aan de parlementaire geschiedenis van deze wet is over een eventuele a-contrario-bedoeling van 

de wetgever niets te ontlenen (Kamerstuldcen ii 1994/95, 24 263, nr. 3). 
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Van belang is ten slotte de opmerking in de Nota naar aanleiding van het verslag 
(p. 85-86) dat een vermindering van onzekerheid bereikt kan worden door voor 
onduidelijke situaties in de toekomst een uitdrulckelijk verbod van mandaat in de 
wetgeving op te nemen. 

Beoordeling 

De verwachting, uitgesproken in de Nota naar aanleiding van het verslag dat een 
verdere vermindering van onzekerheid bereikt kan worden door voor onduide-
lijke situaties een uitdrukkelijk verbod van mandaat in de wetgeving op te nemen 
is in die zin niet uitgekomen, dat nog op vele plaatsen in de wetgeving onduide-
lijkheid bestaat over de vraag of mandaat is toegestaan. Dit is ongelukkig. De bij-
zondere-wetgever dient daarover zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen: 
impliciete verboden door middel van a-contrarioredeneringen zijn moeizaam en 
veelal niet nodig. 
Aanbeveling: Als de bijzondere-wetgever (in materi8e zin) beoogt mandaat uit te 
sluiten, dan dient hij dat zoveel mogelijk expliciet te doen. Wenst hij een exclu-
sieve mandaatverleningsmogelijkheid (dus alleen aan ondergeschikte ambtena-
ren, of zelfs aan bepaalde functies of alleen onder bepaalde omstandigheden), 
dan dient dit gepaard te gaan met gebruik van het woord 'uitsluitend'. Indien in 
de Aanwijzingen voor de regelgeving en de Aanwijzingen voor de decentrale 
regelgeving een paragraaf over mandaat wordt opgenomen, dan wordt dit daarin 
voorgeschreven. 

4.4.4 	Hoe is in de jurisprudentie met 'aard van de bevoegdheid' omgegaan? 
Vallen daaruit gezichtspunten afte leiden die zich poor codificatie lenen? 

De wet 

Als gezegd ($ 443) kunnen zich bij de vraag of de aard van de bevoegdheid zich 
tegen de mandaatverlening verzet, volgens de memorie van toelichting twee 
gevallen voordoen. Ten eerste het geval dat de bevoegdheid een zodanig karakter 
heeft, dat mandaatverlening in het geheel uitgesloten moet worden geacht, 
omdat de besluitvorming door het orgaan dat de wetgever heeft aangewezen 
(meestal het hoogste politieke orgaan) moet plaatsvinden. Ten tweede is er het 
geval dat de aard van de bevoegdheid niet ten principale aan mandaatverlening in 
de weg staat, maar dat de mandaatverlening in concreto, gelet op de aard van de 
bevoegdheid, niet is toegestaan (zoals bij het hieronder te noemen voorbeeld van 
mandaatverlening van de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels aan 
meer personen, en het in het derde lid neergelegde geval van beslissen op een 
bezwaarschrift). Ook de positie van de gemandateerde, op zichzelf of ten opzichte 
van de mandaatgever, kan er toe leiden dat de aard van de bevoegdheid aan de 
mandaatverlening in de weg staat. Expliciet wordt daarbij genoemd de situatie dat 
de te mandateren bevoegdheid niet in de sfeer van de normale bevoegdheidsuit-
oefening van de gemandateerde ligt, en dat ook het feit dat de gemandateerde zelf 
belanghebbende is bij de uitoefening van die bevoegdheid aan de mandaatverle- 
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fling in de weg kan staan (MvT p. 169-17o 107; zie ook de nota n.a.v. het verslag 
p. 88). 
Van een algemeen (wettelijk) verbod op het mandateren van de bevoegdheid om 
grondrechten te beperken heeft de regering niet willen weten. Volgens de MvT 
(p. 170) zijn er onderwerpen waarbij het verlenen van mandaat bij het beperken 
van grondrechten geen bezwaar behoeft te ontmoeten, bijvoorbeeld bevoegdhe-
den die de burgemeester heeft op grond van de Wet openbare manifestaties en de 
Zondagswet. Ontbreelct aldus een algeheel verbod van mandaatverlening in die 
gevallen, per concreet geval zal moeten worden nagegaan of de aard van de 
bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. 
In de Nota naar aanleiding van het verslag (p. 85-86) wordt nog opgemerkt dat 
'het tweede en het derde lid [van artikel 10:3] tot gevolg [zullen] hebben dat de 
onzekerheid die in het huidige recht bestaat in belangrijke mate wordt weggeno-
men. Daardoor zal de algemene formulering van het eerste lid nog maar in wei-
nig gevallen van toepassing zijn; zij behoeft dan ook niet tot veel geschillen aan-
leiding te geven'. 

Literatuur 

In de literatuur wordt betrekkelijk standaard gewezen op het — niet in artikel 10:3 
neergelegde — vereiste dat de te mandateren bevoegdheid moet passen in de nor-
male werkzaamheden van de mandataris.i 08  

Jurisprudentie 

Dat het tweede lid de nodige duidelijkheid zou brengen en daarmee de jurispru-
dentie zou kanaliseren (zie bijvoorbeeld de jurisprudentie op artikel 28 WRO, die 
nu onder 10:3, tweede lid kan worden gerangschikt) wordt door de onderzochte 
uitspraken bevestigd, maar dat het eerste lid niet tot veel geschillen aanleiding 
behoeft te geven wordt gelogenstraft. Het gaat daarbij overigens in een niet 
gering aantal gevallen om mandaat aan een niet-ondergeschilcte, hetgeen in 
5 4.10 aan de orde komt. 
Bij de analyse van de jurisprudentie (die overigens is beperkt tot de periode na 
publicatie van het voorontwerp, dus vanaf 5 december 1991) is het nuttig de 
onderscheiding van de memorie van toelichting aan te houden, dat wil zeggen de 
uitspraken onder te verdelen in: 
1. mandaatverlening moet in het geheel uitgesloten worden geacht, omdat de 

besluitvorming door het orgaan dat de wetgever heeft aangewezen moet 
plaatsvinden; 

2. de aard van de bevoegdheid staat niet ten principale aan mandaatverlening in 
de weg, maar de mandaatverlening is in concreto, gelet op de aard van de 
bevoegdheid, niet (of juist alleen) toegestaan vanwege: 

to7. Deze uitgebreide passages ontbraken nog in het voorontwerp. Commissie Wetgeving algemene 
regels van bestuursrecht 1991, p. 33. 

to8. Ten Berge 1997, p. too; Zijlstra 1997-I, p. 236. 
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a. de positie van de gemandateerde; 
b. de omstandigheden van het geval. 

1. 	Mandaatvertening moet in het geheel uitgesloten warden geacht 

Hierbij past wel de aantekening, dat artikel 168 Gemeentewet (het zogeheten 
'wethoudersmandaat') en zijn zusterbepaling artikel 166 Provinciewet, niet de 
beperking tot de aard van de bevoegdheid kennen, maar uitsluitend de dausule-
ring 'tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet'. Dit 
zou mee kunnen brengen — en dat doet het volgens de jurisprudentie ook — dat 
aan wethouders meer bevoegdheden kurmen worden gemandateerd dan aan 
ambtenaren. 

In CRvB 17 moan 1998, AB i8 m.nt. HER, RAwb 128 m.nt. to werd uit artikel 120 Alge-

mene Bijstandswet afgeleid dat mandaat, aan een ambtenaar van het beslissen in 

bezwaar niet is toegestaan, maar, gelet op artikel 168 Gemeentewet, wel aan een 

wethouder. 

Aangenomen moet worden dat wanneer een wethouders- onderscheidenlijk een 
gedeputeerdenmandaat in abstracto wordt verboden, mandaatverlening tiber-
haupt niet is toegestaan. Wordt mandaat aan een ondergeschikte gemeente- of 
provincieambtenaar in abstracto verboden, dan is een wethouders- onderschei-
denlijk een gedeputeerdenmandaat wellicht nog mogelijk. 

No 7 september 1992, AB 461 Verboden mandaat aan niet-ondergeschikte van het 

plaatsen van een aantekening op een jachtakte; de No merkt op dat in dit geval man-

daat aan een ondergeschikte ambtenaar wel mogelijk zou zijn geweest. 

In de memorie van toelichting wordt ten aanzien van artikel mat opgemerlct: 
'een duidelijk voorbeeld, waarbij de aard van de bevoegdheid in de weg staat aan 
ondertekeningsamandaat", is de ondertekening van koninklijke besluiten' (zie 
onder, 4.16). Over 'echte' mandaatverlening van koninklijke besluiten spreekt 
de MvT zich niet uit, maar zij wordt blijkens de jurisprudentie niet volledig uitge-
sloten. 
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CRvB 18 mei 2000, AB 309 m.nt. NH Hierbij ging het om mandatering van de 

bevoegdheid door de Koning(in) aan een bewindspersoon om te beslissen op 

bezwaar inzake een ontslagbesluit. Annotator Hennekens merkt op, dat de vraag 

naar de toelaatbaarheid van het mandaat niet expressis verbis aan de orde [komt], 

doch de teneur van de gang van zaken is dat dit niet uitgesloten is. De vernietiging 

door de Centrale Raad van Beroep is (immers) toegespitst op het fed dat pas ach-

teraf machtiging werd gevraagd en bereft niet het feit dat machtiging als zodanig 

gevraagd en verleend werd (zie ook CRvB 2 juli 1998, AB 1998, 325 m.nt. HH). 



2a. 	Mandaat niet ofjuist alleen toegestaan vanwege de positie van de gemanda- 
teerde 

Voorzitter Afdeling Rechtspraak Road van State, 2ojanuari 1993, So3.92.3837, gst. 7994, 

6983, nr. 8 m.nt. Goorden Bedenkingen tegen de constructie waarbij de beslissing 

van b en w naar aanleiding van het door de welstandscommissie uitgebrachte 

advies krachtens mandaat wordt genomen door de ambtelijk secretaris van de wel-

standscommissie. 

2b. 	Mandaat niet ofjuist alleen toegestaan vanwege de omstandigheden van het 
geval 

Allereerst is bier van belang de jurisprudentie op artikel 28 WRO, volgens welke 
goedkeuring van een bestemmingsplan niet in mandaat kan geschieden indien 
tegen het plan bedenkingen zijn ingebracht (zie daarover hiervoor, § 2.2). Maar 
daarnaast kan nog gewezen worden op andere uitspraken. 

AR 17 december 1991, AB 1992, 550 m.nt. ji-wdv Straatverbod wel toegestaan nu de bur-

gemeester de politie voldoende uitsluitsel biedende criteria heeft gegeven en zij 

geen beoordelingsvrijheid hadden. 

VzAR 2o januari 7993, cst. 6983, 8 Vz heeft bedenkingen (maar schorst niet) tegen 

constructie dat secretaris van de welstandscommissie in mandaat de beslissing van 

b en w naar aanleiding van het advies van diezelfde commissie neemt. 

Rb. Maastricht 77 augustus 7995, no 7995, 379 (aangehaald bij Hj. Simon, Handboek 

bestuurs(proces)recht volgens de awb, Den Haag: Sdu 7997 p. 53) Bevel tot verblijfsont-

zegging mag (wellicht) gemandateerd worden, maar in ieder geval niet met een 

grote beoordelingsvrijheid. 

CBB 12 december 7996, AB 7997, 783 m.nt. ji-ivdv In het kader van de bij artikel 18 

Kaderregeling Scholing afgebakende bestuurlijke verhouding tussen de betrokken 

collegiale bestuursorganen van de Arbeidsorganisatie past het niet dat het CBA het 

geheel aan zijn ondergeschikten overlaat te beoordelen of er al dan niet reden is een 

door het RBA genomen beslissing te corrigeren. Het krachtens mandaat door het 

betrokken sectorhoofd namens het CBA genomen bestreden besluit is niet genomen 

door het bevoegde orgaan (zie ook CBB 14 april 1998, AB 283). 

ABRS 7 mei 2000, Gst. 2000, 7727, 4 Gelet op de aard van de bevoegdheid tot het verle-

nen van een verklaring van geen bezwaar, met de afgifte waarvan wordt vooruitgelo-

pen op de beslissing van g.s. over de goedkeuring van het bestemmingsplan dat het 

beoogde bouwwerk, werk (inclusief werkzaamheid) of gebruik toestaat, moet man-

daatverlening in beginsel [...I ongeoorloofd worden geacht, ongeacht of tegen de 

voorgenomen toepassing van artikel 19 WRO bedenkingen zijn ingediend. Slechts in 

die gevallen waarin sprake is van een niet ingrijpende inbreuk op een bestaande 
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Beoordeling 

planologische situatie kan mandaatverlening aanvaardbaar worden geoordeeld. 

Zodanig geval doet zich bier voor. 

ABRS 29 ougustus z000, Gst. 7132, 11 Toegestane mandaatverlening van verlening van 

bouwvergunning aan gemeenteambtenaar onder voorwaarde dat geen strijd is met 

bestemmingsplan en er een positief welstandsadvies ligt, en van het verlenen van 

vrijstelling als de betrokken planbepaling reeds veelvuldig is toegepast. 

MRS 18 september 2000, Gst 7737, 5 m.nt CG Vrijstelling van het bestemmingsplan 

mag worden gemandateerd, maar niet als het gaat om een ingrijpende inbreuk op 

de bestaande planologische situatie. 

De jurisprudentie over de aard van de bevoegdheid is te casuistisch om een alge-
mene, voor de wetgever bruikbare lijn uit te construeren, althans waar het gaat 
om mandaat aan ondergeschikten: bij mandaat aan niet-ondergeschilcten tekent 
zich op onderdelen wel een dergelijke lijn af (zie onder, 5 4.10). Denkbaar is de eis 
dat de gemandateerde bevoegdheid in de sfeer van de normale werlczaamheden 
van de mandataris past, te codificeren. Zij is namelijk in confesso (zie de MvT, 
p. 170 en 173, waar bij wijze van voorbeeld wordt gemeld het verlenen van verblijfs-
vergunningen wel kan worden gemandateerd, maar niet aan het hoofd van de afde-
ling FEZ van de gemeente) en kan bij mandaat aan zowel ondergeschikten als niet-
ondergeschikten een nuttige functie vervullen. Met opneming van een dergelijk 
vaag criterium zouden echter weer vele nieuwe vragen worden opgeroepen. flit 

knelt temeer, daar het om een 'clubbele' onzekerheid gaat.'° 9  Ten eerste vloeit onze-
kerheid voort uit de vage omschrijving van het criterium zelf. Ten tweede is ondui-
delijk op welk moment en naar welke maatstaven de werlczaamheden van de aspi-
rant-mandataris moeten worden beoordeeld; het kan immers zijn dat hij juist met 
het oog op de te mandateren bevoegdheid zijn organisatie aan het herinrichten is, 
zodat wat eerst niet 'normaall was, dat wellicht toch kan worden. Het voorgaande 
leidt ertoe dat worth afgezien van een aanbeveling op dit punt. 

445 	Niveau van regelstelling 

Probleemstelling 

Een belangrijk punt betreft nog het niveau van regelstelling. Het is mogelijk dat 
de bijzondere-wetgever de nodige duidelijkheid wil scheppen en uitdrukkelijk 
bepaalt dat mandaatverlening is toegestaan, zoals in artikel 168 Gemeentewet 
(mandaat van B en W aan een lid van het college) en artikel 120 Mgemene 

109. Dit nadeel speelt niet bij de voorgestelde aanpassing van het tweede lid, onder a; zie hiema, 
S 4.5. 
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Bijstandswet 1995 (mandaat aan ambtenaren). De vraag rijst, of dit ook op een 
lager niveau van regelstelling dan de wet in formele zin mogelijk is. 

De wet 

De memorie van toelichting bij de Aanpassingswet derde tranche Awb I bevat 
onder nr. 212 de vuistregel: 'Een uitdrukkelijke regeling is voorts wenselijk, 
indien twijfel mogelijk is of de aard van de bevoegdheid of de besluitvormings-
procedure zich tegen mandaatverlening verzet' (Kamerstulcken II 1996/97, 25 
280, nr. 3, p. 58). Men ziet dit in een aantal wetten in formele zin toegepast. 

Zie bijvoorbeeld artikel 1 Belemmeringenwet Landsverdediging. De toelichting 

merkt daarover op: 'De bevoegdheid tot het opleggen van een gedoogplicht wordt in 

de Belemmeringenwet Landsverdediging neergelegd bij de betrokken minister. Gelet 

op de uitdrukkelijke bepaling in artikel 7 dat slechts in gevallen van geringe beteke-

nis bepaalde personen gemachtigd kunnen worden namens de minister een derge-

lijke gedoogplicht op te leggen, moet ervan worden uitgegaan dat het hier een 

bevoegdheid betreft die naar haar aard in beginsel niet voor mandaat in aanmerking 

komt. Teneinde de mogelijkheid van mandaat te verzekeren dient deze dan ook uit-

drukkelijk in de wet te worden geregeld. Nu het om een mandaat voor een bepaald 

geval gaat en er tevens bijzondere vereisten zijn gesteld aan de bekend making wordt 

het tweede lid van artikel 7 eveneens aangepast.' (idem p. 79) 

Zie ook artikel 8 en 10, tweede lid, Havennoodwet en artikel 41 Spoorwegwet. 

Dergelijke constructies komt men echter ook in lagere regelgeving van de cen-
trale overheid tegen. 

Zie bijvoorbeeld artikel 42 Vreemdelingenbesluit, als volgt toegelicht: 'In de Vreem-

delingenwet, zoals die na de inwerkingtreding van de Aanpassingswet derde tranche 

Awb II is komen te luiden, komt delegatie van bevoegdheden van de Minister van 

Justitie niet meer voor. Deze mogelijkheid is steeds vervangen door de mogelijkheid 

daarvan mandaat of machtiging te verlenen. In navolging hiervan wordt ook in het 

Vreemdelingenbesluit slechts de mogelijkheid van het verlenen van mandaat of 

machtiging opgenomen' (Stb. 1997, 764, p. 17). 

Zie ook artikel 6 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar: 'Uit artikel 142 Sv 

moet worden afgeleid dat de bevoegdheid tot het verlengen of wijzigen van de akte 

van opsporingsbevoegdheid, de aanwijzing en de aanvullende opsporingsbevoegd-

heid primair bij de Minister van justitie ligt. Uit artikel 6 van het Besluit buitenge-

woon opsporingsambtenaar, met name uit de vervallen tweede volzin van het 

tweede lid, moet worden afgeleid dat beoogd is delegatie van deze bevoegdheid aan 

de procureur-generaal mogelijk te maken. Nu de procureur-generaal als onderge-

schikte van de Minister van Justitie aangemerkt moet worden (zie ook wetsvoorstel 

reorganisatie Om, Kamerstukken 111996/97, 25 392, nrs. 1-2) is de mogelijkheid van 

65 



delegatie vervangen door de uitdrukkelijk opgenomen mogelijkheid van mandaat' 

(Stb. 1997, 764 P.  22). 

Ten slotte bevatten de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving hierover een 
aanwijzing met een modelbepaling (aanwijzing 69.M). 

De aanwijzing luidt: 'Het uitdrukkelijk mogelijk maken van mandaat in een wettelijk 

voorschrift gebeurt op de volgende wijze: 

Van de bevoegdheid tot ... (aanduiding genoemd in de artikelen ... en ...) kan man-

daat worden verleend aan (gemandateerden).' 

De toelichting vermeldt hierbij onder andere: 

'In sommige gevallen zal het niet duidelijk zijn of de aard van de bevoegdheid zich 

tegen mandaatverlening verzet. In die gevallen verdient het aanbeveling om desge-

wenst uitdrukkelijk te regelen dat een bevoegdheid zich niet verzet tegen mandaat-

verlening.' 

Jurisprudentie 

Over dit vraagstuk is geen jurisprudentie aangetroffen. 

Beoordeling 

Bedacht moet worden, dat een — lagere — wetgever die meent twijfel over de aard 
van de bevoegdheid te kunnen wegnemen door uitdruldcelijk te bepalen dat man-
daat mogelijk is, toch tegen het criterium 'aard van de bevoegdheid' van artikel 
10:3, eerste lid, kan aanlopen; dit is immers van hogere rang, en kent een objec-
tieve redactie. Het is dus onjuist te menen dat de problemen door een materieel-
wettelijke grondslag kunnen worden weggenomen. 
Aanbeveling: Voor bestuursorganen moet duidelijk zijn dat een grondslag voor 
mandaat in een wettelijk voorschrift, niet zijnde een wet in formele zin, niet aan 
toetsing aan het criterium `aard van de bevoegdheid' in de weg kan staan. lndien 
in de Aanwijzingen voor de regelgeving en de Aanwijzingen voor de decentrale 
regelgeving een paragraaf over mandaat wordt opgenomen, dan wordt dit daarin 
neergelegd. 

4.4. 6 	Hoe is het meer specifiek met mandaat van de bevoegdheid tot het 
stellen van beleidsregels in praktijk en jurisprudentie gesteld? 

De wet 

In de memorie van toelichting wordt expliciet ingegaan op mandaat van de 
bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels. Het moet volgens de toelichting 
mogelijk zijn dat aan een functionaris zowel de bevoegdheid tot het geven van 
beschikkingen als de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels terzake 
wordt gemandateerd. Ook is het mogelijk dat deze vervolgens de bevoegdheid tot 
het afdoen van de beslissing (onder)mandateert aan verschillende, aan hem 
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ondergeschikte ambtenaren. Het is echter ongewenst dat hij daarbij ook de 
bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels aan deze ambtenaren zou 
(onder)mandateren, omdat er dan over de uitoefening van dezelfde bevoegdheid 
op hetzelfde niveau verschillende beleidsregels zouden kunnen bestaan. In dat 
laatste geval staat artikel 10:3, eerste lid, aan de mandaatverlening in de weg (MvT 
p. 170-171). 

Literatuur 

Hennekens heeft in zijn noot bij CRvB 25 juli 1991, AB 1991, 656 aangegeven dat 
beleidsregelbevoegdheid voor de mandataris naar zijn mening 'tut een oogpunt 
van zuivere bestuurlijke verhoudingen een weinig aantrekkelijke figuur is. De 
rollen tussen de mandans en mandataris worden aldus in zekere zin omgedraaid. 
Zou het niet juister zijn dat formeel de mandans de beleidsregels vaststelt binnen 
welke de mandataris de gemandateerde bevoegdheid kan uitoefenen?' "° 

Jurisprudentie 

Jurisprudentie over mandaat van beleidsregelbevoegdheid is niet aangetroffen. 
Wel is er enige jurisprudentie over tegengesteld beleid van mandans en mandata-
ris: zie daarover S 4.12. 

Praktijk 

Aanwijzing 46 van de Aanwijzingen voor de regelgeving bepaalt: `Bij de vaststel-
ling van beleidsregels krachtens mandaat geschiedt deze vaststelling ten minste 
op het niveau van directeur-generaal of een daarmee vergelijkbare functionaris.' 
Deze aanwijzing wordt niet toegelicht dan met een voorbeeld van zo'n functiona-
ris (te weten de Hoofddirecteur Telecommunicatie en Post). 

Beoordeling 

Mandaatverlening impliceert niet de bevoegdheid beleidsregels te stellen; die 
bevoegdheid moet afzonderlijk worden verleend. Enerzijds is de betekenis van 
deze constatering in die zin beperkt, dat eenieder die een bestuursbevoegdheid 
uitoefent — zelfstandig of namens een ander — dit met beleid dient te doen. Ander-
zijds moet met Hennekens worden geoordeeld dat het vaststellen van beleidsregels 
door de mandataris, dus het neerleggen in een besluit en het naar buiten brengen, 
in veel gevallen niet wenselijk en ook niet nodig is. Een praktische noodzaak voor 
deze mandaatmogelijkheid zoals de MvT ziet, wordt niet aangetoond. Analoog aan 
hetgeen de MvT bij het tweede lid, onder a, vermeldt (zie daarover hierna, S 4.5.3) 
moet ook over mandaat van het vaststellen van beleidsregels worden gezegd: 'Het 
is van belang dat de politiek verantwoordelijke bewindspersoon zelf de regeling 
vaststelt.' Het vaststellen van beleidsregels door de mandataris is wezensvreemd 

Ho. Zie hierover Goorden 1992, p. 164-165. 
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aan de figuur van mandaat. Oat de mandataris zijn beleid bij gelegenheid op papier 
zet valt toe te juichen, en zal (gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel) de mandaat-
gever onder omstandigheden lcunnen worden tegengeworpen. Het gaat er dan ook 
primair om dat dit beleid wordt teruggekoppeld naar het bestuursorgaan, en is 
daarmee eerder een lcwestie van coordinatie en sturing door het bestuursorgaan 
dan van een verbod van mandaatverlening tot beleidsregelgeving. 
Problemen lcunnen voorts ontstaan als de mandans en de mandataris ter zake 
van de bevoegdheid allebei beleidsregels vaststellen." Juridisch zijn het beide 
beleidsregels van de mandans." 2  Het behoeft geen betoog dat voorkomen dient te 
worden dat beleidsregels van de mandataris conflicteren zijn met beleidsregels 
van de mandans." 3  Oat levert namelijk innerlijk tegenstrijdig beleid op. 
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat mandaat van de bevoegdheid tot het 
vaststellen van beleidsregels moet worden ingeperkt. Analoog met hetgeen hier-
onder (verwezen zij naar § 4.5) ten aanzien van algemeen verbindende voorschrif-
ten wordt gecondudeerd, ligt een wettelijke beperking tot technische en organisa-
torische voorschiften voor de hand. 
Aanbeveling: In artikel 10:3, tweede lid, onder a, wordt ook een beperking van 
mandaat van beleidsregelbevoegdheid opgenomen. Mandaat van de bevoegdheid 
tot het vaststellen van beleidsregels wordt beperkt tot het stellen van regels over 
organisatorische of technische onderwerpen. 

4.5 	GEEN MANDAAT VAN DE BEVOEGDH EID TOT HET VASTSTELLEN VAN 

ALGEM EEN VERBINDEN DE VOORSCHRIFTEN 

Artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder a 

Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid: 
a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de 

verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien; 

+5. 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Mandaat van de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften vast te stel-
len mag niet worden verleend, tenzij bij het verlenen van de bevoegdheid uit-
drukkelijk in mandaatverlening is voorzien. Volgens de memorie van toelichting 
(p. 171) komt het met name in de departementale praktijk nogal eens voor dat aan 
ambtenaren mandaat wordt verleend om wettelijke voorschriften vast te stellen, 
hetgeen 'niet wenselijk en ook niet nodig' wordt geacht. 

Hr. Uit de MvT (p. 170 en 171) blijkt dat artikel 10:3, eerste lid wel in de weg staat aan het onderman-
dateren van de bevoegdheid tot beleidsregelgeving. 
Broring 1998, p. 46. 

113. Broring, a.w., tap. stelt hierover dat de 'hoogste' beleidsregel, die van de mandans, voorgaat. 
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Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe in de aanpassingsarbeid met deze norm is omge-
sprongen, hoe zij doorwerkt in de jurisprudentie en in hoeverre in de pralctijk 
behoefte bestaat aan deze vorm van mandaatverlening. 

4.5.2 	Is deze vorm van mandaat by de aan passing van mandaatregelingen 
geschrapt, of is er op bepaalde plaatsen voorzien in grondslagen 
hiervoor? 

De wet 

Onder aanpassingsnummer 211 wordt er in de memorie van toelichting bij de Aan-
passingswet derde tranche Awb I op gewezen dat `een uitdnikkelijke regeling [...] 
nodig [is], indien algemeen verbindende voorschriften in mandaat moeten kun-
nen worden vastgesteld' (Kamerstukken II 1996/97, 25 280, nr. 3, p. 58). 
In de wet in formele zin is op een aantal plaatsen voorzien in een dergelijke 
grondslag. In de meeste gevallen gaat het daarbij om rechtspositionele regelin-
gen, in alle gevallen om gedetailleerde technische en organisatorische onderwer-
pen. 

Zie bijvoorbeeld: 

Artikel lob van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van 

bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst 

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijftpensioenfonds 

Artikel 8 Havennoodwet 

Artikel 44 Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens: Van de bevoegd-

heid tot het wijzigen van de systeembeschrijving, met uitzondering van wijzigingen 

waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 13 of 22 van de wet, kan mandaat wor-

den verleend aan een functionaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De toelichting bij deze bepaling luidt: In de systeembeschrijving zijn de specificaties 

vastgelegd met 'betrekking tot de technische en administratieve inrichting en wer-

king van de basisadministraties en het vestigingsregister. De vaststelling van de sys-

teembeschrijving geschiedt krachtens artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basis-

administratie persoonsgegevens door de Minister van Binnenlandse Zaken. De aard 

van de systeembeschrijving, een gedetailleerde beschrijving van technische en 

administratieve eisen op uitvoeringsniveau, brengt met zich mee dat deze regelma-

tig dient te worden gewijzigd. Teneinde wijzigingen die een niet-beleidsgevoelig 

karakter hebben zo nodig op een snelle en eenvoudige wijze te kunnen aanbrengen, 

is in artikel 44 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

de mogelijkheid opgenomen, dat de minister de bevoegdheid tot het vaststellen van 

de systeembeschrijving mandateert aan een functionaris van zijn ministerie. Daarbij 
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is de beperking gehandhaafd, dat deze bevoegdheid zich niet uitstrekt tot wijzigin-

gen die zo ingrijpend zijn, dat het gemeentebestuur of de afnemer een nieuwe toe-

stemming als bedoeld in artikel 13, respectievelijk 22 van de Wet gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens nodig heeft om de gewijzigde regels te 

mogen toepassen.' (Stb. 1997, 538 p. 6) 

Artikel 2 Wet betreffinde verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling 

Artikel 113 Wet op de bedrifflorganisatie 

Artikel 13213 A Algemeen Rijksambtenarenreglement: Van de bevoegdheid tot het stel-

len van regels met een sterk technisch karakter krachtens dit besluit, anders dan 

krachtens de artikelen 4, 9 en 10, kunnen Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Onze Minister van Financien en Onze Minister mandaat ver-

lenen. 

Artikel ha Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren 

defensie: Van de bevoegdheid tot het vaststellen van ministeriele regelingen als 

bedoeld in de artikelen 10 en 11 kan mandaat worden verleend aan de directeur-

generaal personeel van het Ministerie van Defensie. 

Artikel 4a Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel: Van de bevoegdheid 

tot het stellen van regels met een sterk technisch karakter krachtens dit besluit, kun-

nen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister 

mandaat verlenen. 

Artikel 15a Besluit dienstreizen defensie: Van de bevoegdheid tot het vaststellen van 

ministeriele regelingen als bedoeld in hoofdstuk 2 kan mandaat worden verleend 

aan de directeur-generaal personeel van het Ministerie van Defensie. 

Artikel 7, tweede lid, Besluit procedure geneeskundig onderzoek verzetsmilitairen en 

ondergedoken Militairen: Van de bevoegdheid tot het vaststellen van ministeriele 

regelingen als bedoeld in het eerste lid kan mandaat worden verleend aan de direc-

teur-generaal personeel van het Ministerie van Defensie. 

Artikel 12, tweede lid, Besluit rechtspositie rechteriijke ambtenaren: De functionele 

autoriteit is verantwoordelijk voor de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de 

rechterlijk ambtenaar. Daarbij neemt de functionele autoriteit de door Onze Minis-

ter gestelde regels in acht. Onze Minister kan van het stellen van regels mandaat 

verlenen. 

Artikel 5 Besluit vergoeding aan ambtenaren kosten gebruik privt-telefoonaansluiting 

voor Dienstdoeleinden: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

kan omtrent het bepaalde in dit besluit nadere regels stellen. Van de bevoegdheid 

tot het stellen van deze regels met een sterk technisch karakter kan Onze Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mandaat verlenen. 



Beoordeling 

De wet 

Artikel 25, vierde lid, Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984: Van de 

bevoegdheid tot het vaststellen van een regeling, met een sterk technisch karakter, 

als bedoeld in het eerste lid, kunnen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en Onze Minister, hoofd van het desbetreffende departement van 

algemeen bestuur, mandaat verlenen. 

Artikel 18a Reisbesluit binnenland: Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met 

een sterk technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister mandaat verlenen. 

Artikel 15b Reisbesluit buitenland: Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met 

een sterk technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister mandaat verlenen. 

Op nogal wat plaatsen in wetgeving van de centrale overheid wordt een grondslag 
geboden voor mandaat van de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen ver-
bindende voorschriften (zie voor decentrale regelgevers onder, 4.5.3). De waar-
dering hiervan komt eveneens in 4.5.3 aan de orde. 
Hier moet nog worden opgemerkt dat artikel 10:3, tweede lid, onder a, uitsluitend 
spreekt van mandaat van de bevoegdheid tot het `vaststellen' van algemeen ver-
bindende voorschriften. Dit terwijl in artikel 8:2 Awb uitdruldcelijk tevens wordt 
gesproken van intrelddng en het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding. 
Nu is intrekking van een algemeen verbindend voorschrift dogmatisch gezien 
ook (het vaststellen van) een algemeen verbindend voorschrift, maar uit een oog-
punt van consistentie en ter voorkoming van misverstanden is het wenselijk dit 
in artikel 10:3, tweede lid, onder a, eveneens expliciet te vermelden. 
Aanbeveling: Uit een oogpunt van consistentie met artikel 8:2 Awb en ter voorko-
ming van misverstanden is het wenselijk dat in artikel 10:3, tweede lid, onder a, 
na `algemeen verbindende voorschriften' wordt ingevoegd: alsmede de bevoegd-
heid tot het intrekken of tot het vaststellen van de inwerldngtreding daarvan. 

45.3 	Bestaat in de praktijk behoefte aan deze vorm van mandaatverlening? 

De eerder geciteerde passage (aanpassingsnummer 211) in de memorie van toe-
lichting bij de Aanpassingswet derde tranche Awb I, inhoudende dat `een uit-
drukkelijke regeling [...] nodig [is], indien algemeen verbindende voorschriften in 
mandaat moeten kunnen worden vastgesteld', vervolgt met een inhoudelijke 
overweging: `Hiermee is grote terughoudendheid betracht, nu het vaststellen van 
algemeen verbindende voorschriften door ambtenaren in het algemeen minder 
wenselijk is' (Kamerstukken II 1996/97, 25 280, nr. 3, p. 58). Deze vorm van 
mandaat is `niet wenselijk en ook niet nodig': 'Het is van belang dat de politiek 
verantwoordelijke bewindspersoon zelf de regeling vaststelt' (het voorontwerp 
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voegde daar nog aan toe: 'de flexibiliteit die veelal als reden voor mandaat aan een 
ambtenaar wordt aangevoerd, weegt tegen dat beginsel niet op' (voorontwerp 
derde tranche Awb p. 33); deze zinsnede is bij het wetsvoorstel geschrapt). 
In aanwijzing 33 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, is een aan artikel 10:3, 
tweede lid, onder a, gelijke bepaling neergelegd. Opvallend is, dat de toelichting 
bij deze aanwijzing stelt: 'Deze aanwijzing ziet niet op rechtspositionele regelin-
gen ten aanzien van overheidspersoneel aangezien deze in belangrijke mate een 
intern karalcter hebben.' 

Praktijk 

Van een veronderstelde behoefte in de pralctijk blijkt uit de enquetegegevens niet. 

Broordeling 

Artikel io:3, tweede lid, onder a, is eigenlijk een opmerkelijke bepaling. De toe-
lichting begint met de constatering dat deze figuur in de departementale praktijk 
nogal eens voorkomt. Vervolgens wordt de onwenselijkheid van deze vorm van 
mandaat breed en goed beargumenteerd uitgemeten. Dit alles leidt dan welis-
waar tot een verbod, maar met een zeer mime uitzonderingsmogelijkheid: niet 
alleen de wet in formele zin, maar ieder besluit dat regelgevende bevoegdheid 
attribueert of delegeert (zie onder, 5 4.5.4). 
Men zou dan op zijn minst verwachten dat de praktijk er nog wel behoefte aan 
zou hebben. Het tegendeel blijkt het geval. Fen overgrote meerderheid (ook de 
ministeries) beantwoordt de betroldcen enquetevraag negatiet Dit is opmerkelijk, 
nu uitzonderingen in ieder geval op het niveau van de centrale overheid in een 
niet gering aantal gevallen voorkomen. 
In de praktijk blijkt het vrijwel steeds te gaan om technische en organisatorische 
onderwerpen, waarvoor geldt dat de betroldcen regelingen snel gewijzigd moeten 
kunnen worden. Hoewel betwijfeld moet worden of daarvoor steeds mandaat 
nodig is, kan dit in de praktijk kennelijk niet gemist worden. Maar het zou goed 
zijn als uitzondering van artikel 10:3, tweede lid, onder a, tot die onderwerpen 
beperkt zou worden. Fen precedent daarvoor valt aan te wijzen in aanwijzing 124f 
van de Aanwijzingen voor de regelgeving, die bepaalt dat toekenning van de 
bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften aan zelf-
standige bestuursorganen beperkt moet blijven tot dergelijke onderwerpen. In dit 
verband kan er ook op nog op worden gewezen dat de Leidraad die de Ministeries 
van lustitie en van Binnenlandse Zaken hebben opgesteld ten behoeve van de 
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Een overgrote meerderheid (5o tegen 3) beantwoordt de betrokken enquetevraag 

negatief. Een provincie: 'Kan nuttig zijn', een gemeenschappelijke regeling: 'Bij som-

migen wel', en een ministerie: 'Op het gebied van personeelsrechtelijke regelingen 

(die mi. ook vaak algemeen verbindende voorschriften zijn) geschiedt onderteke-

ning vaak door ambtenaren namens de Minister (zie regelingen van azK). Enige ver-

ruiming zou dus prettig zijn. Overigens gaat dit laatste over artikel tom jo. 10:3, 

tweede lid, onder a, en net over laatstgenoemde bepaling sec. 



aanpassingswetgeving, dit criterium eveneens als richtsnoer hanteerde: Ten uit-
drukkelijke regeling is nodig, indien de wetgever het noodzakelijk acht dat alge-
meen verbindende voorschiften in mandaat lcunnen worden vastgesteld. Hier-
mee wordt grote terughoudendheid betracht; het is in beginsel niet wenselijk dat 
ambtenaren algemeen verbindende voorschriften vaststellen. Mandaat tot het 
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften wordt dan ook slechts ver-
leend als het gaat om voorschriften met een sterk technisch karakter die frequent 
wijziging behoeven. Bovendien wordt het mandaat zo hoog mogelijk in de orga-
nisatie gelegd (niveau sG/DG)' (Leidraad aanpassingswetgeving Algemene wet 
bestuursrecht, Den Haag: Ministerie van Justitie en van Binnenlandse Zaken, 29 
februari 1996 p. 219). 
Aanbeveling: In artikel io:3, tweede lid, onder a, wordt mandaat van de bevoegd-
heid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften beperlct tot het 
stellen van regels over organisatorische of technische onderwerpen. In ieder 
geval wordt aanwijzing 33 van de Aanwijzingen voor de regelgeving aange-
scherpt. 

4.5.4 	Niveau van regelgeving 

De wet 

Anders dan veel andere bepalingen in titel io.i die in een uitzondering voorzien, 
hanteert dit artikel niet de clausulering `tenzij bij wettelijk voorschrift' in die 
bevoegdheid is voorzien, maar indien bij de verlening van de bevoegdheid in 
mandaatverlening is voorzien. 

Beoordeling 

Dit maakt het eenvoudiger te bepalen op welk niveau de grondslag kan worden 
geboden. Indien bijvoorbeeld een amvb aan een minister de bevoegdheid tot het 
stellen van nadere regels delegeert (een vorm van subdelegatie), kan de minister 
het stellen van die nadere regels mandateren aan een ambtenaar indien de amvb 
daarin voorziet. B en W kunnen een krachtens delegatie verkregen regelgevende 
bevoegdheid (artikel 156 Gemeentewet — deze bevoegdheid zal overigens bij het 
wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur, Kamerstulcken II 2000/01, 27 751, 
nrs. 1-2, worden geschrapt) alleen mandateren indien het delegatiebesluit dat 
expliciet mogelijk heeft gemaakt. 
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4.6 PROCEDURE STAAT AAN MANDAATVERLENING IN DE WEG 

Artikel io:3, tweede lid, aanhef en onder b 

Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid: 
b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met 

versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de 
voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de man-
daatverlening verzet; 

4.6.1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Verbod van mandaat van besluiten die met een versterkte meerderheid moeten 
worden genomen is niet toegestaan, omdat anders het gevaar van ontduiking van 
deze wettelijke waarborg dreigt. Ook andere procedurele waarborgen kunnen 
zich tegen mandaatverlening verzetten. De toelichting noemt het voorbeeld van 
besluiten die in het openbaar moeten worden genomen; daarvoor geldt dat niet 
gemandateerd kan worden aan een orgaan dat niet in het openbaar zal beraadsla-
gen en besluiten. 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe hiermee in de aanpassingswetgeving, de praktijk 
en de jurisprudentie wordt omgegaan. Aan welke procedurele waarborgen moet 
worden gedacht? 

+az 	Hoe wordt in de jurisprudentie omgegaan met de beperking van 
mandaat by besluiten die met ten versterkte meerderheid moeten 
worden genomen? 

Hierover zijn geen uitspraken aangetroffen. De regel lijkt overigens voldoende 
helder. 

4. 6-3 	Is openbaarheid ten eis die volgens de jurisprudentie in de weg stoat can 
mandaatverlening als zij niet gewaarborgd is by uitoefening door de 
gemandateerde? Kan dit verbod warden omzeild door dezelfde waarborg 
toe te passen op de gemandateerde? 

Als gezegd noemt de toelichting bij dit artikel het voorbeeld van besluiten die in 
het openbaar moeten worden genomen; daarvoor geldt dat niet gemandateerd 
kan worden aan een orgaan dat niet in het openbaar zal beraadslagen en beslui-
ten. Voorbeelden uit de jurisprudentie waarbij deze regel wordt toegepast of juist 
niet wordt toegepast, zijn niet aangetroffen. 
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De bepaling brengt mee dat algemeen vertegenwoordigende bestuursorganen 
(gemeenteraad, provinciale Staten) maar ook andere vertegenwoordigende orga-
nen die in het openbaar beraadslagen en besluiten, niet mogen mandateren aan 
'hun' dagelijkse besturen, die niet in het openbaar beraadslagen en besluiten." 4  
Eerstbedoelde organen zouden bij de mandaatverlening kunnen voorschrijven 
dat de mandataris de betrokken bevoegdheid in het openbaar uitoefent, maar een 
dergelijke instructie is in strijd met de betroldcen wettelijke regelingen die het 
dagelijks bestuur zelf laten bepalen wanneer het in het openbaar of met gesloten 
deuren vergadert (vgl. artikel 54 Gemeentewet). 
Aangenomen moet dan ook worden dat artikel 10:3, tweede lid, onder b, niet op 
deze wijze kan worden omzeild. 

4. 64 	Aan welke procedurele waarborgen kan (nog meer) worden gedacht? 

Buiten de waarborg van openbaarheid laten zich nauwelijks algemeen geldende 
uitzonderingen denken. Het enkele feit van collegiale besluitvorming, door de 
Commissie-Prins nog voorgesteld als begrenzing van mogelijkheden tot man-
daatverlening," 5  is blijkens vaste (overigens impliciete) jurisprudentie onvol-
doende om strijd met artikel 10:3, tweede lid, onder b, op te leveren. Wel kan in 
specifieke wettelijke regelingen een belemmering voor mandaat worden gevon-
den, omdat de daarbij voorgeschreven procedure niet kan worden toegepast in 
mandaat. 

Zie bijvoorbeeld de procedure van artikel 9 jo. 47 en 49 Advocatenwet, betreffende 

schrapping van het tableau van een advocaat door de Raad van toezicht. 

4. 6-5 	Zijn er in de aanpassingswetgeving uitzonderingen opgenomen? 

Omdat de onderhavige bepaling geen uitzondering bevat, kan alleen de wet in 
formele zin voorzien in een grondslag voor een dergelijk mandaat. Voor besluiten 
die met versterkte meerderheid moeten worden genomen is dat in de beide aan-
passingswetten niet gebeurd. Een dergelijke uitzondering zou, gelet op het waar-
borgkarakter van besluitvorming bij versterlcte meerderheid, ook bepaald onwen-
selijk zijn. 
Problematisch is natuurlijk wel dat niet op voorhand duidelijk is op welk soort 
besluiten artikel 10:3, tweede lid, onder b, overigens precies ziet. Hierbij laat zich 
een (formeelwettelijke) uitzondering nog wel denken, al was het maar om discus-
sie over geldige mandaatverlening uit te sluiten (zie daarover ook 4.4.5). Derge-
lijke uitzonderingen zijn evenmin bij de beide aanpassingswetten gemaalct. 

114. Zie Zijlstra 1997-2, p. 275-276. 
115. Zie Rapport ABAR 1984, p. 44, en daarover Brouwer 1990, p. 44. 
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4.6.6 	Bestaat er in de praktijk overigens behoefte aan deze vormen van 
mandaatverlening? 

Praktijk 

In de enquete wordt deze vraag met overgrote meerderheid ontkennend beant-
woord. Enkele bestuursorganenflichamen geven aan wel behoefte aan een der-
gelijke mandaatverlening te hebben. 

Beoordeling 

Een waterschap noemt 'bepaalde bevoegdheden in het kader van de uitvoering van 

de Wet op de waterkering'. De Nederlandse Orde van Advocaten wijst op eerderge-

noemd artikel 9, tweede lid, Advocatenwet. Een gemeente merkt op dat deze 

behoefte niet bestaat, 'tenzij jurisprudentie de mandaatmogelijkheden gaat beper-

ken. Ook bij doorvoering van dualisme kan dat veranderen'. Dit laatste is opmerke-

lijk, daar het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur juist bestuursbevoegd-

heden bij de raad weghaalt en overbrengt naar B en W. Een grotere behoefte aan 

mandaat is in het verband van artikel lo:3, tweede lid, onder b, dan juist niet aan de 

orde. Eveneens opmerkelijk is de mededeEng van een open baar lichaam dat 'alle 

aan te wijzen bevoegdheden bij het openbaar lichaam [zichl lenen [...] voor mandaat-

verlening', hetgeen, gelet op het onder 4.6.3 gestelde, op zijn minst dubieus is te 

noemen. 

De onderzoeksgegevens geven geen aanleiding voor de gedachte dat hier sprake 
is van een knelpunt. 

4.7 	CEEN MANDAAT VAN DE BEVOEGDHEID TE BESLISSEN OP EEN 

BEROEPSCHRIFT 

Artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder c 

Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid: 
c. tot het beslissen op een beroepschrift; 

4.7. 1  

Strekking en doelstelling van de regeling 

Het verbod tot mandaat van het beslissen in administratief beroep hangt samen 
met de omstandigheid dat deze vorm van beroep mede een waarborg bedoelt te 
scheppen voor een juiste uitoefening van bestuursbevoegdheden (MvT p. 
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Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe hiermee in de aanpassingswetgeving, de pralctijk en 
de jurisprudentie wordt omgegaan. Bestaat er, zoals de toenmalige Raad voor het 
binnenlands bestuur in zijn reactie op het voorontwerp stelde, in de praktijk 
behoefte aan mandaatverlening van het beslissen op beroep? Hoe is in dit ver-
band de positie van het administratief beroep in zaken op grond van de WAHV (de 
zg. 'Wet Mulder'), waarbij een uitzondering is gemaakt op artikel tweede lid, 
onder c? 

4.7.2 	Hoe wordt in dejurisprudentie omgegaan met het verbod tot 
mandaatverlening van het beslissen op administratiefberoep? 

Deze regel wordt, voor zover zich een relevant geval voordoet, gewoon toegepast. 

Zie CBB 24 december 1996, AB 1997, 193 m.nt. JHvdv, RAwb 1997, 104 m.nt. tB, JB 

1997, 32, waar het ging om mandaat, door het Centraal Bestuur voor de Arbeids-

voorziening, van de bevoegdheid te beslissen op administratief beroep tegen beslui-

ten van het Regionaal Bestuur, aan het hoofd van de sector Juridische Aangelegen-

heden. Het CBB anticipeert niet op het toen al bestaande wetsvoorstel derde tranche, 

maar hanteert een redenering die gelijk is aan de reden voor opneming van artikel 

10:3, tweede lid, onder c. 

Zie voor analoge toepassing de jurisprudentie over goedkeuring ( 4.8). 

4.7-3 	Zijn er in de aanpassingswetgeving uitzonderingen opgenomen? 

Omdat de onderhavige bepaling geen uitzondering bevat, kan alleen de wet in 
formele zin voorzien in een grondslag voor een dergelijk mandaat. De beide aan-
passingswetten bevatten geen uitzondering, maar in enkele (latere) gevallen is 
een dergelijk mandaat toegestaan. 

Artikel 31, eerste lid, (huidige) Vreemdelingenwet: 1. Tegen een ter uitvoering van deze 

wet gegeven beschikking die niet door of namens Onze Minister is genomen, kan bij 

Onze Minister administratief beroep worden ingesteld. Artikel 10:3, tweede lid, 

onder c, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. 

Toelichting: De wijziging [...] beoogt de huidige wijze van afdoening van het admini-

stratief beroep namens de Staatssecretaris te handhaven. De wijziging stelt zeker, 

dat er ten aanzien van het mandaat geen relevant verschil bestaat tussen de afdoe-

ning van bezwaarschriften en administratieve beroepschriften ingevolge de Vreem-

delingenwet (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25172, nr. 7 p. 2). 

Artikel 6, eerste lid, en 7, eerste lid, Wet administratieftechtelijke handhaving verkeers-

voorschriften 1. Tegen de oplegging van de administratieve sanctie kan degene tot wie 

de beschikking is gericht, beroep instellen bij de officier van justitie in het arrondis-

sement waar de gedraging is verricht. lndien niet kan worden vastgesteld in welk 
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arrondissement de gedraging is verricht, kan beroep worden ingesteld bij de officier 

van justitie in het arrondissement van de woonplaats van de betrokkene. 2. De arti-

kelen 6:14, tweede lid, 7:16, tweede lid 7:26, vierde lid, en 10:3, tweede lid, onder c, 

van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing. 

Toelichting: De beslissing op het administratief beroep ingevolge de artikelen 6 tot 

en met 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften is 

ingevolge artikel 6 van de wet opgedragen aan de officier van justitie. In de praktijk 

worden deze beroepen vergaand voorbereid en afgehandeld door parketsecretaris-

sen. Ingevolge artikel eerste lid, onder c, van de Algemeen wet bestuursrecht 

kan van de bevoegdheid tot het beslissen op het beroepschrift geen mandaat wor-

den verleend. Reden .hiervoor is de in het algemeen bijzondere positie van het 

bestuursorgaan aan wie het administratief beroep is opgedragen. Het college van 

Procureurs-generaal heeft recent bij nota verzocht het mandaat uitdrukkelijk wel 

mogelijk te maken in deze zaken. Daartoe is aangevoerd dat de almaar stijgende 

instroom van zaken de officier van justitie feitelijk voor de onmogelijke taak stelt op 

alle administratieve beroepen zelf te beslissen, naast de uitvoering van de andere 

aan hem opgedragen taken. Hoewel ik de betrokkenheid van de officier van justitie 

bij de afhandeling van deze zaken in beginsel gewenst acht, ben ik ook van mening 

dat er thans onvoldoende feitelijke mogelijkheden zijn om dat in alle gevallen te 

waarborgen. lk stel daarom voor de mogelijkheid van het mandateren van de 

bevoegdheid om op het administratief beroep te beslissen in de wet te openen. lk 

merk op, dat de officier van justitie niet verplicht zal zijn van deze mogelijkheid 

gebruik te maken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de officier van jus-

titie, indien hij van zijn bevoegdheid mandaat verleent, instructies geven aan de 

gemandateerde. Bovendien kan de officier van justitie de gemandateerde bevoegd-

heid te alien tijde zelf uitoefenen (Kamerstukken 111998/99, 25 927, nr. 8 p.1-2). 

Bij het voorgaande past de kanttekening, dat bij een dergelijk uitzonderlijk man-
daat bijzondere betekenis toekomt — de toelichting bij artikel 7 WAHV maakt daar 
al melding van — aan de bevoegdheid van de mandans om algemene instructies te 
geven (zie hierover verder onder, 5 4 .12). 

4.7.4 

Praktijk 

Bestaat er in de praktijk overigens behoefte aan deze worm van 
mandaatverlening? 

Een behoefte in de praktijk kan in ieder geval al worden aangetoond aan de hand 
van eerdergenoemde CaSUS in CBB 24 december 1996, AB 1997, 193 m.nt. 
RAwb 1997, 104 m.nt. Y13, J131997, 32, uit artikel 31 (huidige) Vreemdelingenwet 
en uit artikel 7, eerste lid, WAHV. Uit de enquetes blijkt evenwel niet van enige 
substantiele behoefte, integendeel zelfs (44x nee, ix ja). 

78 

Aileen de Nederlandse Orde van Advocaten geeft aan een dergelijke mandaatverle- 

ning nuttig te achten, met name wanneer het vanwege de samenstelling van de 

Algemene Raad 'niet wenselijk is dat bepaalde leden bij de beslissing op het 



Dat mandaatregelingen soms spreken van mandaat van het nemen van beschik- 
ldngen 'op bezwaar- en beroepschriften' moet niet als (verboden) mandaat in de 
zin van artikel 10:3, tweede lid, onder c, maar als een misslag worden beschouwd. 

Beoordeling 

beroepsch rift worden betrokken omdat zij niet vrijstaan. In dat geval zou het moge-

lijk moeten zijn om de beslissing te mandateren, hoewel de Advocatenwet thans 

nog de bepaling kent dat met ten minste 5 leden moet worden besloten.' 

Ter toelichting bij negatieve antwoorden werd nog opgemerkt dat de betrokken orga-

nisaties te klein zijn (een gemeente), het aantal beroepen steeds geringer wordt 

(een provincie en een ministerie), de beslisbevoegdheid is gedelegeerd aan de 

beroepscommissie (een provincie), en 'weliswaar wordt de behandeltermijn hier-

door wat langer, maar dat levert in de praktijk geen echte problemen op' (een ander 

ministerie). Ook werd (door de eerstgenoemde provincie) nog toegevoegd: 'Prakti-

sche werkwijze voor formele afhandeling van de beroepen is denkbaar (gebruik ver-

zamellijsten).' 

Zie bijvoorbeeld artikel 14 Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Agentschap 

szw (Stat. 2001, 99). 

Aan het voorgaande lcunnen geen indicaties voor aanbevelingen worden ont-
leend. Het verbod van artikel 10:3, tweede lid, onder c, is passend, en stuit in de 
praktijk niet op grote problemen. Bij uitzonderingen (alleen toegestaan indien 
voorzien in een wet in formele zin, zoals bijvoorbeeld de wAliv) komt bijzondere 
betekenis toe aan de bevoegdheid van de mandans om algemene instructies te 
geven (zie onder, S 4.12). 

4.8 	GEEN MAN DAAT VAN DE BEVOEGDHEID TOT ONTHOU DING VAN 

GOEDKEURING OF VAN VERNIETIGING 

Artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder d 

Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid: 
d. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedlceuring aan een 

besluit van een ander bestuursorgaan. 

4.8.1 Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Het onthouden van goedkeuring aan besluiten en het vernietigen van besluiten 
zijn zodanige ingrepen in de autonomie van overigens zelfstandige organen, dat 
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deze besluiten door het toezichthoudend orgaan zelf moeten worden genomen 
(MvT p. 171). 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe hiermee in de aanpassingswetgeving, de prakfijk 
en de jurisprudentie wordt omgegaan. Is er reden de weigering van een verkla-
ring van geen bezwaar of de schorsing hangende onderzoek of het besluit vernie-
tigd moet worden niet uit te zonderen van mandaatverlening? Wat is de positie 
van gedeeltelijke onthouding van goedkeuring? 

4.8.2 	Hoe wordt in de jurisprudentie omgegaan met het verbod tot 
mandaatverlening van onthouding van goedkeuring of van vernietiging? 

Over mandaat van de bevoegdheid tot het vernietigen van besluiten is geen juris-
prudentie aangetroffen, naar mag worden aangenomen omdat aan mandaatverle-
ning van deze bevoegdheid in de praktijk weinig behoefte bestaat. De regel dat 
onthouding van goedkeuring niet mag worden gemandateerd, wordt in de juris-
prudentie toegepast, sterker, in sommige gevallen wordt ook mandaat van de ver-
letting van goedkeuring onrechtmatig geacht. 

Met name gaat het dan am de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 

op artikel 28 WRO, aangehaald in S 2.2. 

Deze jurisprudentie biedt geen aanleiding tot het doen van aanbevelingen over 
inhoud of toepassing van artikel ro:3 Awb; hooguit zou de wetgever te gelegener 
tijd in de sfeer van artikel 19 en 28 no codificerend kunnen optreden. 

4.8.3 	Zijn er in de aanpassingswetgeving uitzonderingen opgenomen? 

Omdat de onderhavige bepaling geen uitzondering bevat, kan alleen de wet in 
formele zin voorzien in een grondslag voor een dergelijk mandaat. In de beide 
aanpassingswetten, noch in latere wetten is een dergelijk mandaat toegestaan. 

48.4 	Hoe moet de verhouding met de verklaring van geen bezwaar, met de 
gedeeltelijke goedkeuring en met schorsing worden gezien? 

De wet 

De bepaling spreekt zich niet of niet uitdruidcelijk uit tegen mandaat van enkele 
verwante figuren, te weten de figuur van artikel 10:32 Awb, de gedeeltelijke goed-
keuring, de schorsing, alsmede preventief en repressief toezicht op beslissingen 
van bestuursorganen die geen besluiten zijn. 
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Beoordeling 

Dat de figuur van artikel 10:32 Awb (in de wandeling de verklaring van geen 
bezwaar) in artikel 10:3 niet wordt genoemd is enerzijds wel, anderzijds niet ver-
bazingweldcend. Wel, omdat het bier een minstens zo ingrijpende toezichtsbe-
voegdheid betreft als goedkeuring, reden waarom een vermelding in io:3, tweede 
lid, onder d, voor de hand had gelegen. Niet, omdat deze figuur ook in andere 
artikelen van de Awb — soms ten onrechte — buiten beschouwing is gelaten (zie de 
artikelen 7:1, 8:1 en 8:2). 
Omdat onder onthouding van goedkeuring ook gedeeltelijke goedkeuring moet wor-
den verstaan (vgl. artikel 10:29), wordt dat ook bestreken door het verbod van 
mandaatverlening. Alleen volledige verlening van goedkeuring kan derhalve in 
mandaat geschieden. 
Mag de bevoegdheid tot schorsen (artikel 1043 Awb) wel worden gemandateerd? 
Het artikel verbiedt het niet met zoveel woorden. Niettemin moet aangenomen 
worden dat de aard van deze bevoegdheid (vgl. het door de regering genoemde 
voorbeeld (MvT p. 170) van artikel 37 Wet op de Ruimtelijke Ordening) aan man-
daatverlening in de weg staat (artikel 10:3, eerste lid). Het lijkt nuttig dit buiten 
twijfel te stellen door expliciete opneming in artikel 10:3, tweede lid, onder d. 
Ten slotte is van belang dat het artikel niet ziet op preventief en repressief toezicht 
op beslissingen van bestuursorganen die geen besluiten zijn. De schakelbepaling van 
artikel 10:12 helpt bier niet, omdat die ziet op mandaat van andere bevoegdheden 
dan het nemen van besluiten, terwijl het bij de uitoefening van preventief en 
repressief toezicht steeds om besluiten gaat. Omdat in de betroldcen wetgeving 
(zie bijvoorbeeld artikel 259, tweede lid, en 268, tweede lid, Gemeentewet) de 
bepalingen over goedkeuring respectievelijk vernietiging van overeenkomstige 
toepassing worden verklaard, ligt het voor de hand dit door te trekken naar artikel 
10:3, tweede lid, onderdeel d. 
Aanbeveling: Weigering van een toestemming als bedoeld in artikel 10:32 (de ver-
klaring van geen bezwaar) dient ook onder artikel 10:3, tweede lid, sub d te wor-
den gebracht. "6  

Aanbeveling: Naast vernietiging dient ook schorsing te worden genoemd in arti-
kel 10:3, tweede lid, onder d. 
Aanbeveling: In artikel 10:3, tweede lid, onderdeel d, moet na `besluit' worden 
toegevoegd: of een andere beslissing. 

116. In deze zin ook Konijnenbelt 1992, p. 17. Het is overigens meer in het algemeen van belang te 
bezien of de regels die gelden voor goedkeuring ook buiten titel 10.2 van overeenkomstige toe-
passing moeten worden verklaard op de figuur van de toestemming als bedoeld in artikel 10:32 
(de verklaring van geen bezwaar). 
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4- 8.5 	Bestaat er in de praktijk overigens behoefte aan deze vorm van 
mandaatveriening? 

De praktijk 

Uit de enquete op het punt van artikel tc):3, tweede lid, onder d, blijkt slechts bij 
een zeer gering aantal respondenten van een behoefte aan mandaatverlening, en 
dan nog alleen aan mandaatverlening van onthouding van goedkeuring, dus niet 
van vernietiging. 

8z 

Deze vraag, neergelegd in enquetevraag 10, leverde slechts 3x een volmondig 'ja' op 

(alle drie provincies), 2% een aarzelend 'ja' (een ministerie en een zelfstandig 

bestuursorgaan), 35x een 'nee', en 19x 'n.v.t.'. 

Min of meer volmondig 1 ja': 

• Een provincie: 'Mandaat van beslissing inzake goedkeuring onthouden van 

bestemmingsplan is wel behoefte aan voor bepaalde 'kleinigheden' en de 

gemeente bier ook mee instemt. Ook behoefte aan dat mandaat verlenen aan 

ambtenaar mogelijk is om te beslissen omtrent goedkeuring bestemmingsplan 

waarbij tevens wordt beslist over tegen het plan ingediende bedenkingen (uit-

spraak 19-9297, Gst. 7066). Vooral van belang bij kennelijk niet 

• Een provincie: 'Alleen m.b.t. bestemmingsplan' 

• Een provincie: 'fa, voor bestuurders is het niet altijd even helder waarom de 

positieve besluiten (goedkeuring dus) wel in mandaat mogen worden genomen 

en de negatieve besluiten [niet]. Gegeven het potentiele bestuursrisico bij nega-

tieve besluiten acht de ambtelijke organisatie het wenselijk dergelijke besluiten 

aan het college voor te leggen.' 

Twee bestuursorganen gaven een aarzelend 'ja': 

• Len ministerie: 'Behoefte is een groot woord, maar niet elk besluit tot onthou-

ding van goedkeuring van bijvoorbeeld begrotingswijziging van een zbo is zo 

zwaar dat dat op ministerieel niveau moet.' 

• Een zelfstandig bestuursorgaan beschreef een aanpak in het kader van fictieve 

goedkeuring, waarbij besluiten aan een commissie worden voorgelegd die al 

dan niet reageert. In een voorfase worden gevoelige punten al op secretariaats-

niveau wweggemasseerd", c.q. uitonderhandeld' met het betrokken bestuursor-

gaan. 'De (nogal formele) schriftelijke procedure zou eventueel achterwege 

kunnen blijven indien onthouding van goedkeuring zou kunnen worden geman-

dateerd! 

Twee bestuursorganen gaven een gemotiveerd 'nee': 

• Len provincie: teen behoefte: het bestuur heeft uitdrukkelijk besloten negatieve 

besluiten aan zich te houden.' 

• Een ministerie: 'De relatie tussen toezicht en uitvoering moet helder zijn.' 



Beoordeling 

Het voorgaande geeft geen indicatie dat de bepaling in de Awb ruimte moet bie-
den voor mandaat van onthouding van goedkeuring. Ook aan een — uit de 
enquete niet gebleken — substantiele behoefte aan mandaat in de sfeer van de bij-
zondere wet (met name artikel 28 wRo) moet, gelet op het ingrijpende karakter 
van onthouding van goedkeuring, niet worden tegemoetgekomen. 

4.9 	GEEN MAN DAAT VAN DE BEVOEGDHEID TE BESLISSEN OP EEN 

BEZWAARSCHRIFT AAN DEGENE DIE DE PRIMAIRE BESLISSING 001( 

IN MANDAAT NAM 

Artikel 10:3, derde lid 

3. Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt niet verleend aan 
degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens man-
daat heeft genomen. 

4.9. 1 	Algemeen . 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Mandaatverlening van de bevoegdheid te beslissen op een bezwaarschrift kan in 
de praktijk niet worden gemist (MvT p. 171). De beslissing op het bezwaarschrift 
mag echter niet worden gemandateerd aan degene die het primaire besluit krach-
tens mandaat heeft genomen; in verband met de zeefwerlcing van de bezwaar-
schriftprocedure heeft de wetgever er waarde aan gehecht dat door een ander 
naar het bestreden besluit wordt gekeken. 

Probleemstelling 

De startnotitie voor dit onderzoek (zie boven, S 2.1) stelt expliciet aan de orde: Hoe 
wordt omgegaan met de regel van artikel 10:3, eerste lid, dat bepaalt dat de 
bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift niet mag 
worden gemandateerd aan degene die het primaire besluit [in mandaat] heeft 
genomen? 
De vraag is ten eerste, of het juist is dat deze vorm van mandaatverlening in de 
praktijk niet gemist kan worden. Voorts moet onderzocht worden hoe met het 
verbod van artikel 10:3, derde lid, in de aanpassingswetgeving, de praktijk en de 
jurisprudentie wordt omgegaan. In de literatuur is erop gewezen dat deze bepa-
ling er in de pralctijk toe kan leiden dat de mandaatverlening naar een niveau 
lager in de organisatie wordt verlegd, zodat de beslissing op het bezwaarschrift 
toch kan worden genomen door degene die oorspronkelijk als mandataris beoogd 
was; met deze 'sub-optimalisatie' zou het derde lid van artikel 10:3 aan zijn doel 
voorbijschieten. 
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4.9.2 	Is het juist dat mandaatveriening van beslissingen op bezwaar in de 
praktijk niet kan worden gemist? 

De wet 

In hun reactie op het voorontwerp plaatsten de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak en het College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagtekens bij het 
ontbreken van het verbod van mandaatverlening van de bevoegdheid te beslissen 
op een bezwaarschrift. Ms gezegd meende de regering dat mandaatverlening van 
deze bevoegdheid in de pralctijk niet kan worden gemist (MvT p. 171). 

De literatuur 

Hennekens tetreurr de keuze van de wetgever; volgens hem verzet de aard van 
de bezwaarschriftprocedure zich tegen mandaatverlening van de bevoegdheid, te 
beslissen op een bezwaarschrift." 7  Goorden merkt op dat ten aanzien van deze 
stellingname, de jurisprudentie moet worden afgewacht." 8  Broring meent met de 
regering dat deze figuur 'in de bestuurspraktijk niet geheel kan worden gemist. 
Te denken valt aan de talrijke bezwaarschriftprocedures bij de zogenoemde 
beschildcingenfabrieken.' "9  

De praktijk 

De behoefte aan mandaatverlening van de bevoegdheid te beslissen op een 
bezwaarschrift komt uit de jurisprudentie, de mandaatregelingen en de 
enqu'ete 1" duidelijk naar voren. 

Beoordeling 

Vooropgesteld zij, dat deze bepaling tevens het voordeel heeft dat duidelijk wordt 
gemaakt dat mandaatverlening van de bevoegdheid, te beslissen op een bezwaar-
schrift, in beginsel is toegestaan. Dit betekent overigens niet dat onder omstan-
digheden niet toch artikel 10:3, eerste lid, aan mandaatverlening in de weg lcan 
staan, hetzij omdat een wettelijk voorschrift dit verbiedt (zie bijvoorbeeld artikel 
1 20, tweede lid, Algemene bijstandswet) of de aard van de bevoegdheid zich daar-
tegen in concreto verzet (bijvoorbeeld mandaat aan het hoofd van de postkamer 
van het beslissen op bezwaarschriften tegen bestuursdwangaanzeggingen op 
grond van de Woningwet). 
De behoefte aan deze vorm van mandaatverlening in de praktijk wordt overigens 
genoegzaam aangetoond in het beschikbare onderzoeksmateriaal. Schrapping 
ervan in artikel 10:3 lijkt daarom niet geIndiceerd. 

117. Noot onder CRvB 3 juli 1997, AB 419. 
118. Goorden 1999-2, p. F 
119. Broring 1999-3, p. 7. 
120. De enquete ging over een meer specifieke vraag (zie hiema, 4.9.3), maar er kan tevens uit wor-

den afgeleid dat mandaat van deze bevoegdheid in de pralctijk een grote rol speelt. 
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4.9-3 	Hoe wordt in de jurisprudentie omgegaan met het verbod van artikel 
io:3, derde lid? 

De jurisprudentie 

Vooropgesteld zij, dat mandaat van de `primaire' bevoegdheid, mandaat van het 
beslissen op bezwaar niet impliceert, dat wil zeggen: laatstbedoelde bevoegdheid 
moet afzonderlijk en expliciet worden gemandateerd. 

Zie bijvoorbeeld CBB 31 januari 1995, JB 61, ABRRS 18 maart 1996, NjB-katem 23, 33, 

Gst. 7047, 7 en ABRRS 16 september 1996, AB 1997, 147. 

Een deel van de overige jurisprudentie betreft de vraag of de bestuursrechters op 
deze bepaling wilden anticiperen (het antwoord luidde overigens wat betreft de 
Centrale Raad van Beroep ontkennend). 

Zie bijvoorbeeld CRvB 3 juli 1997, AB 419 m.nt. HH. 

Hieronder wordt verder alleen ingegaan op interpretatie van artikel io:3, derde 
lid, voor zover het wel geldend recht is (vanaf 1 januari 1998) dan wel voor zover 
het voor die datum als geldend recht werd beschouwd. 
De beschikbare uitspraken vormen veelal uitsluitend een eenvoudige toepassing 
van de hierbedoelde rechtsregel. 

Zie bijvoorbeeld ABRRS 16 september 1996, AB 1997, 147, ABRRS 14 mei 1998, AB 287 

en CBB 31 januari 2001, JB100 n.nt. ARN. 

Bijzonder is nog wel, dat de Afdeling bestuursrechtspraak uitdrukkelijk heeft 
aangegeven dat artikel 10:3, derde lid, niet alleen ziet op mandaat aan ambtena-
ren maar ook aan (meerhoofdige) bestuursorganen. 

Zie ABRRS 14 mei 1998, AB 287, het beruchte mandaat van de minister aan gedepu-

teerde staten: 'Voor een beperkte uitleg van laatstgenoemde bepaling in die zin, dat 

zij uitsluitend ziet op aan ambtelijke functionarissen maar niet aan bestuursorganen 

verleend mandaat, biedt de tekst geen steun.' 

Ondertekeningsmandaat is nog wel mogelijk: 

Rb. Amsterdam 13 januari 1998, Awb - katern 37. 

Het omgekeerde komt ook voor, namelijk dat het bestuursorgaan het primaire 
besluit zelf neemt, en de beslissing op bezwaar mandateert. Dit wordt geacht in 
strijd te zijn met artikel 7:11 Awb (verplichting tot heroverweging). 

Rb. Dordrecht 7 november 1997, Awb-katern 1998, 14. 
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Beoordeling 

De regel van artikel 	derde lid, is helder en lijkt in de praktijk niet tot knel- 
punten van betekenis te leiden. Het probleem dat aanvankelijk de standpunten 
van CRvB en Afdeling uiteenliepen wat betreft anticipatie (daarmee het beroep in 
eerste aanleg belastend), behoort tot het verleden. 

4.9.4 	Zijn er in de aanpassingswetgeving uitzonderingen opgenomen? 

De wet 

De bepaling laat geen uitzondering bij lager voorschrift dan een wet in formele 
zin toe. De memorie van toelichting bij Aanpassingswet derde tranche Awb I 
noch de Leidraad die bij de aanpassingsarbeid is gebruikt, bieden hierover speci-
fieke beschouwingen. 

De praktijk 

Er zijn wettelijke bepalingen die mandaat van de bevoegdheid te beslissen op 
bezwaarschriften in het geheel uitsluiten. 

Wettelijke bepalingen die een uitzondering bevatten op artikel io:3, derde lid, zijn 
niet aangetroffen. 

Beoordeling 

Zie bijvoorbeeld artikel 120, tweede lid, Algemene bijstandswet, en artikel 43, tweede 

lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers. 

Dater geen uitzonderingen zijn gemaakt op het verbod van artikel 	derde lid, 
is in overeenstemming met de aard van de bezwaarschriftprocedure. 

4.9.5 	Heeft artikel 	derde lid, er in de praktijk toe geleid dot de primaire 
besluiten op een lager niveau in de organisatie worden genomen 
teneinde de beslissing op het bezwaarschrift op het gewenste niveau te 
kunnen leggen? 

De wet 

De wet laat de vraag op welk niveau de beslissing op bezwaar wordt genomen, 
over aan de bestuurspraktijk. 
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Literatuur 

In de literatuur'' is erop gewezen dat deze bepaling er in de praktijk toe kan lei-
den dat de mandaatverlening naar een niveau lager in de organisatie wordt ver-
legd, zodat de beslissing op het bezwaarschrift toch kan worden genomen door 
degene die oorspronkelijk als mandataris beoogd was; met deze 'sub-optimalisa-
tie' zou het derde lid van artikel 10:3 aan zijn doel voorbijschieten. 

Praktijk 

In de enquete is aan bestuursorganen de volgende vraag voorgelegd: Heeft artikel 
10:3, derde lid Awb er in uw organisatie toe geleid dat de primaire besluiten op 
een lager niveau in de organisatie worden genomen teneinde de beslissing op het 
bezwaarschrift op het gewenste niveau te kunnen leggen? Een overgrote meer-
derheid (43 tegen 7) antwoordt ontkennend, zij het dat een enkele negatieve res-
pondent daaraan toevoegt: 'De vraag biedt overigens een interessant perspectief.' 
In enkele gevallen worden de primaire besluiten nog steeds op hetzelfde niveau 
genomen, maar is voor de beslissingen op bezwaar een afzonderlijke mandataris 
`tussengeschoven'. Opvallend is, dat de positieve respondenten alle ministeries 
betreffen (een aantal malen worden daarbij Wob-zaken genoemd). 

Beoordeling 

Zoals in de vorige paragraaf werd geconcludeerd, is het verbod van artikel 10:3, 
derde lid, in overeenstemming met de aard van de bezwaarschriftprocedure. Dat 
dit verbod er in de bestuurspraktijk bij sommige bestuursorganen/-lichamen toe 
heeft geleid dat de primaire besluiten op een lager niveau in de organisatie wor-
den genomen teneinde de beslissing op het bezwaarschrift op het gewenste 
niveau te kunnen leggen, kan niet tot een negatief oordeel over de bepaling 
leiden. 

4.10 	MOGELIJKHEDEN VOOR MANDAAT AAN NIET-ONDERGESCHIKTEN 

Artikel 10:4 

1. Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijlcheid 
van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de 
gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens ver-
antwoordelijlcheid hij werkt. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift in de 
bevoegdheid tot de mandaatverlening is voorzien. 

121. Ten Berge 1996, p. 64-65 en Van Buuren 1995, p. 225. 
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Aigemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Het meest gebruikelijk is dat mandaat wordt verleend aan een gemandateerde die 
in een ambtelijk-hierarchische relatie tot de mandaatgever staat. Vanwege het 
rechtspositioneel-hierarchisch verband lcunnen door de mandaatgever instructies 
worden gegeven en sancties worden opgelegd indien in strijd wordt gehandeld 
met die instructies. Mede om die reden is mandaatverlening bij uitstek geschikt 
in ambtelijk-hierarchische verhoudingen. jegens de niet-ondergeschilcte bestaan 
deze sancties niet. Hoewel uit de mandaatfiguur op zich voortvloeit dat de man-
daatgever steeds aanwijzingen kan geven over de wijze van uitoefening van de 
gemandateerde bevoegdheid, is dit voor een niet-ondergeschikte een afwijking 
van het normale patroon van ziin werlczaamheden. Voor een ondergeschikte sluit 
het daarop juist goed aan. Wel kan het mandaat steeds worden beeindigd, en is de 
gemandateerde eventueel aansprakelijk voor de gevolgen van een bevoegdheids-
uitoefening in strijd met de instructies.'n 
De jurisprudentie van voor de inwerkingtreding van afdeling ion vertoont een 
wisselend beeld ten aanzien van de vraag of mandaat aan niet-ondergeschikten 
zonder wettelijke grondslag is toegestaan. Zo werd bijvoorbeeld mandaat van de 
bevoegdheid op een bezwaarschrift te beslissen door een niet aan de Commissie 
Vestigingsaangelegenheden ondergeschikte bezwaarcommissie niet aanvaard. 
Ook mandaat van de beslissing over het verzoek tot reservering van een invali-
denparkeerplaats door B en W aan de hoofdcommissaris van politie waar het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens niet in voorzag werd door de rech-
ter niet rechtmatig geacht.' 23  Mandaat door de Minister van Justine aan de hoof-
den van politie van de bevoegdheid te beslissen omtrent een vestigingsvergun-
ning respectievelijk een verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet 
werd weer wel aanvaardbaar geacht's 
Met het oog op een door de Awb-wetgever veronderstelde behoefte in de praktijk 
is ervoor gekozen om mandaat aan niet-ondergeschikten toe te staan (artikel 
10:3), mits tegelijkertijd wordt verzekerd dat de mandaatgever zijn verantwoorde-
InIcheid kan blijven waarmaken. Daartoe wordt in artikel voorgeschreven dat 
de niet-ondergeschikte slechts als gemandateerde kan optreden indien hij met 
het mandaat heeft ingestemd.' 25  In plaats van een eenzijdige rechtshandeling 
(zoals bij mandaat aan een ondergeschikte) is er dan sprake van een afspraak tus-
sen de mandaatgever en de gemandateerde. De aanvaarding van het mandaat 
heeft tot gevolg dat tussen de mandaatgever en de gemandateerde een rechtsver-
houding ontstaat zonder welke de mandaatgever de verantwoordelijkheid voor de 
uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid niet zou kunnen dragen. Door 

122. .Mv'T p. 167. 
123. Respectievelijk CUB 15 november 1988, AB 1990, 310 en AGvB 5 tnaart 1990, AB 1990, 291. 

124. ARRS 19 december 1985, AB 1986, 398, ARRS 24 februari 1986, AB 1987, 190 M.11t. RE 

125. Naast dit formele vereiste wordt het mandaat aan een niet-ondergeschikte begrensd door een 
materieel vereiste. Wanneer de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen mandaatverlening, 
mag het mandaat niet worden verleend (arlikel 10:3 Awb. Zie de jurisprudentie hiema 4.10.2). 
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met het mandaat in te stemmen verplicht de gemandateerde zich overeenkom-
stig de aanwijzingen van de mandaatgever te handelen, en staat ook tegenover 
derden vast dat hij over de gemandateerde bevoegdheid beschikt. Het gevolg bier-
van is ook dat hij in een concreet geval niet zal kunnen weigeren haar uit te oefe-
nen indien dat in de gegeven omstandigheden verlangd kan worden.' 

Probleemstelling 

Afdeling 10.1.1 heeft de mogelijkheden voor mandaat aan niet-ondergeschikten 
verruimd, niet alleen in vergelijking met de jurisprudentie en de doctrine,r 27  maar 
ook ten opzichte van het systeem van de Gemeentewet (en de Provinciewet). De 
gemeentewetgever ging er namelijk van uit dat mandaat aan niet-ondergeschik-
ten zonder wettelijke grondslag niet is toegestaan." 
Bezien moet worden hoe met deze verruiming in de aanpassingswetgeving, de 
praktijk en de jurisprudentie wordt omgegaan. Hebben bestuursorganen aanlei-
ding gezien meer gebruik te maken van de mogelijlcheden tot mandaat aan niet-
ondergeschikten? Wat zijn daarbij de overwegingen geweest? Daarnaast moet 
worden onderzocht of het begrip 'werkzaam onder de verantwoordelijkheid van' 
voldoende helder is, en hoe 'wettelijk voorschrift' in artikel 10:4, tweede lid, moet 
worden uitgelegd. Wat de instemming betreft komt de vraag op of steeds vol-
doende helder is wie degene is onder wiens verantwoordelijlcheid de gemanda-
teerde werkzaam is, hoe de insternming tot stand komt en hoe zij bekend 
gemaakt wordt. Tenslotte is van belang hoe wordt bewaakt dat de niet-onderge-
schikte die niet tot het openbaar bestuur behoort, zich bewust is van de normen 
van publiekrecht. 

4.10.2 	Hebben bestuursorganen in de verruimde mogelijkheden van artikel 10:3 
aanleiding gezien meer gebruik te maken van de mogelijkheden tot 
mandaat aan niet-ondergeschikten? Wat zijn daarbij de overwegingen 
geweest? 

De wet 

Artikel io:3 van de Awb geeft aanzienlijk meer ruimte om bevoegdheden te man-
dateren aan niet-ondergeschikten dan tot dan toe op grond van de jurisprudentie 
mogelijk was. Het instemmingsvereiste van artikel 10:4 beoogt uitsluitend te 
voorzien in een onderwerping aan de aanwijzingsbevoegdheid en de inlichtin- 

126. MvT p. 172. 
127. Zie bijv. Rapport-ABAR 1984, p. 47, dat ervan uitgaat dat mandaat aan niet-ondergeschilcten 

slechts geoorloofd is indien daarvoor in een wettelijke regeling een grondslag is te vinden. 
Anders Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1995, p. 146, die geen wettelijke grondslag eist maar 
wel aanvullende voorwaarden stelt. Latere druldcen zijn in overeenstemming gebracht met de 
derde tranche. 

128. Kamerstuldcen ii 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 55, 58 en 145; Kamerstulcken ii 1988/89, 19 403, nr. 
p. 72 en 106-107. 
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genplicht, en heeft niet ten doel een belemmering voor mandaat aan niet-onder-
geschikten op te werpen. 
Ook mandaatverlening aan organen van een andere bestuurslaag moet volgens 
de regering mogelijk zijn, zij het dat deze specifieke vorm van mandaat aan niet-
ondergeschilcten een uitzonderlijk karakter zou moeten hebben, gelet op het 
eigen verantwoordingsstelsel van de verschillende bestuurslagen.' 29  Overigens is 
soms in een wet in formele zin voorzien in mandaat aan een andere bestuurs-
1aag.' 3° Voorts zij herhaald dat in het voorstel voor een Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen een goedkeuringsrecht voor de minister is opgenomen ten aan-
zien van het aanvaarden van mandaat door een zbo (artikel 4 Kaderwet; zie hier-
voor, ç 4.4.2). 

Literatuur 

Brouwer is van mening dat er geen principiele bezwaren bestaan tegen het verle-
nen van mandaat aan privaatrechtelijke (rechts)personen, aangezien de uitoefe-
ning van de bevoegdheid bij mandaat toch zowel in naam als onder verantwoor-
delificheid van de mandaatgever geschiedt.' 3 ' Hennekens is daarentegen van 
mening dat het bestuurlijk organisatierecht betrekking heeft op relaties binnen 
de overheid. 'Zowel qua structuur van de overheidsorganisaties als qua overheids-
macht past het niet een particulier hoe dan ook met overheidsmacht, ook al is die 
niet meer dan een handelingsbevoegdheid, uit te rusten', aldus Hennekens. 132  
Ook Zijlstra is kritisch. Naar zijn mening dient mandaat aan private instellingen 
uit een oogpunt van herkenbaarheid en doorzichtigheid van de overheidsorgani-
satie zoveel mogelijk te worden vermeden, en in ieder geval beperkt te blijven tot 
instellingen die al uit anderen hoofde bestuursorganen waren, en wier werk-
zaamheden naar bun aard aansluiten bij de te mandateren bevoegdheid.' 33  
Met betreldcing tot mandaat aan niet-ondergeschikten van een andere bestuurs-
laag vraagt Hennekens aandacht voor de grondwettelijke problemen die hierbij 
aan de orde zijn." 4  Door een mandaatverhouding aan te gaan, wordt buiten de 
Grondwet om een regeling getroffen om mee te werken aan de uitvoering van 
bepaalde wetten. De Grondwet vereist echter dat medewerking berust op 'de wet'. 
Met het oog op het bepaalde in artikel ro:4, tweede lid stelt Hennekens dat een 
regeling (geen formele wet zijnde) die een mandaatfiguur bevat waarin de man- 

129. MvT p. 173. 
130. Zie bijvoorbeeld artikel 75, zevende lid, Wet bodembescherming: Onze Minister kan mandaat 

verlenen aan gedeputeerde staten of burgemeester en wethouders om afstand te doen van het 
recht de ten taste van het Rijk komende kosten als bedoeld in het eerste lid overeenkomstig het 
eerste of derde lid te verhalen. 

131. Brouwer 1990. p. 46. Overigens is Brouwer ook van mening dat een bestuursorgaan er verstan-
dig aan doet te mandateren aan een persoon die zich 'op de een of andere mune') in de sfeer 
van de te mandateren bevoegdheid met publieke taakbehartiging bezighoudt. 

132. Hennekens 1992-2, p.644 .  

133. Zijlstra 1997-2, p. 144. 
134. Hennekens 97, P. 414-423. 
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daatgever een ambtsdrager' 35  is van een andere publiekrechtelijke rechtspersoon 
dan de mandaatnemer, onverbindend zal moeten worden verklaard door de rech-
ter. Wanneer een dergelijke figuur zou zijn opgenomen in een wet in formele zin 
zou een decentrale ambtsdrager zich naar de mening van Hennekens met een 
beroep op de Grondwet aan de uitvoering van het mandaat kunnen onttrekken.' 36  

Jurisprudentie 

Laat de wet ruime mogelijkheden, de jurisprudentie perIct deze ruimte op een 
aantal punten in. Het gaat dan om toepassing van de regel dat de aard van de 
bevoegdheid zich niet alleen in abstracto maar ook in concreto tegen mandaatver-
lening kan verzetten (artikel 1(3:3). Dit kan het geval zijn bij een mandaatverle-
ning binnen de overheidssfeer (zie onder a) en daarbuiten (zie onder c). Fen bij - 
zondere figuur van mandaat binnen de overheidssfeer, te weten mandaat aan een 
andere bestuurslaag, wordt besproken onder b. 

a. 	Mandaat aan niet-ondergeschikte binnen dezelfde bestuurslaag 
Bij mandaat aan niet-ondergeschikten binnen dezelfde bestuurslaag kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan mandaat van een bepaalde minister aan een ambte-
naar die onder het gezag staat van een andere minister. Fen ander voorbeeld biedt 
de mandatering door de Minister van VROM aan het agentschap Senter (een 
dienst van het ministerie van Ez)2 37  Op decentraal niveau kan gewezen worden op 
het wethoudersmandaat (artikel 168 Gemeentewet), zij het dat het dan gaat om 
mandaat met een wettelijke grondslag. 

b. 	Mandaat aan een niet-ondergeschikte in een andere bestuurslaag 
Bij mandaat aan een andere bestuurslaag valt te denken aan mandaat aan een 
(werknemer van een) zbo of aan mandaatverlening van de ene `klassieke 
bestuurslaag' aan de andere. In een tweetal uitspraken uit 1998 is de ABRvS 
ingegaan op de geoorloofdheid van mandaat aan een andere bestuurs1aag.' 38  

In beide uitspraken ging het om een mandaatverlening van de Minister van Land-

bouw, Natuurbeheer en Visserij aan GS van Noord-Brabant om een jachtvergunning 

te verlenen op basis van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet. De minister had 

deze bevoegdheid tevens gemandateerd aan elf andere colleges van GS. De Afdeling 

oordeelde ten aanzien van deze mandaatverlening dat zij in beginsel een doorbre-

king bewerkstelligt van 'het stelsel van politieke verantwoordelijkheid, zoals gekend 

binnen het Nederlandse staatsbestel'. Naar het oordeel van de Afdeling dient man-

daatverlening tussen organen van verschillende bestuurslagen dan ook slechts bij 

135. Volgens Hennekens is mandaat slechts mogelijk aan natuurlijke personen (zie hierover 
5 4.2.2.). 

136. A.w., p. 422. 
137. Zie ABRvS 21 maart 1997, AB 1997, 441, m.nt. NV. 

138. ABRvS 14 mei 1998, AB 1998, 287 m.nt. FM en ABRvS 30 juli 1998, RAwb 1999, nr. 45, m.nt. 
Ch. W. Backes en M. Selderijk. 
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uitzondering te worden toegelaten. Helaas wordt in de uitspraak niet ingegaan op 

de vraag wanneer een dergelijke uitzondering zoo kunnen worden aangenomen. 

Een belangrijk knelpunt lag in deze zaak in de wijze waarop het mandaat was ver-

leend. De gemandateerde colleges van Gs beschikten namelijk over een zeer grote 

mate van beleidsvrijheid. Bovendien had de minister aangegeven dat hij de provin-

cies niet gebonden achtte aan het door hem gevolgde, al dan niet geexpliciteerde 

beleid. De vrijheid die de minister daarmee liet aan de colleges van GS, zoo al snel 

tot verschillende beslissingen in vergelijkbare situaties kunnen leiden en daarmee 

tot strijd met het gelijkheidsbeginsel. De eenheid van het beleid was daarmee niet 

langer gewaarborgd. Het gevolg hiervan was dat de minister zijn politieke verant-

woordelijkheid niet langer kon waarmaken. De minister blijft immers verantwoorde-

lijk voor de bevoegdheidsuitoefening. Rechtens geldt een in mandaat genomen besluit 

als een besluit van de mandaatgever: de rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de 

mandaatgever zelf het besluit tot stand had gebracht. De Afdeling achtte een dergelijk 

gebruik van de bevoegdheid tot het verlenen van mandaat aan een andere bestuurs-

laag dan ook onhoudbaar. 

Wellicht zou het mandaat minder problematisch zijn geweest wanneer de minister 

door middel van het vaststellen van beleidsregels dan wel door het geven van aan-

wijzingen (artikel lo:6) de regie strakker in handen had gehouden. De Afdeling over-

weegt echter dat de bevoegdheid om instructies te geven dan we! om inlichtingen te 

verzoeken niets afdoet aan de ongeoorloofdheid van het mandaat aangezien ver-

weerder (de minister) 'daartoe niet verplicht 

Niet-ondergeschikte buiten de overheidssfeer 

Bij mandaat aan niet-ondergeschikten buiten de overheidssfeer valt bijvoorbeeld 
te denken aan mandaat aan het bestuur van een vereniging of stichting. 

Een voorbeeld van een zaak op dit terrein is afkomstig van de Nationale ombuds-

man. 140  In casu was mandaat verleend van de bevoegdheid aantekening te plaatsen 

op een jachtvergunning aan de secretaris van de Wildbeheereenheid Bergen. De 

aard van de bevoegdheid die hier aan de orde was, namelijk de beantwoording van 

de vraag of aan een bepaalde wettelijke eis is voldaan en die toekwam aan het hoofd 

van de plaatselijke politie, was volgens de ombudsman een andere dan de activitei-

ten van de genoemde secretaris. Deze activiteiten lagen voornamelijk in de sfeer van 

het beheer. Een ander voorbeeld biedt een uitspraak van de CRvB van lo november 

1994.' 4 ' De CRvB oordeelde dat mandaat van de bevoegdheid om een disciplinaire 

straf op te leggen aan een niet-ondergeschikte juridisch adviseur niet geoorloofd 

139. Ook de bevoegdheid om te beslissen op bezwaren die tegen die vergunningverlening dan wel 
ontheffing worden ingediend, was in casu gemandateerd aan de betreffende colleges van Gs. 
Ten aanzien van deze mandaatverlening wordt door de Afdeling geoordeeld dat dit 'geen 
bevoegdheid is die zich leent voor mandatering aan hetzelfde orgaan dat het primaire besluit in 
mandaat heeft genomen'. Thans is deze regel ezpliciet opgenomen in artikel ro:3, derde lid Awb 
(zie daarover hiervoor, § 4.8). 

I40. No 7 september 1992, AB 1992, 641. 
141. CRvB io november 1994, TAR  1995/9, m.nt. C.P.J. Goorden. 
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Praktijk 

was omdat de bevoegdheid geheel buiten de sfeer van de normale bevoegdheid van 

de gemandateerde lag. 

Ook de kantonrechter heeft zich over de problematiek van het mandaat aan een 

niet-ondergeschikte van buiten de overheidssfeer gebogen. 142  Het ging in deze zaak 

om een geschil over terugvordering en verhaal van verleende bijstand. Het gemeen-

tebestuur had bij besluit van b en w een onbezoldigd ambtenaar aangesteld om de 

terugvordering in te stellen. Aan deze ambtenaar was de beslissings- en onderteke-

ningsbevoegdheid inzake verhaals- en terugvorderingszaken gemandateerd. De kan-

tonrechter overweegt dat de aard van de in geding zijnde bevoegdheid, namelijk om 

te besluiten tot verhaal en terugvordering van verleende bijstand zich verzet tegen 

mandaatverlening aan niet-ambtenaren. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is het 

namelijk niet acceptabel dat aan een bestuursorgaan toekomende bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden die diep kunnen insnijden in het leven van burgers, zoals het 

geval is bij verhaal en terugvordering, worden gemandateerd aan een niet recht-

streeks onder het gezag van dat bestuursorgaan werkend persoon. De aanstelling 

als onbezoldigd ambtenaar maakt dat volgens de kantonrechter niet anders. 

De jurisprudentie biedt al vele voorbeelden van mandaat aan niet-ondergeschik-
ten in de praktijk. Daarnaast zijn aan gepubliceerde mandaatverleningen ver-
schillende, soms zeer merkwaardige, voorbeelden te ontlenen. 

Het bestuur van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw, een zelfstandig 

bestuursorgaan, heeft zijn belangrijkste bevoegdheden (en de daarbij behorende 

bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften) gemandateerd aan Laser, een 

agentschap van het ministerie van LNV (Stcrt. 1997, 118). 

De Minister van Sociale Zaken heeft mandaat verleend aan het Nederlands Norma-

lisatie Instituut en het Nederlands Elektrotechnisch Comite (NN1/NEG) inzake het 

aanwijzen van normen en technische specificaties, die ingevolge een EG-richtlijn die-

nen te worden geharmoniseerd (Stcrt. 1997, 144). 

De vraag naar gebruik van mandaat aan niet-ondergeschilcten in de pralctijk is 
ook in de enquete gesteld. Van de 59 respondenten beantwoordden 10 de vraag of 
in artikel 10:3 Awb aanleiding is gezien meer gebruik te maken van de mogelijk-
heden tot mandaat aan niet-ondergeschilcten positief. Verder antwoordden 38 
organen dat artikel 10:3 geen rol heeft gespeeld bij de afweging om al dan niet 
aan een niet-ondergeschikte te mandateren. 
De belangrijkste redenen om meer gebruik te maken van het mandaat aan niet-
ondergeschikten zijn blijkens de enquete van pragmatische en praktische aard. 
Ook de mogelijkheid om in complexe gevallen gebruik te kunnen maken van spe-
cifieke deskundigheid wordt genoemd als reden. Een ministerie geeft aan dat het 

142. Ktr. Leeuwarden, II juni 1998, JB 1998, 167, RAwb 1998, /1T. 152 m.nt. J.A.F. Peters. 
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als zeer belangrijk wordt ervaren dat sinds de inwerlcingtreding van artikel ro:3 in 
bepaalde gevallen een externe organisatie beslissingen kan nemen, zonder dat 
daartoe een zbo hoeft te worden gecreeerd. 

Beoordeling 

Hoewel de problemen rond mandaat aan niet-ondergeschilcten per variant uiteen 
kunnen lopen, zijn aan deze figuur in alle gevallen nadelen verbonden. 
In het algemeen bestaan risico's rond de instructiebevoegdheid, de inlichtingen-
plicht en daarmee eventueel de verantwoordingsplicht (zie daarover onder, 

4.12.6). 
Mandaat aan niet-ondergeschikten die zich binnen dezelfde bestuurslaag bevinden, 
hoeft niet steeds tot grote problemen te leiden. De mogelijlcheden lijken bier ove-
rigens ruimer dan zij in werkelijkheid zijn. Het bepaalde in artikel 10:3, tweede 
lid, onder b, staat in de weg aan mandaat van algemeen vertegenwoordigende 
bestuursorganen (gemeenteraad, provinciale staten) en andere vertegenwoordi-
gende organen die in het openbaar beraadslagen en besluiten, aan 'hun' dagelijkse 
besturen, die niet in het openbaar beraadslagen en besluiten.' 43  Mandaat aan zelf-
standige bestuursorganen is in zekere zin een contradictio in terminHis, en moet 
zoveel mogelijk vermeden worden. Mandaat van de ene wethouder (resp. gedepu-
teerde) aan een andere (of aan diens ondergeschikte) is ook niet mogelijk, want het 
is het college dat mandateert, en niet de individuele wethouder/gedeputeerde. Res-
teert mandaat van de ene minister aan de andere respectievelijk aan diens onderge-
schikte. Belangrijkste probleem daar is het gegeven dat dan de ene minister 
instructies kan geven aan de andere (een weinig fraaie constructie), respectieve-
lijk aan de ondergeschikte van die andere minister, die alsdan van twee lcanten 
instructies te duchten heeft. 
Grotere problemen nog rijzen bij de figuur van het mandaat aan een orgaan van 
een andere bestuurslaag. De jurisprudentie bevestigt hetgeen al op voorhand zou 
hebben moeten vaststaan: deze figuur is, als het gaat om openbare lichamen, niet 
anders dan medebewind, en behoeft wat betreft gemeenten en provincies der. 
halveeen grondslag in wet in formele zin (artikel 124, tweede lid, Grondwet en 
artikel ro8, tweede lid, Gemeentewet/m5, tweede lid, Provinciewet). Maar zelfs 
dan is zij een monstrum, en staat op gespannen voet met uitgangspunten als 
geformuleerd in artikel 115, 116, eerste lid, en 117, eerste lid, Gemeentewet (bevor-
dering decentrahsatie en beleidsvrijheid) en de equivalenten in de Provinciewet. 
In dit verband is ook een knelpunt gelegen in de verhouding tussen artikel ro:6 
(aanwijzingsbevoegdheid en inlichtingenplicht) en bestaande inlichtingen- en 
verantwoordingsverplichtingen binnen de bestuurslaag waaraan gemandateerd 
wordt (zie 5 4.12.6). 
Ten slotte is ook het mandaat aan een niet-ondergeschikte buiten de overheidssfeer, 
problematisch. Ten eerste omdat het de herkenbaarheid en doorzichtigheid van 
de overheidsorganisatie betreft. In een democratische rechtsstaat dient de over-
heid als zodanig kenbaar en herkenbaar te zijn. Het inschakelen van particulie- 

143. Zie S 4.5.3. 
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ren bij het nemen van besluiten staat daar haaks op. Maar mandaat aan private 
instellingen kan ook op gespannen voet staan met de behartiging van het open-
baar belang. Artikel 2:4, tweede lid, Awb speelt hierbij een rol. De suggestie om 
mandaat aan private instellingen te beperken tot instellingen die al uit anderen 
hoofde bestuursorganen waren, en wier werkzaamheden naar hun aard aanslui-
ten bij de te mandateren bevoegdheid, verdient dan ook aanbeveling. 
Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de wetgever op het punt van mandaat aan 
niet-ondergeschikten weinig gelulckig heeft geopereerd. Men kan zich afvragen of 
de keuze om geen wettelijke grondslag voor deze vorm van mandaat te eisen, de 
juiste is geweest. Maar zelfs als de wetgever de juiste keuze zou hebben gemaakt, 
bieden wettekst en toelichting in samenhang bezien een tegenstrijdig en daar-
mee voor de praktijk verwarrend signaal. Evenals bij andere bepalingen 44  geeft 
de toelichting het beeld van een ongebruikelijke en eigenlijk niet passende figuur, 
waar de wet vervolgens alle ruimte voor laat. Dit `Ruim baan voor mandaat!' heeft 
in de pralctijk geleid tot bizarre constructies als het mandaat van de Stichting 
Borgstellingsfonds voor de Landbouw aan een agentschap van het ministerie van 
LNV. 

Het voorgaande lijkt alle aanleiding te zijn voor wetswijziging, maar een alterna-
tief laat zich niet eenvoudig formuleren. Een algemene eis van een materieelwet-
telijke grondslag biedt geen inhoudelijk houvast, en laat de praktijk nog (te) veel 
ruimte. Het formuleren van inhoudelijke criteria roept alleen maar nieuwe vra-
gen op, zo het al goed mogelijk is. 45  Een beperking van mandaat aan organen van 
een andere bestuurslaag (m.n. gemeenten en provincies) tot gevallen, voorzien in 
een wet in formele zin, voegt aan artikel 124 Grondwet en artikel io8 Gemeente-
wet/1°5 Provinciewet niets toe, en laat zich ook overigens nauwelijks formuleren. 
Een eis van een formeelwettelijke grondslag biedt nog het beste resultaat, maar is 
op dit moment wel een zeer krasse stap. Het lijkt dan ook het beste de praktijk de 
komende jaren op de voet te volgen; mocht de wildgroei doorgaan, dan moet 
wetswijziging alsnog worden overwogen. 
Intussen dienen bestuursorganen te worden gewezen op de gevaren. Men dient 
terughoudend te zijn met gebruik van deze figuur, zich bij een eventueel gebruik 
de risico's te realiseren en zich te verzekeren van waarborgen zoals afdoende 
instructies van de mandans aan de mandataris en een adequate controle op de 
bevoegdheidsuitoefening. 

Aanbeveling: Bestuursorganen dienen zich bewust te zijn van de risico's rond 
mandaat aan niet-ondergeschikten. Van deze figuur dient een terughoudend 
gebruik te worden gemaakt, waarbij wordt voorzien in waarborgen (instructies, 
controle) voor een adequate taalcuitoefening. Bestuursorganen lcunnen slechts 
mandaat verlenen aan een orgaan van een andere bestuurslaag indien daarvoor 
een grondslag in een wet in formele zin is aan te wijzen. Indien in de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving en de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving een 

144. Zie 4-5.3. 
145• Vgl. hetgeen hiervoor, 4.4.4, is overwogen over het criterium van de 'sfeer van de normale 

werkzaamheden van de gemandateerde'. 
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paragraaf over mandaat wordt opgenomen, dan wordt het voorgaande daarin 
neergelegd. 

4.10.3 	Is het be grip `werkzaam onder de verantwoordelijkheid van' voldoende 
helder? 

De wet 

Artikel 10:4 hanteert het begrip 'werkzaam onder de verantwoordelijkheid van', 
evenals andere bepalingen uit de Awb. Elders wordt eenvoudigweg gesproken 
van 'ondergeschikten'. De vraag die beantwoord moet worden is of er per defini-
tie en bij uitsluiting sprake is van ondergeschilctheid wanneer 'iemand werkzaam 
is onder de verantwoordelijkheid van'. 

De literatuur 

In de literatuur wordt aangenomen dat 'werkzaam zijn onder de verantwoorde-
lijkheid van' gelijk is aan ondergeschiktheid. In de gewone ambtelijke verhoudin-
gen gaat het dan om een ambtenaar die in dienst is van het bestuursorgaan dat 
mandaat verleend.`46  Ook in andere gevallen kan sprake zijn van materiele onder-
geschiktheid. Het is mogelijk dat een bestuursorgaan geheel of in meerderheid 
bestaat uit ondergeschikte ambtenaren en in die zin ondergeschikt is aan een 
ander bestuursorgaan. 147  Voorts vloeit reeds uit het feit dat een bepaald orgaan 
bijzondere aanwijzingen kan geven aan een ander orgaan voort dat sprake is van 
een ondergeschiktheidsrelatie, in ieder geval ten aanzien van de bevoegdheid 
waar deze aanwijzingen betrelcking op hebben.` 48  
Bij het ontbreken van een ondergeschiktheidsrelatie wordt a contrario gesproken 
van mandaat aan een niet-ondergeschilcte. 
De situatie zoals die bestond w5Or de mandaatverlening is bepalend voor het ant-
woord op de vraag of sprake is van ondergeschiktheid. burners, door de mandaat-
verhouding ontstaat, ten aanzien van de bevoegdheid waarvoor het mandaat is 
verleend, voor het mandaterende orgaan de bevoegdheid om algemene en bijzon-
dere aanwijzingen te geven (artikel io:6 jo. 10:4, eerste lid). 149  

Jurisprwientie 

In het kader van delegatie aan ondergeschikten (artikel 10:14) is in de (lagere) 
rechtspraak inmiddels beslist dat een college dat in meerderheid uit onderge-
schilcte ambtenaren bestaat, als college ook als ondergeschikte moet worden 
beschouwd. 

146. Broring 1999-4 en Goorden 1999-3. 
147. Vgl. Zijlstra 1 997-2, P. 324. 
148. Anders: Hennekens (1997, p. 418), die van mening is dat het ondenkbaar is dat een bestuursor-

gaan ondergeschikt kan zijn aan een ander bestuursorgaan. 
149. Zillstra 1997-1, p. 239. 
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Algemeen 

De wet 

Het ging daar om een commissie, bestaande uit een ambtenaar van de gemeente-

secretarie, een ambtenaar van gemeentepolitie en een ambtenaar van gemeentewer-

ken. 15° 

Overigens is over deze vraag geen specifieke jurisprudentie aangetroffen. 

Praktijk 

In de enquete is deze vraag niet opgenomen. 

Beoordeling 

Voor toepassing van artikel io:3 en io:4 geldt dat — in de situatie voor de mandaat-
verlening — sprake is van 'ondergeschiktheid/werkzaam zijn onder de verant-
woordelijkheid van' in twee soorten gevallen: 
• wanneer de (aspirant-)gemandateerde persoon of functie ambtelijk-hierar-

chisch ondergeschikt is aan de mandaatgever; 
• wanneer de (aspirantlgemandateerde een meerhoofdig college is, dat in 

meerderheid bestaat uit personen of functionarissen die ambtelijk-hierar-
chisch ondergeschikt zijn aan de mandaatgever. 

Voor het overige is steeds sprake van niet-ondergeschilctheid. Het begrip lijkt in 
de praktijk overigens weinig problemen met zich te brengen. 

4.10.4 	Wat betekent 'wettelijk voorschrift' in artikel 10:4, tweede lid: welke 
wetgever is competent te voorzien in mandaat aan niet-ondergeschikten 
en daarmee buitentoepassingverklaring van het instemmingsvereiste van 
het eerste lid te bewerkstelligen? 

Wanneer bij wettelijk voorschrift in de mandaatverlening is voorzien, is de 
instemming van de gemandateerde niet vereist (artikel 104, tweede lid). De vraag 
rijst, wat verstaan dient te worden onder 'wettelijk voorschrift'. 

De wet geeft hierover geen indicatie. Wel geeft de nota naar aanleiding van het 
verslag een aantal voorbeelden, te weten artikel 168 Gemeentewet, artikel 166 
Provinciewet en artikel 88 Waterschapswet. 15 ' In de memorie van toelichting bij 
de Aanpassingswet derde tranche Awb I wordt opgemerkt dat een uitdruldcelijke 
regeling bijvoorbeeld wenselijk kan zijn indien mandaat aan niet-ondergeschik- 

150. Rb. Arnhem 27 april 1999, Awb-katem 1999, 6o. Zie hierover ook hiema, S 5.5.2. 
151. PG Awb III, p. 445. 
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ten noodzakelijk is, maar het vereiste van instemming van de niet-ondergeschikte 
op bezwaren stuit, bijvoorbeeld door het grote aantal gemandateerden. 152  

De (wetgevings)praktijk 

Voorbeelden van bepalingen waarin uitdrukkelijk in de mogelijlcheid tot man-
daatverlening is voorzien zijn artikel 168 Gemeentewet (mandaat van b en w aan 
wethouders of de burgemeester) en hun zusters in de Provinciewet en de Water-
schapswet, artikel 17, tweede lid en 29 Huisvestingswet (mandaat van b en w aan 
de 'eigenaren van woonruimte', dat wil zeggen de woningbouwcorporaties) en 
artikelen 15 en 19 Landbouwwet (mandaat van de minister aan de Stichting tot 
Uitvoering van Landbouwmaatregelen). 

Jurisprudentie en literatuur 

Hierover is geen jurisprudentie beschikbaar. In de literatuur wordt op deze speci-
fieke vraag niet ingegaan. 

Beoordeling 

Vooropgesteld moet worden hetgeen hiervoor, in § 4.4.5, werd opgemerkt over 
grondslagen voor mandaat in andere wettelijke voorschriften dan wetten in for-
mele zin: de 'aard van de bevoegdheid' kan zich nog steeds tegen de mandaatverle-
ning verzetten. Is deze horde echter eenmaal genomen, dan kan ieder bestuursor-
gaan dat bij of krachtens de wet competent is verldaard (nadere) regels te stellen 
over de uitoefening van een bevoegdheid, een grondslag bieden voor mandaat als 
bedoeld in artikel 10:4, tweede lid. 

410.5 	is steeds voldoende helder wie degene is onder wiens 
verantwoordelijkheid de gemandateerde werkzaam is? 

De wet 

De wet stelt slechts dat in het voorkomende geval de instemming van degene 
onder wiens verantwoordelijkheid de niet-ondergeschikte werkt vereist is, maar 
gaat niet in op eventuele problemen die kunnen ontstaan wanneer onduidelijk is 
onder wiens verantwoordelijIcheid de gemandateerde werkzaam is. 

Jurisprudentie en literatuur 

Hierover is geen jurisprudentie beschikbaar. In de literatuur wordt op deze speci-
fieke vraag niet ingegaan. 

152. Kamerstukken II 1996/97, 25 280, nr. 3, p. 58. 
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Praktijk 

Deze vraag is niet verwerkt in de enquete. Uit andere onderzoeksgegevens (bij-
voorbeeld de algemene vraag naar de waardering van afdeling 10.1.1 Awb) komen 
geen knelpunten naar voren. 

Beoordeling 

Lijkt de pralctijk zich hier wel te redden, in een concrete situatie is het niettemin 
mogelijk dat onduidelijkheid bestaat over de vraag onder wiens verantwoordelijk-
heid de gemandateerde werkzaam is. Te denken valt bijvoorbeeld aan een geman-
dateerde die werkzaam is binnen een zelfstandig bestuursorgaan met een alge-
meen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Onder wiens verant-
woordelijkheid is de gemandateerde in dat geval werkzaam? Nog gecompliceer-
der worden de zaken bij mandaat aan een orgaan van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon, omdat de statuten daar de interne verhoudingen bepalen. Het 
voorgaande leidt echter niet tot een concrete aanbeveling anders dan de eerder 
gedane algemene aanbeveling, terughoudend te zijn met mandaat aan niet-
ondergeschikten. 

4.10.6 	Hoe komt de instemming tot stand en hoe wordt zij bekendgemaakt? 

De wet 

De wet stelt slechts dat instemming van de gemandateerde vereist is. Deze 
instemming is volgens de toelichting niet gebonden aan vormvoorschriften. Zij 
kan bijvoorbeeld blijken uit de feitelijke uitoefening van de bevoegdheid door de 
gemandateerde. De regering heeft het vereiste van de schriftelijke instemming 
van de hand gewezen om redenen van pralctische aard. Naar haar mening zou 
een dergelijk vereiste tot een onnodige administratieve belasting kunnen lei-
den.' 53  Het gevolg van de instemming is dat de gemandateerde gebonden is aan 
de verplichtingen uit afdeling en dat ook tegenover derden vaststaat dat hij 
over de gemandateerde bevoegdheid beschikt.' 54  Voorts is de gemandateerde ver-
plicht om het mandaat uit te oefenen, tervvijl dit in het geval van een onderge-
schikte reeds uit de ambtelijke verhouding voortvloeit. 
Wanneer de gemandateerde in een ambtelijk-hierarchische positie staat is tevens 
de instemming van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt vereist. 
De instemming van de hierarchisch bovengeschikte is van belang om het man-
daat goed te laten functioneren. De gemandateerde die onder verantwoordelijk-
heid van een bovengeschikte werkt, zal naast de aanwijzingen van de mandaatge-
ver ook de aanwijzingen van zijn hierarchisch bovengeschikte dienen op te 

153. MvT p. 172. 
154. Met name de instructiebevoegdheid en de inlichtingenplicht uit artikel io:6 zijn daarbij van 

belang (zie §4.12). 
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volgen. Eventuele problemen die hierbij rijzen zullen volgens de regering in de 
praktijk van het concrete geval moeten worden opgelost.' 55  

Literatuur 

Goorden geeft aan dat wanneer uit de uitoefening van de bevoegdheid blijkt dat 
de gemandateerde het mandaat heeft aanvaard, ook wanneer een uitdrulckelijke 
instemming ontbreekt, geen sprake zal kunnen zijn van een bevoegdheidsge-
brek.' 56  
Ziftstra wijst erop dat door de instemming van de gemandateerde een (publiek-
rechtelijke) overeenkomst tot stand komt. Wanneer de instemming schriftelijk 
wordt gegeven en de gemandateerde respectievelijk degene onder wiens verant-
woordeliftcheid hij werkzaam is, is een bestuursorgaan, dan kan de instemming 
bovendien worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel Awb.' 57  
Bibring is van mening dat — zeker in het geval er sprake is van een driehoeksrela-
tie (mandaatgever, mandaatnemer en bovengeschikte) — een schriftellike vastleg-
ging van de instemming uit het oogpunt van rechtszekerheid raadzaam 

Praktijk 

De mandaatregelingen bevatten geen specifieke aanwijzingen ten aanzien van de 
wijze waarop de instemming tot stand komt. Ook over een eventuele bekendma-
king is in de regelingen niets geregeld. Bestaande mandaatbesluiten geven uit-
eenlopende varianten te zien. 

155. MvT p. 172-173. 
156. Goorden 19 99-3, p. E 
157. Zijistra 1996, p. 
10. Broring 19994, p. a. 

100 

Wijziging mandaatregeling kof (Siert. 2001, 104) 

Gelet op het gevoerde overleg en op het verzoek kan worden geconcludeerd, dat de 

instemming van voornoemd bestuur met het mandaat bestaat. 

Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet (Stcrt. 2001, 101) 

Gezien artikel lo: Algemene wet bestuursrecht en de schriftelijke instemming van 

De Nederlandsche Bank NN. van 3 mei 2001, kenmerk Tz-Bbwc/zom/o1395/hun 

Mandaatbesluit consenten 2007 Pat 2007, 83) 
Gelet op de instemming die de korpschefs hiertoe hebben verleend op grond van 

artikel 	Algemene wet bestuursrecht [...]. 

Besluit mandaat afgfte vaarbewijzen binnenvaart (Stcrt. 2001, 33) 

De bevoegdheid tot het afgeven van vaarbewijzen, die voorheen in de bovenge- 

noemde Beschikking en Regeling door de minister was opgedragen aan het KOFS, 

respectievelijk de ANWB, wordt thans aan de algemeen directeur van het KOFS ten 



Beoordeling 

aanzien van de afgifte van het groot vaarbewijs en aan de hoofddirecteur van de 

ANWB ten aanzien van de afgifte van het klein vaarbewijs gemandateerd. Hiermee 

bestaat, gelet op het gevoerde overleg en op de feitelijke situatie, de instemming van 

voornoemde directeuren. 

Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de programma's Ketenmobili-

teit 1999, 2000 en 2001 (Stat. 2001, 22) 

Gezien de schriftelijke instemming van de Nederlandse Onderneming Voor Energie 

en Milieu B.V. (hierna NovEm), d.d. 16 januari 2001, kenmerk oi/oo -13/931/oo300. 

Zoals vermeld bevatten de mandaatregelingen geen voorschriften die betreldcing 
hebben op de wijze van instemming. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de 
instemming vormvrij kan geschieden, en bijvoorbeeld ook kan blijken uit de uit-
oefening van het mandaat. Aan de eis van schriftelijIcheid van de instemming 
worden te grote nadelen in de sfeer van efficiency toegedicht. 
De vraag is, of dat juist is, nu de wettekst hierover zwijgt. Immers, de instem-
ming brengt de mandaatverlening tot gelding (vergelijk artikel 10:25 en 10:32 
Awb), en is aldus een publiekrechtelijke rechtshandeling. Daarvoor geldt de 
hoofdregel dat zij op schrift moet worden gesteld en, om zelf te lcunnen werken, 
op de voorgeschreven wijze bekend moet worden gemaalct (zie artikel 3:42 JO. 
3:40 Awb). De wet maalct op deze hoofdregel geen uitzondering; alleen de toelich-
ting poneert de vormvrijheid.' 59  

In dit verband is interessant dat het wetsvoorstel van de kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen ervan uit lijkt te gaan dat de instemming van de niet-onderge-

sch ikte een besluit betreft. Dit valt af te leiden uit het feit dat deze instemming goed-

keuring van de minister behoeft.' Volgens artikel 10:25 Awb dient onder goedkeu-

ring immers te worden verstaan: 'de voor de inwerkingtreding van een besluit van 

een bestuursorgaan vereiste toestemming van een ander bestuursorgaan'. 

De condusie moet zijn, dat de instemming een besluit is, en de daartoe bevoegde 
— als hij dit al niet reeds was — een bestuursorgaan. 
De opmerlcing in de toelichting, dat schriftelijkheid niet steeds vereist is, moet 
dan ook als niet in overeenstemming met de wet worden beschouwd: schriftelijk-
heid en publicatie is steeds vereist. De vraag rijst, of dat erg is. Uit de bestudeerde 
mandaatverleningen blijkt dat steeds naar de instemming wordt verwezen, waar-
bij het vermelden van een vindplaats (artikel 3:42, tweede lid) bij een algemeen 
mandaat voldoende kan zijn. Voor grote aantallen gemandateerden is het tweede 

159. Dit ligt bijvoorbeeld anders bij mandaatverlening voor een enkel geval: de mogelijkheid van 
niet-schriftelijIcheid daarvan is in de wettekst (zij het a contrario) neergelegd (zie artikel 10:5, 
tweede lid, en daarover 5 4.11.4). 

16o. Artikel 4 voorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: Een zelfstandig bestuursorgaan be-
hoeft voor instemming met mandaatverlening de goedkeuring van Onze Minister, tenzij het 
mandaatverlening door Onze Minister betreft. 
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lid bedoeld, dus daar ligt oak geen probleem. Wetswijziging is dan oak niet geln-
diceerd, maar wel moeten bestuursorganen hiervan doordrongen zijn. 
Aanbeveling: Bestuursorganen moet duidelijk zijn dat de instemming van artikel 
ro:4, eerste lid, een besluit is dat op de voorgeschreven wijze moet warden 
bekendgemaakt. 

4.10.7 	Hoe wordt bewaald dat de niet-ondergeschikte die niet tot het openbaar 
bestuur behoort, zich bewust is van de toepasselijkheid van normen van 
publiekrecht? 

De wet 

De wet geeft geen aparte regeling am ervoor te zorgen dat niet-ondergeschikten 
die niet tot het openbaar bestuur behoren zich bewust zijn van de normen van 
het publiekrecht. Artikel 104 bevat oak geen expliciete plicht voor het mandate-
rende bestuursorgaan om de gemandateerde hiervan te doordringen. 

De praktijk 

Uit de enquete blijkt dat het merendeel van de respondenten een actieve houding 
aanneemt teneinde de niet-ondergeschikte te doordringen van de normen van 
publiekrecht. Dit gebeurt veelal door voor de mandaatverlening duidelijke afspra-
ken te maken. Bij deze afspraken wordt uitdrukkelijk gewezen op de toepasse-
lijke publiekrechtelijke normen. 
Opvallend is dat een aantal organen in het geheel geen actie onderneemt, maar 
pas bij de behandeling van een eventueel bezwaarschrift terugkoppelt naar de 
gemandateerde. Het lijkt erop dat bij deze organen sprake is van het hanteren van 
een zogenaamd 'piepsysteeni. 
Slechts een enkel orgaan geeft expliciet aan gebruik te maken van de instructiebe-
voegdheid uit artikel 10:6 om de gemandateerde te doordringen van de publiek-
rechtelijke normen. Oak wordt een enkele maal het opnemen van instructies en 
een verplichte rapportageplicht in het mandaatbesluit zelf genoemd. 

Beoordeling 

De wetgever is er waarschijnlijk van uitgegaan dat de mandaatgever uit eigen 
beweging zorg zou dragen voor een gedegen instructie am eventuele schendin-
gen van publiekrechtelijke normen door niet-ondergeschikten te voorkomen. 
Rechtens geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaat-
gever en tegen die achtergrond valt te verwachten dat mandaterende bestuursor-
ganen bun verantwoordelijkheid ter zake nemen. Tenslotte is de mandaatgever 
verantwoordelijk wanneer de schending van een publiekrechtelijke norm door 
een ondergeschilcte tot problemen leidt. In de praktijk blijkt dat bestuursorganen 
zich over het algemeen inderdaad inzetten teneinde niet-ondergeschikten bewust 
te maken van de normen van het publiekrecht. Toch is het zorgelijk dat een aantal 
organen dit niet, of pas wanneer bezwaar wordt gemaakt, doet. Overigens is de 
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wenselijkheid van een actieve opstelling van het mandaterende orgaan mede 
afhankelijk van het referentiekader dat de gemandateerde reeds heeft. Wanneer 
gemandateerd wordt aan een organisatie die nog niet uit anderen hoofde 
bestuursorgaan is, zal een actieve opstelling zeer gewenst zijn. Wanneer dit wel 
het geval is, zal waarschijnlijk lcunnen worden volstaan met een periodieke terug-
koppeling. Verwezen zij naar de aanbeveling bij 4.10.2. 

4.11 	VORM EN KARAKTER VAN MANDAATVERLENING 

Artikel 10:5 

1. Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat 
voor een bepaald geval verlenen. 

2. Fen algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor 
bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemanda-
teerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. 

4. 17. 1  Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De wet maakt onderscheid tussen algemeen mandaat, dat wil zeggen het ver-
schaffen van de bevoegdheid om een bepaalde categorie van besluiten namens 
het bestuursorgaan te nemen, en mandaat voor een bepaald geval. Bij algemeen 
mandaat is het terwille van de duidelijkheid van bevoegdheidsverdeling nodig de 
eis te stellen dat van de bevoegdheid om lcrachtens mandaat besluiten te nemen 
uit een schriftelijk stuk blijkt (MvT p. 173). Degenen die betrokken zijn bij beslui-
ten van een bestuursorgaan moeten immers kunnen nagaan of mandaat is ver-
leend. Overigens wordt opgemerkt dat het in verband met diezelfde duidelijk-
heid, en ter voorkoming van mogelijke bewijsproblemen voor de rechter, in het 
algemeen aanbeveling verdient dat ook een bijzonder mandaat schriftelijk wordt 
verleend.'' Het moet echter mogelijk blijven in sommige gevallen te volstaan 
met een mondelinge verlening. De reden hiervoor schuilt in het feit dat het bij 
bijzonder mandaat gaat om mandaat in een gesloten aantal, incidentele gevallen. 
Juist omdat het gaat om specifieke gevallen moet het afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval niet onmogelijk worden gemaakt om mandaat mondeling 
te verlenen. Daar komt bij dat het voorschrijven van een dergelijk vormvereiste 
juist tot problemen met betrekking tot het bestaan van de bevoegdheid kan leiden 
bij het ontbreken van schriftelijke vastlegging. 162  
Fen schriftelijk verleend algemeen mandaat is een besluit dat overeenkomstig 
artikel 3:42 bekend moet worden gemaakt. Het bestuursorgaan moet zorgdragen 

Zie in deze zin ARRS 16 ill111991, Gst. 6934.4. Soms werd echter een mondeling verleend alge- 
meen mandaat aanvaardbaar geacht, zie: ABRvS i6 juli 1998, AB 1998, 375, m.nt. msv onder All 

1998, 376. 

162. PG Awb III, p. 447. 
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voor een geschikte wijze van bekendmalcing. Mede in verband met de regels 
omtrent deze materie in het privaatrecht zou volgens de memorie van toelichting 
(p. 173) het bijhouden van een algemeen toegankelijk register, waarin alle man-
daatverleningen door een bepaald bestuursorgaan te vinden zijn, onder omstan-
digheden als een goede vorm van bekendmaking kunnen gelden. 
De memorie van toelichting (p. 170) wijst erop, dat de grenzen die mandaatbe-
sluiten aan het mandaat stellen, zowel in exacte als in meer open vorm voorko-
men. Bij dit laatste valt te denken aan mandaatbesluiten zoals die op ministeries 
niet ongebruikelijk zijn, waarin criteria als 'van principiele of niet-principiele 
aard' worden gebruikt. 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe met de eis van schriftelijke mandaatverlening dan 
wel de mogelijkheid tot mondelinge mandaatverlening in de aanpassingswetge-
ving, de praktijk en de jurisprudentie wordt omgegaan. Meer in het bijzonder 
gaat het daarbij om vragen als: worden bepaalde bevoegdheden buiten de man-
daatverleningen gehouden omdat het ook mondeling kan? Worden mandaatver-
leningen voor een bijzonder geval ook wel schriftelijk verleend? In hoeverre is 
volgens de jurisprudentie conversie van algemeen mandaat in mondeling bijzon-
der mandaat mogelijk? 
Daarnaast is opvallend dat, ondanks de neutrale toon waarmee in de toelichting 
wordt verwezen naar vage mandaatverleningen, in de jurisprudentie door die 
praktijk een streep is gezet. 63  Zijn mandaatverleningen nu wel afdoende 
begrensd? 
In verband met de rechtsbescherming moet worden onderzocht wat het karakter 
van mandaatverlening is: wanneer is sprake van een besluit, en welk soort besluit 
betreft het dan? Staat daartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open? 
Ten slotte moet worden onderzocht of — overeenkomstig de suggestie uit de 
memorie van toelichting — een al dan niet algemeen toegankelijk mandaatregister 
wordt bijgehouden. 

4. 11. 2 	In hoeverre zijn mandaatverleningen voldoende exact begrensd? 

De wet 

In de memorie van toelichting merlct de regering op dat de grenzen die mandaat-
besluiten aan het mandaat stellen, zowel voorkomen in exacte als in meer open 
vorm. Voorts waarschuwt zij ervoor dat een vaag omschreven mandaat voor de 
mandaatgever eerder het risico meebrengt, dat derden het mandaat ruimer opvat-
ten dan het is bedoe1d. 164  De wet stelt ten aanzien van de mandaatverlening ech-
ter alleen de eis dat deze schriftelijk dient te geschieden wanneer het gaat om een 

163. Zie VZ. ABRVS 20 oktober 1995, AB 1996, 46, 111316. 
164. MvT p. 170. Overigens is het risico dat de gemandateerde het mandaat te ruim uitlegt minstens 

even sterk aanwezig. 
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algemeen mandaat of om een mandaat in een bepaald geval aan een niet-onder-
geschilcte. Ten aanzien van de manier waarop het mandaat moet worden 
omschreven bevat de wet geen nadere regels. 

De literatuur 

In de literatuur is lange tijd nauwelijks aandacht besteed aan het probleem van de 
zogenaamde `vage' mandaten2 65  
Naar aanleiding van de hieronder vermelde jurisprudentie is Zijlstra van mening 
dat het gelet op de rechtszekerheid sterk is aan te bevelen om met name subjec-
tieve termen cnaar zijn oordeell alsmede termen waaraan geen enkele duidelijk-
heid kan worden ontleend (by. 'van principiele of niet-principiele aard' of 'indien 
de aard van de omstandigheden daartoe aanleiding geven') te schrappen. Een 
categorale aanduiding van de te mandateren bevoegdheden is naar zijn mening 
waarschijnlijk toegestaan (by. 'subsidies waarvan de aanvraag strekt tot ten hoog-
ste f [...]). In ieder geval dient de aanduiding zodanig te zijn dat niet op voorhand 
grote onduidelijIcheid te voorzien valt.'" 

jurisprudentie 

Onduidelijkheid in de mandaatverlening komt voor rekening van het bestuursor-
gaan. 

Zie CRvB 25 september 1990, TAR 221 m.nt. Goorden in TAR 1991 p.160-161. 

Het gebruik van een vage maar objectieve term kan tot misverstanden en daar-
mee tot juridische problemen leiden. 

Zie Vz. ABRvS 19 maart 1993. 167  In deze zaak was de bevoegdheid van b en w om 

eenvoudige correspondentie inzake bouwaanvragen af te doen via een gemeentelijk 

mandaatbesluit gemandateerd aan de directeur van de dienst VROM. Deze directeur 

had mededeling gedaan dat een bouwvergunning verplicht was. De voorzitter is van 

mening dat het meedelen aan inzenders van meldingen dat de melding niet kan 

worden geaccepteerd niet is te vatten onder de noemer 'eenvoudige corresponden-

tie'. De vage term 'eenvoudige correspondentie' leidt aldus tot problemen, zij het 

dat het gemeentelijk mandaatbesluit zelf in deze zaak niet ter toetsing voor heeft 

gelegen. 

Het gebruik van vage, subjectieve criteria is niet toegestaan. 

165. Zo wordt in het rapport ABAR met geen woord gerept over de wijze waarop mandaat rechtens 
kan worden verleend. Rapport-ABAR 1984. 

166. Zijlstra 1995-1, p. 251-253. 
167. Vz. ABRvS 19 maart 1993, AB 1993, 563, m.nt. PVB. Ook gepubliceerd in Bouwredit 1993, p. 

602, m.nt. J.W. Weerkamp en de Gst. 6979, 9 m.nt. J.H.M.F. Teunissen. 
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Praktijk 

In een enkel mandaatbesluit wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van te vage 
termen. 

to6 

Zie Vz. ABRvS 20 oktober 1995." In deze zaak lag het bestuurlijk mandaatbesluit 

van gedeputeerde staten van Zuid-Holland ter toetsing voor. In dit mandaatbesluit 

waren een aantal erg vage en ruime omschrijvingen opgenomen. Zo werd mandaat 

verleend aan eden van gedeputeerde staten om 'zaken af te doer al naar gelang zij 

in het licht van de bestaande bestuurspraktijk daarvoor verantwoordelijkheid kun-

nen dragen', alsmede 'indien de aard van de zaak of de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven'. De voorzitter achtte deze (en andere) criteria voor velerlei uitleg 

vatbaar en onduidelijk. Het gebruik van dergelijke criteria was volgens de voorzitter 

in strijd met de uit een oogpunt van rechtszekerheid aan een mandaatbesluit te stel-

len eisen. 

Zo valt bijvoorbeeld in de toelichting bij het mandaatstatuut Provincie Elysian het 

volgende te lezen: 'Uit staande jurisprudentie kunnen we afleiden dat de rechter 

geen vage mandaatbepalingen accepteert. Omschrijvingen als: "besluiten die poli-

tiek gevoelig (kunnen) zijn of grote financiele consequenties in zich dragen zijn van 

het mandaat uitgezonderd" geven onvoldoende houvast om te bepalen welke 

bevoegdheden onder de vlag van mandaat varen. We streven er dan ook naar om 

bevoegdheden zo mogelijk te concretiseren 

Ook de provincie Gelderland gaat in de inleiding van haar 'Werkinstructie rode 

paraafbevoegdheid en mandaat (kort) in op de grenzen die aan het mandaat moe-

ten worden gesteld: 'gelet op artikel 10:2 Awb dienen bij het verlenen van mandaat 

grenzen te worden gesteld. Volgens uitspraken van de (voorzitter van de) Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State dienen deze grenzen objectief te zijn.' 

Een niet gering aantal organen maakt (nog steeds) gebruik van 'vage' mandaten. 

Zie bijvoorbeeld het Mandaatbesluit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties uit 1998 in artikel 2, vierde lid waar staat dat in bijzondere gevallen ten 

aanzien van bepaalde oar gelegenheden mandaat kan worden verleend aan andere [...] 

functionarissen. En even verder in artikel 5 van voornoemd besluit: 'Het mandaat 

wordt uitgeoefend ten aanzien van aangelegenheden die roar het oordeel van de 

betrokken functionaris en te zijner verantwoording, behoren tot zijn werkterrein en 

die niet moeten worden voorgelegd aan de naasthogere functionarissen, met dien 

verstande dat: a. geen beslissingen worden genomen ten aanzien van aangelegenhe-

den van principiele aard (curs. vu/EuR) 

168. Vz. ABReS zo oktober 1995, AR 1996,46. De uitspraak in het bodemgeschil, waarin het voorlo-
pige oordeel van de voorzitter gevolgd wordt, is gepubliceerd in het NJB 22 augustus 1997, afl. 
29, p. 1335. 



Beoordeling 

Vage mandaatverleningen staan op gespannen voet met het rechtszekerheidsbe-
ginsel, en leiden ook voor de betrokken actoren tot onduidelijkheid. In ieder geval 
dienen bij 'eche mandaat (dus van het nemen van besluiten), subjectieve termen 
te worden vermeden. De beste vorm is die, waarbij (eventueel in een bijlage) exact 
de betrokken bevoegdheid wordt aangeduid. 
Aanbeveling: Mandaatverlening die afhankelijk is van subjectieve termen als-
mede van termen waaraan geen enkele duidelijkheid kan worden ontleend, is 
juridisch riskant en bestuurlijk onwenselijk. Indien in de Aanwijzingen voor de 
regelgeving en de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving een paragraaf 
over mandaat wordt opgenomen, dan wordt het voorgaande daarin neergelegd, 
eventueel vergezeld van een of meer modellen. 

4. 11.3 	Worden bepaaide bevoegdheden buiten de schriftelijke 
mandaatverleningen gehouden omdat mandaatverlening in individuele 
gevallen ook mondeling kan? 

Wet 

De wet staat, als gezegd, mondeling mandaat aan ondergeschilcten toe, indien het 
gaat om een individueel geval of een gesloten aantal individuele gevallen. 

Literatuur en jurisprudentie 

Over deze specifieke vraag is geen jurisprudentie aangetroffen. In de literatuur 
wordt aan deze vraag geen aandacht besteed. 

Praktijk 

Slechts 1 orgaan (Nederlandse orde van accountants-administratieconsulenten) 
beantwoordde deze vraag positief. De overgrote meerderheid (41 organen) gaf 
een negatief antwoord. Bij nadere bestudering van de antwoorden blijkt dat een 
aantal (12) organen wel gebruikmaakt van het mondeling verlenen van een man-
daat in een bepaald geval. Het lijkt echter niet zo te zijn dat bepaalde bevoegdhe-
den bewust buiten de schriftelijke mandaatverlening worden gehouden omdat 
het mandaat in individuele gevallen ook mondeling kan. In onvoorziene, niet 
geregelde gevallen en/of gevallen waarbij een grote spoedeisendheid bestaat 
wordt het mondeling mandaat gebruilct, of ter verdere afdoening van een zaak. 

Beoordeling 

Van een knelpunt lijkt bier geen sprake. 
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4. 11.4 	Warden mandaatverleningen voor ten individueel geval oak wet 
schriftelijk verleend? 

Wet 

De wet laat het bestuursorgaan de vrijheid mandaat voor een individueel geval 
schriftelijk te verlenen; dit wordt in de memorie van toelichting zelfs gepropa-
geerd. 

Jurisprudentie en literatuur 

Jurisprndentie is over dit specifieke punt niet aangetroffen. In de literatuur wordt 
met het oog op de rechtszekerheid door verschillende auteurs gepleit voor schrif-
telijkheid, ook bij mandaatverleningen in individuele gevallen. th9  

Praktijk 

Op de vraag of mandaatverleningen voor een bepaald geval ook wel schriftelijk 
plaatsvinden is het antwoord van 21 organen positief. Ongeveer evenveel organen 
(19) geven aan dat dit niet gebeurt. Een aantal organen heeft als vuistregel om alle 
mandaten schriftelijk te verlenen, ook de mandaten voor een bepaald geval. Len 
gedeelte van de respondenten dat deze vraag positief heeft beantwoord, heeft dit 
gedaan met een verwijzing naar de schriftelijke machtiging ter vertegenwoordi-
ging in (en soms ook buiten) rechte. Het gaat in dat geval echter niet om mandaat 
(het nemen van ten besluit in naam van). Len andere situatie waarin in een 
bepaald geval van een schriftelijk mandaat gebruik wordt gemaalct ziet op vervan-
gingsregelingen tijdens vakanties. 

Beoordeling 

Van een knelpunt lijkt geen sprake te zijn. In de praktijk bestaat een duidelijke en 
gerechtvaardigde behoefte aan mondelinge mandaatverlening. 
Wel is artikel 10:5, tweede lid, ongelukkig geformuleerd, want het bepaalt iets wat 
ook zonder dit lid al zou gelden, en laat onvermeld wat nu juist wel geregeld had 
moeten worden. lmmers, een mandaatverlening is een publiekrechtelijke rechts-
handeling van een bestuursorgaan, dus zij dient, om te lcunnen 'werken', op 
schrift te worden gesteld en te worden bekendgemaakt. De bepaling dat een alge-
meen mandaat (eerste volzin) alsmede een bijzonder mandaat aan een niet-
ondergeschikte (tweede volzin) schriftelijk moet geschieden, zou dus ook zonder 
dit artikellid gelden. Wat men beoogde, namelijk mondelinge mandaatverlening 
voor een individueel geval aan een ondergeschikte mogelijk maken, is onvermeld 
gebleven. Aangenomen mag worden, dat de bepaling niet tot misverstanden aan-
leiding geeft. Wetswijziging is dan ook niet nodig. 

169. Zie bijvoorbeeld Goorden 1999.3, p. 1A.1.1.5-4 en Broring 1999-5, p. I. 
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4. 11.5 	In hoeverre is volgens dejurisprudentie conversie van algemeen mandaat 
in bijzonder mondeling mandaat mogelijk? 

Wet 

De wet geeft geen regeling voor conversie van algemeen mandaat in bijzonder 
mondeling mandaat. Wanneer de uitoefening van een bevoegdheid is gemanda-
teerd via een algemeen mandaat lijkt ook geen goede reden te bestaan om dit 
mandaat uit het algemene mandaatsbesluit te lichten en om te zetten in een 
mondeling mandaat. De vraag heeft dan ook meer betreldcing op de situatie 
waarin een besluit is genomen krachtens een algemeen mandaat, maar daar bij 
nader inzien toch niet onder valt. In hoeverre kan in een dergelijke situatie toch 
een mondeling mandaat worden aangenomen? Gedacht kan dan worden aan 
vooraf gevoerd overleg tussen de (beoogde) gemandateerde en de mandaatgever 
waarin beide partijen van mening zijn dat de bevoegdheid rechtsgeldig is geman-
dateerd en zich ook als zodanig opstellen. 

Jurisprudentie 

Jurisprudentie over conversie is niet aangetroffen. Wel aanvaardt de Centrale 
Raad van Beroep mondelinge uitbreiding van een schriftelijk mandaat. 

Literatuur 

Zie CRvB 7 mei 1992. 170  In casu was door de hoofdcommissaris van politie, namens 

de burgemeester, aan 14 leden van de Amsterdamse politiekapel eervol ontslag ver-

leend. Op grond van een (schriftelijk) mandaatsbesluit was de hoofdcommissaris 

hiertoe echter niet bevoegd. De bestreden besluiten waren naar het oordeel van de 

CRvB echter toch bevoegd genomen, aangezien het aan de hoofdcommissaris ver-

leende mandaat mondeling was uitgebreid en daardoor tevens zag op de ontslagbe-

voegdheid. Uit de aanwezigheid van notulen van het overleg tussen de hoofdcom-

missaris en de burgemeester kon dit worden afgeleid. 

In een eerdere uitspraak van 14 november 1991 171  llet de CRvB een mondeling ver-

leend submandaat in stand aangezien de bevoegdheid al enige tijd in submandaat 

werd uitgeoefend en in een later stadium ook schriftelijk is vastgelegd. Voorts bleek 

in deze zaak dat de submandans altijd nauw bij het betreffende besluit betrokken is 

geweest. 

In hun noten onder de uitspraak van 7 mei 1992 uiten Hennekens en Goorden 
hun ongenoegen over het feit dat een schriftelijk algemeen mandaat mondeling 
kan worden uitgebreid. Bij een ingrijpende bevoegdheid als ontslagverlening is 

170. CRvB 7 mei 1992, AB 1992, 689 m.nt. HH en TAR 1992/142 m.nt. C.P.J. Goorden (Amster-
damse politiekapel). 

171. CRvB II november 1991, TAR 1992, 5, m.nt. C.P.J. Goorden. 
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de kenbaarheid van de bevoegdheid voor de betrolckenen immers van groot 
belang, aldus Goorden.' 72  Overigens richt deze kritiek zich meer in het algemeen 
tegen het feit dat mandaat voor een bepaald geval mondeling kan worden ver-
leend. 

Beoordeling 

Zuivere conversie van algemeen mandaat in mondeling bijzonder mandaat is in 
de jurisprudentie niet aangetroffen. Het ligt ook niet voor de hand om een 
bestaand algemeen mandaat om te zetten in een mondeling mandaat voor een 
specifiek geval, althans wanneer het algemeen mandaat toereikend is voor de uit 
te oefenen bevoegdheid. Wanneer dit niet het geval is kan in een bijzonder geval 
zonder problemen mondeling worden uitgebreid, uiteraard voor zover daarmee 
niet in strijd wordt gehandeld met de overige eisen die aan een mandaatverlening 
gesteld worden. In algemene zin kan worden gesteld dat een schriftelijke vastleg-
ging (bijvoorbeeld in een vergaderverslag of een memo) vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid de voorkeur verdient. 

4.11.6 	Wat is het karakter van mandaatverlening: wanneer is sprake van een 
besluit en welk soort besluit betreft het dan? Stoat daartegen 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming open? 

De wet 

Een mondeling mandaat kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin 
van de Awb, het voldoet immers niet aan het schriftelijkheidsvereiste (artikel 
eerste lid). Het gevolg hiervan is onder meer dat voor de geldigheid geen bekend-
making is vereist. Een mondelinge mandaatverlening hoeft niet per definitie pro-
blematisch te zijn vanuit het oogpunt van rechtszekerheid. In het nader rapport 
bij de derde tranche wijst de regering ter illustratie hiervan op de situatie dat na 
een gesprek tussen bijvoorbeeld een bestuurder en een belanghebbende de 
bestuurder een aanwezige ambtenaar opdraagt namens hem een besluit overeen-
komstig het besprokene te nemen. 173  Ten aanzien van een niet-ondergeschikte 
geldt het vereiste van de schriftelijkheid ook in een individueel geval (tweede lid). 

Lite ra tuur 

Ook in de literatuur wordt ervan uitgegaan dat een schriftelijke mandaatverle- 
ning een besluit is, dat overeenkomstig de daarvoor geldende regels moet worden 

172. Overigens ging de CRvB niet in op de vraag of de aard van de bevoegdheid (ontslagve_rlening) 
zich niet tegen mandaatverlening verzette. Kennelijk vond de raad dat dit niet het geval was aan-
gezien hij zich beperIct tot de vraag of naast uitdrukkelijk verleende algemene mandaatbevoegd-
held nog een andere vorm van mandatering rechtens aanvaardbaar was. 

rm. PG Awb iii, p. 446. 
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bekendgemaakt.'74  Gaat het om algemeen mandaat, dan is het een besluit van 
algemene strelddng, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift of een 
beleidsregel; een bijzonder mandaat is een beschilddng. In alle gevallen is een 
schriftelijke mandaatverlening een (appellabel) besluit. 
Konijnenbelt wijst erop dat een opmerkelijk verschil bestaat tussen de mogelijk-
heid tot het mondeling verlenen van mandaat in een bepaald geval en de intrek-
king van het mandaat. Artikel io:8, tweede lid Awb bepaalt dat de intreldcing van 
een algemeen mandaat schriftelijk dient te geschieden, maar zwijgt over de wijze 
van intreldcing ten aanzien van een bepaald geval. Het gevolg hiervan is dat een 
schriftelijk gegeven mandaat, naar de letter van de wet, in een bepaald geval mon-
deling ongedaan kan worden gemaalct.' 75  

Jurisprudentie 

In de jurisprudentie van voor de inwerkingtreding van titel Is:3J Awb werd een 
stilzwijgend (algemeen) mandaat een enkele keer aanvaard.' 76  De redactie van 
artikel 10:5 Awb laat bier geen ruimte voor: een algemeen mandaat, dat wil zeg-
gen mandaat voor een aantal categorieen van gevallen, moet schriftelijk worden 
verleend. 
Het is alsdan aan te merken als een besluit van algemene streldcing. 

Vgl. CRvB 30 september 1994, TAR 239. Deze zaak werd beoordeeld onder het oude 

bestuursprocesrecht. Besluiten van algemene strekking zoals i.c. aan de orde wer-

den in het kader van de ontvankelijkheidvraag op een lijn gesteld met algemeen ver-

bindende voorschriften zodat geen beroep open stond. 

Inmiddels is ook in de jurisprudentie aangenomen dat een weigering tot verle-
ning van een (sub)mandaat een appellabel besluit in de zin van de Awb is. 

Praktijk 

In CRvB 13 november 1997, AB 1998, 153 m.nt. HH ging het om een mededeling van 

de directeur van de faculteit als mandataris van het college van bestuur van de 

(toenmalige Rijks)universiteit Utrecht aan gedaagde dat hij hem, gezien de wijze 

waarop gedaagde zijn betrokkenheid bij de vakgroep in woord en gebaar tot uiting 

brengt, niet in aanmerking zal doen komen voor het submandaat ten behoeve van 

de vakgroep. De CRvB acht deze mededeling een appellabel besluit. 

Bij het overgrote deel van de mandaatbesluiten ontbreekt de verplichte rechts-
middelverwijzing (artikel 3:45 Awb). Bij enkele mandaatverleningen aan niet-
ondergeschikten is zij wel opgenomen. 

174. Zie 0.a. Hennekens 1995, p. 323 en zijn noot onder CRvB 23 februari 1995, AB 324, Goorden 
1999-1, p. E 1A.1.1.1-7 en Zijlstra 1997-I, p. 242-243. 

175. Van Wijk/Konijnenbelt 8E Van Male 1999 ,  P. 164 
176. CRvB 16 december 1993, TAR 1994, 38. 
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Beaordeling 

Fen schriftelijke mandaatverlening is een besluit in de zin van de Awb, waarbij 
een algemeen mandaat geldt als een besluit van algemene streldcing, niet zijnde 
een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, en een mandaat voor 
een individueel geval als een beschikking. 
Het gevolg hiervan is dat het mandaatbesluit appellabel is ingevolge de Awb. 
Voorts zijn de bepalingen van afdeling 3.6. Awb die betrekking hebben op de 
bekendmaking van besluiten van toepassing. Bestuursorganen zijn zich bier vaak 
niet van bewust. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen schriftelijke mandaatverleningen (als- 
mede intreldcing of wijziging daarvan) overeenkomstig de regels van afdeling 3.6 
bekend te maken. [Mt boudt tevens opneming van een rechtsmiddelverwijzing in. 

4. 11.7 	Wordt ten mandaatregister aangehouden? Is dot algemeen 
toegankelijk? 

De wet 

Mede in verband met de regels omtrent deze materie in het privaatrecht zou vol-
gens de memorie van toelichting (p. 173) het bijhouden van een algemeen toegan-
kelijk register, waarin alle mandaatverleningen door een bepaald bestuursorgaan 
te vinden zijn, onder omstandigheden als een goede vorm van bekendmaking 
kunnen gelden. 

Praktijk 

De in de memorie van toelichting gedane suggestie tot het bijhouden van een 
mandaatregister heeft gedeeltelijk gehoor gevonden. Vooral op gemeentelijk- en 
provinciaal niveau heeft een groot deel van de organen een dergelijk register 
ingesteld. 
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io van de responderende 16 gemeenten maken gebruik van een mandaatregister en 

op provinciaal niveau wordt dit door 5 van de 12 provincies gedaan. 

Een aantal organen geeft aan dat het bezig is met het opzetten van een mandaatre-

gister. De bestaande registers zijn op een enkele na, algemeen toegankelijk. Het bij-

houden van de registers geschiedt vaak door een juridisch medewerker/controller 

die er op toeziet dat de wijzigingen en aanvullingen worden verwerkt. Op gemeente-

lijk niveau worden de mandaten bij het ontbreken van een mandaatregister veelal 

bekendgemaakt via huis-aan-huisbladen. Opvallend is dat een aantal provincies dat 

werkt met een mandaatregister, de mandaten tevens bekendmaakt via het provin-

ciaal blad. 

Op het centrale niveau worden de algemene mandaatbesluiten bij het ontbreken van 

een mandaatregister bekendgemaakt via de Staatscourant of in een enkel geval via 

het eigen publicatieblad. 



Beoordeling 

Een mandaatregister is niet alleen een nuttig, maar onder omstandigheden zelfs 
noodzakelijk instrument om zicht te houden op de vele uiteenlopende bevoegd-
heidsverdelingen. 
Aanbeveling: Bestuursorganen/-lichamen met veel mandaatregelingen dienen in 
beginsel een mandaatregister bij te houden. 

432 	iNSTRUCTIEBEVOEGDHEID MANDANS EN INLICHTINGENPLICHT 

MAN DATARIS 

Artikel io:6 

1. De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen 
instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde 
bevoegdheid. 

2. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtin-
gen over de uitoefening van de bevoegdheid. 

4.12.1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De mandans blijft te alien tijde verantwoordelijk voor de uitoefening van de 
gemandateerde bevoegdheid. Een besluit van de mandataris geldt rechtens als 
een besluit van de mandans. Dat betekent dat de mandans zich niet van zijn ver-
antwoordelijlcheid kan ontdoen door te verwijzen naar de mandaatverlening of de 
mandataris. Het is dus noodzakelijk dat hij de zeggenschap over de bevoegdheid 
houdt en uitoefent. 
Aan de verlening van mandaat is daarom inherent dat de mandans bevoegd is 
aan de mandataris per individueel geval of in het algemeen instructies ter zake 
van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid te geven (eerste lid). Alge-
mene instructies kunnen worden gegeven in de vorm van (intern werkende) 
richtlijnen en in de vorm van beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, jo. 
4:81, eerste lid Awb. 
De mandataris is bovendien verplicht om op verzoek van de mandans alle inlich-
tingen over de uitoefening van de bevoegdheid te verstrelcken (tweede lid). 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe in de praktijk met de instructiebevoegdheid en de 
inlichtingenplicht wordt omgegaan. De wet maakt geen onderscheid tussen de 
instructiebevoegdheid en de bevoegdheid tot het clausuleren van de omvang van 
de mandaatverlening. De vraag rijst wat de gevolgen zijn van schending van de 
instructie door de mandataris. 
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4.12.2 	Op welke wijze wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen 
clausulering van de gemandateerde bevoegdheid en instructies omt rent 
de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid? 

De wet 

Artikel ro:6 onderscheidt algemene instructies en instructies per geval, maar het 
artikel laat zich niet uit over de vorm waarin de instructies kunnen worden gego-
ten of het moment waarop ze moeten worden gegeven. 
De MvT (p. 174) vermeldt dat het denkbaar is dat aanwijzingen worden gegeven 
die een volledig intern karakter hebben en dat aanwijzingen in de vorm van 
beleidsregels Icunnen worden gegeven. Over de mogelijkheid van clausulering 
van het mandaat wordt in de toelichting bij dit artikel niet gesproken. Bij zijn 
'zusterbepaling' bij delegatie, artikel to:t6, wordt echter wel iets over clausulering 
opgemerkt. Na te hebben aangegeven wat beleidsregels inhouden, wordt gesteld: 
'Voor de volledigheid wijzen wij erop dat in het delegatiebesluit uiteraard ook 
beperkingen in de overdracht kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld door te 
bepalen dat zij slechts geldt voor besluiten waarmee een bepaald maximumbe-
drag is gemoeid. Het gaat dan om een clausulering van de delegatie' (pc Awb iii 

p. 461). Dit gaat mm. ook op voor mandaat. 

Lite ratteur 

Aan dit vraagstuk wordt in de literatuur nauwelijks aandacht besteed. Zijlstra 
wijst er op, dat instructies aangeven hoe het mandaat moet worden uitgeoefend, 
terwijI clausulering de omvang van het mandaat beperkt.' 77  

Jurisprudentie 

Uitdrukkelijke clausulering van het mandaat kan geraden zijn. Met name als 
mandaat van de betrolcken bevoegdheid op zichzelf wel, maar onder bepaalde 
omstandigheden niet is toegestaan. 

Voor een overzicht van de jurisprudentie met betrekking tot onbevoegdelijk geno-
men besluiten zie hiervoor, S 4.3. 

177. ZijIstra 1997 - 1, p. 243-244. 
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Zie bijvoorbeeld ABRS 24 juli 2000, As kort 2000, 592. Een besluit door een ambte-

naar in mandaat genomen, inhoudende gedeeltelijke onthouding van goedkeuring 

aan een uitwerkingsplan waartegen geen bedenkingen bij GS kunnen worden inge-

diend, werd aangemerkt als een onbevoegd genomen besluit. De aard van de 

bevoegdheid verzet zich niet tegen mandatering, zolang goedkeuring aan het plan 

worth verleend. Het onthouden van goedkeuring leverde echter wel een onbevoegd 

genomen besluit op (artikel 10:3, aanhef en onder d). Een duidelijke beperking van 

de omvang van het mandaat kan dit soort problemen voorkomen. 



Praktijk 

Een aantal bestuursorganen heeft bij het beantwoorden van vraag 17 van de 
enquete (op welke wijze worden in uw organisatie instructies aan de mandataris 
gegeven?) aangegeven dat instructies met betreldcing tot de uitoefening van het 
mandaat in het mandaatbesluit zelf worden opgenomen. Het is dan in feite 
afhankelijk van de formulering van de mandaatregeling of het kan voorkomen 
dat wat eigenlijk clausulering is, aangezien wordt voor een instructie. 

Beoordeling 

Formuleringen die in mandaatbesluiten kunnen worden aangetroffen zijn: 

• Gemandateerde bevoegdheden worden door de mandataris niet uitgeoefend 

wanneer deze leiden tot het nemen van een besluit en daarbij wordt afgeweken 

van adviezen. 

• Het mandaat geldt niet voor beslissingen die een aanvulling of een afwijking van 

het beleid inhouden. 

• Het mandaat geldt niet als de beslissing een beleidsgebied betreft waarin sprake 

is van een aanzet tot nieuw beleid. 

• Het mandaat betreft verlenen en vaststellen van projectsubsidies tot een maxi-

mum van f 75.000. 
• Het aangaan van verplichtingen boven de f 10.000 geschiedt per brief. 

• Het positief beslissen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van 

bestuur, voor zover het verzoek betrekking heeft op een onderwerp dat tot de 

competentie van de eigen eenheid behoort. 

• Beslissingen tot het indienen van bezwaar en het instellen van beroep (...) mits 

het college vooraf dan wel zo spoedig mogelijk nadien over de kwestie wordt 

gelnformeerd. 

Geven instructies aan hoe het mandaat moet worden uitgeoefend, clausulering 
beperlct de omvang van het mandaat. 
Omdat de wet geen vormvoorschriften geeft, lcunnen instructies los van het man-
daatbesluit, in het mandaatbesluit, in de toelichting op het mandaatbesluit of eer-
der of juist later dan het mandaatbesluit worden gegeven. Clausulering van het 
mandaat maakt echter per definitie deel uit van het mandaatbesluit. Een latere 
beperlcing van de omvang van het mandaat is geen clausulering, maar zal moeten 
worden beschouwd als een wijziging van het mandaatbesluit. Een mondelingel 78  
clausulering of een niet-juist bekendgemaakte clausulering geldt rechtens niet; 
eenzelfde instructie geldt echter wel. 
Het betreft dus twee uiteenlopende rechtsfiguren, met een verschillende strek- 
king maar ook met verschillend rechtsgevolg. Wanneer de mandataris een 

178. Bij een algemeen mandaat dient de mandaatverlening en dus ook de clausulering daarvan 
schriftelijk te geschieden. Bij een mondeling mandaat is mondelinge clausulering natuurlijk 
toegestaan. 
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instructie niet opvolgt levert dat in beginsel geen bevoegdheidsgebrek op.'" Fen 
bevoegdheidsgebrek is juist wel het resultaat wanneer de mandataris een clausu-
lering niet in acht neemt. Hij overschrijdt dan met de grenzen van het mandaat 
de grenzen van zijn bevoegdheid. Zo komt een onbevoegd genomen en dus 
gebrekkig besluit tot stand. Desondanks kan onder omstandigheden toch het 
besluit aan de mandans worden toegerekend. De werking van het vertrouwensbe-
ginsel kan dit meebrengen wanneer de mandans door zijn gedrag het vertrouwen 
heeft opgewekt dat er een rechtsgeldig mandaat was en de burger in redelijlcheid 
op de gewekte schijn van bevoegdheid mocht afgaan.' s° 
Gegeven de uiteenlopende strelcking en rechtsgevolgen van clausulering en 
instructies, doen bestuursorganen er ter voorkoming van misverstanden verstan-
dig aan ze in bun mandaatverleningen te onderscheiden. Uit de ter beschikking 
staande mandaatverleningen blijkt weliswaar dat van een aantal van de gebruikte 
formuleringen duidelijk is dat zij de omvang van het mandaat beogen te beper-
ken,181  maar naar aanleiding van andere zou verwarring kunnen ontstaan. Is er 
sprake van (vage) clausulering of van een instructie over de uitoefening van het 
mandaat? 
Om problemen in de praktijk te voorkomen doet de mandans er goed aan een 
scherp onderscheid te maken tussen het geven van instructies in het mandaatbe-
sluit en het clausuleren van het mandaat. Aanpassing van de wet op dit punt is 
niet geindiceerd. Wel is het aan te bevelen bestuursorganen erop te wijzen dat 
bier onduidelijkheden kunnen ontstaan. 
Aanbeveling: Beshiursorganen doen er verstandig aan om in de mandaatverle-
ning een helder onderscheid te maken (visueel, door middel van kopjes bijvoor-
beeld) tussen het geven van instructies en clausulering. Indien in de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving en in de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving, 
aanwijzingen over mandaat worden opgenomen, dan kan deze aanbeveling 
daarin worden neergelegd. 

+12-3 	Op welke wijze geven bestuursorganen in de praktijk instructies (in de 
vorm van richtlijnen, beleidsregels don wel niet-schriftelijke instructies) 
en zijn hierop bestaande mandaatbesluiten aangepast of nieuwe 
mandaatbesluiten opgesteld? 

De wet 

Algemene en bijzondere instructies 
Artikel io:6, eerste lid, onderscheidt algemene instructies en instructies per 
geval. De wet regelt niet welk van deze twee soorten instructies bij welk soort 
mandaat boort (algemeen of bijzonder, zie artikel 	Ook de MvT (p. 173-174) 

179. Hooguit kan een besluit in mandaat als onrechtmatig worden aangemerkt omdat bijvoorbeeld 
beleidsregels ten onrechte niet zijn toegepast. Verder daarover hiema, 4.12.8. 

180. Zie over dit onderwerp hiervoor, § 4.3, en hiema, § 4.12.8. 
181. Len formulering als Met mandaat geldt niet als de beslissing een beleidsgebied betreft waarin 

sprake is van een aanzet tot nieuw beleid' heeft weer andere nadelen; zie hiervoor, § 
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geeft hier geen uitsluitsel over. Het is de mandans die bepaalt op welke wijze hij 
zijn verantwoordelijlcheid neemt. 

Velplichting om instructies te geven? 
Artikel io:6 schept de bevoegdheid, en niet de verplichting om instructies te 
geven. 182  Ook bestaat er geen wettelijke plicht om beleidsregels vast te stellen: 
artikel 4.4.2 voorontwerp derde tranche Awb, dat een dergelijke plicht wel formu-
leerde voor het geval sprake was van een vaste gedragslijn, is in het wetsvoorstel 
niet overgenomen. 
Als een rechtsplicht bestaat om instructies te formuleren dan volgt deze niet uit 
titel 10.1 Awb, maar uit bijvoorbeeld de eis van consistent bestuur of de beginse-
len van rechtszekerheid en rechtsgelijlcheid. Het enkele feit dat een bevoegdheid 
is gemandateerd ontslaat het bestuur niet van zijn verplichting om zoveel moge-
lijk eenheid in beleid te realiseren, zeker als er mandaat aan meerdere personen 
is verleend. Rechtens, en in de ogen van de belanghebbende zijn de besluiten 
aflcomstig van een en hetzelfde orgaan. 

Mondelinge instructies 
Instructies lcunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven. Ook hier 
geeft de tekst van de wet geen uitsluitsel over. 

Schriftelijke instructies 
De mandans kan schriftelijke instructies gieten in de vorm van (interne) richtlij-
nen of in de vorm van beleidsregels. Omdat er, zoals hierboven al vermeld, geen 
verplichting bestaat om beleidsregels vast te stellen, heeft het bestuursorgaan een 
keuzevrijheid.' 83  

Jurisprudentie 

Het geven van instructies kan voorkomen dat besluiten die in mandaat worden 
genomen tot rechtsongelijlcheid leiden. 

Rb. 's-Gravenhage 5 juni 1996, TAR 1996, 147 betreft de situatie waarin na mandaat-

verlening door de minister besluiten met betrekking tot de waardering van gelijke 

functies bij afzonderlijke departementsonderdelen onderling verschillen. De recht-

bank besliste dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet kon worden beperkt 

door de grenzen van het mandaat. 

Het al dan niet geven van instructies kan van invloed zijn op de aanvaardbaarheid 
van het (besluit in) mandaat. 

182. Dit komt wel in bijzondere wetten voor, bijvoorbeeld in artikel 120, tweede lid, Algemene 
Bijstandswet en artikel 43 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschilcte 
werkloze werknemers. 

183. Zie Broring 1998, p. 22-23. 

117 



Dit bleek in HR 1 juni 1997, NJB SUB 1997/34,123. De beslissing tot het uitbrengen 

van een dagvaarding was door de parketsecretaris genomen. Wanneer de Officier 

van Justitie dergelijke beslissingen neemt, is er de garantie dat de bevoegdheid 

wordt uitgeoefend door een ambtenaar die voldoet aan specifieke (opleidings)eisen. 

Die garantie bestaat niet wanneer de bevoegdheid is gemandateerd aan een andere 

ambtenaar, tenzij er nadere instructies worden gegeven. In casu was de mandaatver-

!ening beperkt tot eenvoudige zaken en omdat er een duidelijk omlijnd kader was, 

werd het mandaat aanvaardbaar geacht. 14  

In ARRvS 17 december1991, AS 1992, 550 m.nt. ji-wdv achtte de Afdeling rechtspraak 

mandaat aan ondergeschikte ambtenaren van de gemeentepolitie van de burge-

meestersbevoegdheid tot het opleggen van een straatverbod aanvaardbaar, omdat 

aan de betreffende politiefunctionarissen voldoende uitsluitsel biedende criteria 

waren gegeven en hen geen beleidsvrijheid was gelaten. 

Anders oordeelde Vz. ARRvS 31 juli 1989, AS 1990, 315 m.nt. JHvdV. Daar werd het 

mandaat van de burgemeester aan politieambtenaren ter zake van het geven van 

een verwijderingsbevel vanwege de ingrijpendheid van de bevoegdheid niet geac-

cepteerd. 

Uit cee 15 november 1988, AB 1990, 510 kan worden afgeleid dat het College ver-

eist(e) dat de mandans zich ten opzichte van de mandataris uitlaat over de wijze 

waarop hij zijn bevoegdheid moet gebruiken en dat hij daarop toezicht zal uitoefe-

nen. Het zal van invloed zijn geweest dat het ging om mandaat aan een niet-onder-

geschikte bezwaarcommissie. 

1-let ontbreken van een instructieplicht heeft invloed op de aanvaardbaarheid van 
mandaat aan niet-ondergeschikten (van een andere bestuurslaag) (zie daarover 
hiervoor, 5 410.2). 

Zie ABRS 14 mei 1998, AB 1999, 287 m.nt. no. De Afdeling overweegt: 'Dat verweerder 

aan de colleges van gedeputeerde staten instructies kan geven alsmede hen om 

inlichtingen kan verzoeken ter zake van de uitoefening van de door hem gemanda-

teerde bevoegdheid — hetgeen thans is neergelegd in artikel io:6 Awb — maakt het 

vorenstaande niet anders, nu verweerder daartoe niet verplicht is.' Zie ook ABRS 30 

jeii 1998, Rwab 1999, nr. 45 m.nt. Ch.W. Backes en M. Selderijk. 

Omgekeerd heeft het feit dat de mandataris geen beleids- of beoordelingsruimte 
heeft doordat uitgebreide instructies zijn gegeven, soms een positief effect op de 
aanvaardbaarheid van mandaat. 

184. De regeling van mandaat uit de Awb geldt in beginsel niet voor het Openbaar Ministerie (artikel 
1:6). Mandaat is daar echter ook een gebruikelijke figuur. Zie over mandaat van de vervolgings-
beslissing, De Doelder 2000. 
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Praktijk 

Instructies die een volledig interne werking hadden, waren aan de orde in CRvB 4 

november 1993, TAR 1994, 5. Hier waren aan de uitoefening van ondermandatering 

verschillende eisen gesteld. 

Interne instructies en beleidsregels kunnen naast elkaar bestaan en lcunnen dus 
botsen. 

Dat blijkt uit Rb. 's-Gravenhage (Rechtseenheidkamer) 10 juni 1999, AB 1999, 354 

m.nt. Sew. 185  In het kader van het witte-illegalenbeleid waren zowel beleidsregels 

gepubliceerd als door de Staatssecretaris van Justitie interne (werk)instructies gege-

ven. In de instructies was een extra (inkomens)eis opgenomen waaraan een langdu-

rig illegale vreemdeling moest voldoen om voor toelating in aanmerking te komen, 

terwijI de beleidsregels hierover zwegen. De interne instructies waren derhalve 

strenger dan de beleidsregels. De rechtbank merkte de instructies aan als een mate-

riele beleidswijziging, inhoudende een beperking van de mogelijkheden voor toela-

ting. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid had het extra vereiste opgenomen 

moeten worden in de beleidsregels. Het besluit in mandaat werd vernietigd vanwege 

een ondeugdelijke motivering. 

In hoeverre mag de mandataris zelf beleid vaststellen ter zake van de uitoefening 
van de bevoegdheid? 

Illustratief is Rb. Amsterdam 24 juni 1998, Awb katern 1998, 67. Deze uitspraak 

betreft een horecavergunning, in mandaat verleend door de voorzitter van een 

Amsterdams stadsdeel. Aan de vergunning lag ook ten grondslag de door de stads-

deelraad vastgestelde 'Nota open terrassen'. De mandans (B&W) had geen uitdruk-

kelijke toestemming verleend voor het voeren van een eigen beleid. Het besluit werd 

vernietigd wegens strijd met artikel 10:2 AWb. 

Zie over beleidsregelbevoegdheid van de mandataris hiervoor, S 4.4.6 

Uit de enquete blijkt dat bestuursorganen ruim gebruikmaken van de instructie-
bevoegdheid. Slechts een enkele keer wordt geantwoord dat de mandataris geen 
instructies ontvangt. Daarbij wordt dan opgemerkt dat de mandataris wel geacht 
wordt te handelen conform het algemene beleid. 
Het overgrote deel van de mandaterende organen geeft echter wel instructies. 
Daarbij komen alle mogelijke varianten voor, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 
Mondelinge instructies worden het minst vaak gegeven. Zij worden weinig zelf- 
standig gebruikt, maar vormen eerder een combinatie met of aanvulling op 
schriftelijke instructies. Sommige bestuursorganen vermelden dat er (regelma- 

185. De uitspraak is ook gepubliceerd in jv 1999, 162 m.nt. inco. 
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tig) overleg plaatsvindt tussen mandans en mandataris en dat dit overleg kan lei-
den tot het geven van mondelinge instructies. 
Instructies voor een bepaald geval worden blijkens de enquete niet veel gegeven. 
Als ze worden gegeven is dat doorgaans mondeling. Een heel enkele keer wordt 
een instructie voor een bepaald geval op schrift gesteld. 
Algemene instructies komen veel voor: in de vorm van interne richtlijnen en in 
de vorm van beleidsregels. Van beide rechtsfiguren is de richtlijn (interne instruc-
tie) de meest gehanteerde. 
Overigens is een regelmatig terugkerend antwoord dat de algemene instructies in 
verschillende varianten worden gegeven. De combinatie van richtlijnen en 
beleidsregels wordt geregeld gebruikt. 
Een aantal organen geeft aan dat in de mandaatregeling algemene instructies zijn 
opgenomen. Zoals in S 4.12.2 al is besproken luistert met name de afbakening 
met clausulering nauw als de instructie in het mandaatbesluit staat. Overigens is 
ook in een aantal mandaatbesluiten terug te vinden dat aan de mandataris uit-
drulckelijk toestemming wordt verleend om ter zake van de uitoefening van de 
gemandateerde bevoegdheid beleidsregels vast te stellen. 
In slechts een paar gevallen is expliciet geantwoord dat de regeling van het man-
daat in de Awb aanleiding vormde om mandaatbesluiten op dit punt aan te pas-
sen. Een van de geenqueteerde bestuursorganen vermeldt dat die aanpassing nog 
moet gebeuren. 

Beoordeling 

De bepaling heeft juridisch alleen betekenis als het gaat om mandaat aan niet-
ondergeschikten. In de normale ambtelijk-hierachische verhouding tussen poli-
tiek verantwoordelijke mandans en ondergeschikte mandataris is het de ambte-
lijke rechtsverhouding die meebrengt dat de mandans algemene en bijzondere 
instructies aan de mandataris kan geven, en dat die verplicht is ze op te volgen. 
Niettemin is de instructiebevoegdheid ook bij mandaat aan ondergeschikten van 
groot belang, reden waarom zij bij dit onderzoek is betrokken. 
De Awb kent geen voorschriften voor de instructiebevoegdheid. Dat betekent dat 
de mandans vrij is te bepalen of en hoe hij zijn bevoegdheid gebruikt. Het ligt 
overigens wel voor de hand dat bij een algemeen mandaat ten minste algemene 
instructies worden gegeven. Dat dient de eenheid van bestuur en de gelijlcheid 
van behandeling.' Het geven van algemene instructies is noodzakelijk wanneer 
er mandaat aan meerdere personen is ver1eend' 87  en helemaal wanneer het gaat 
om meerdere mandatarissen uit een andere bestuurslaag of om meerdere niet-
ondergeschikten. 

186. H.E. Broring, Artikelsgewijs commentaar artikel 10:6, Hand boek Algemene wet bestuursrecht, 
Samsom 1997. 

187. Zie A.J.G.M. van Montfort, 'Ambtenaren regelen het zelf, in: I.E. Borum e.a. (red.), Aantrekke-
lijke gedachten, Deventer 1993, p. 425-439. Ook I.C. van der Vlies, 'Delegatie, mandaat en de 
rechtsstaat', 	T. Hoogenboom & L.J.A. Damen (red.), In de steer van het administratief recht, 
Utrecht 1994, p. 409-427. 
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Het ligt voorts in de rede dat algemene instructies, die voor herhaalde toepassing 
vatbaar zijn, op schrift worden gesteld. Blijkens artikel 10:5 Awb kan een mandaat 
voor een bepaald geval mondeling geschieden. Het is logisch dat eventuele 
instructies dan eveneens mondeling worden gegeven. Mondelinge instructies 
zijn ook eerder denkbaar wanneer ze een individueel geval betreffen. Dat neemt 
overigens niet weg dat het risico bestaat dat zich onduidelijicheden of bewijspro-
blemen voordoen. 
Wanneer de instructies een volledig intern karakter hebben worden ze niet als 
besluit gelcwalificeerd en behoeven ze dus ook geen publicatie.' 88  Burgers kunnen 
in het algemeen ook geen aanspraak maken op toepassing van dergelijke interne 
richtlijnen (hooguit via de band van het gelijkheidsbeginsel), vooropgesteld dat ze 
op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Instructies in de vorm van richtlijnen 
kleuren vooral de onderlinge rechtsverhouding tussen de mandans en de manda-
taris.' 89  
Artikel 4:81 Awb biedt de mogelijkheid voor een bestuursorgaan om beleidsre-
gels vast te stellen voor de onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende bevoegd-
heid. Geeft de mandans instructies in de vorm van beleidsregels dan hebben zij 
externe werking. Aan deze instructies zijn de rechtsgevolgen verbonden die bij 
beleidsregels horen: er is sprake van een besluit dat gepubliceerd dient te worden 
en waarvoor de bepalingen van titel 4.3 Awb gelden. In dit kader is het vooral van 
belang dat beleidsregels moeten worden toegepast, tenzij zich bijzondere 
omstandigheden voordoen (artikel 4:84 Awb). 
Tenslotte brengt de vormvrijheid van instructies met zich mee dat men zich wel-
licht niet altijd zal realiseren met een toepassing van artikel io:6 Awb van doen te 
hebben.' 9° Dit is op zichzelf echter geen probleem. 
Wat de inhoud van de instructies betreft: het is uiteraard mogelijk instructies te 
geven die betrekking hebben op de inhoud van de besluiten in mandaat, maar de 
mandans kan ook instructies formuleren die louter procedureel van aard zijn. Dit 
onderscheid heeft geen externe betekenis, behalve wanneer de instructies in 
beleidsregels zijn neergelegd. 
Overigens lcunnen ook bij instructies aan ondergeschilcte mandatarissen proble-
men ontstaan vanwege het feit dat er veelal tussenliggende superieuren zijn. De 
hierarchische verhouding brengt dan mee dat ter zake van een gemandateerde 
bevoegdheid in 'de lijn' verschillende (tegenstrijdige) instructies lcunnen worden 
gegeven. De mandataris zou op grond van zijn ondergeschilctheid de instructies 
moeten opvolgen, ook wanneer ze afkomstig zijn van een ander dan de mandans. 
Aangenomen moet worden dat de hierarchisch hoogste instructies voorgaan.' 9 ' 
Aangezien de instructiebevoegdheid een wezenskenmerk is van het mandaat, ligt 
het voor de hand dat de mandaterende organen ook voor de totstandkoming van 
afdeling 'odd instructies hadden geformuleerd. In die zin heeft artikel io:6 geen 

188. MvT p. 174. 
189. Over de werking van richtlijnen zie Van Wijk/Konijnenbelt et Van Male 1999, p. 276-278. 
190. Veelal zal een bijzondere instructie de vorm hebben van een ambtsdrager die na een discussie 

met zijn of haar ondergeschilcten concludeert: Toe het zo maar.' 
191. Zie hierover ook 
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verandering teweeggebracht. Bestuursorganen zijn blijkbaar doordrongen van 
het belang van de instructiebevoegdheid. 
Uit de antwoorden op de enquetes blijkt niet welke motieven hebben meege-
speeld bij de keuze voor de vorm waarin de instructies zijn gegoten. Het is bij-
voorbeeld denkbaar dat de exteme werking van beleidsregels deze variant wat 
minder populair maakt. 
Het is niet duidelijk of bestuursorganen zich ervan bewust zijn dat het in theorie 
mogelijk is dat, wanneer met betrekking tot een en dezelfde gemandateerde 
bevoegdheid verschillende instructies worden gegeven, deze onderling tegenstrij-
dig zijn. Die mogelijkheid bestaat ook wanneer aan de mandataris tevens de 
bevoegdheid is gemandateerd om beleidsregels te maken. 
Dat instructies voor een bepaald geval niet vaak voorkomen kan wellicht mede 
aan de hand van de antwoorden op vraag 19 van de enquete worden verklaard. 
Daaruit blijkt namelijk dat de meeste organen het uitgangspunt hanteren dat 
wanneer eenmaal is gemandateerd de mandans 'aan zet is'. Vanuit dat standpunt 
ligt het niet voor de hand om instructies voor een bepaald geval te geven. Dat zou 
ook weer verklaren dat sommige organen de mandataris toestaan beleidsregels te 
maken, ondanks dat de mandans daardoor zelf ook wordt gebonden. 
Samengevat biedt de instructiebevoegdheid van artikel ro:6 een grote mate van 
flexibiliteit waarvan mandaterende organen in de praktijk inderdaad gebruik-
maken. Het is raadzaam dat de mandans er rekening mee houdt dat de keuze 
voor een bepaalde variant van instructies consequenties heeft. Een afzonderlijke 
aanbeveling hierover lijkt echter niet nodig. 

4. 12.4 	Op welke wijze wordt de mandataris verplicht om aan de mandans 
inlichtingen te verstrekken en zijn hierop bestaande mandaatbesluiten 
aangepast of nieuwe mandaatbestuiten opgesteld? 

De wet 

Het tweede lid van artikel io:6 richt zich tot de mandataris. Hij moet de mandans 
op diens verzoek inlichtingen verschaffen over de uitoefening van de bevoegd-
heid. Ook deze bepaling is noodzakelijk Ml de mandans zijn verantwoordelijk-
heid kunnen waarmaken; 192  om de besluitvorming adequaat te kunnen sturen is 
een eerste vereiste dat hij op de hoogte is van de manier waarop de mandataris de 
bevoegdheid daadwerkelijk uitoefent. 
De wet regelt niet hoe de mandataris aan zijn inlichtingenplicht moet voldoen. 
Ook ziet het artikel niet op ongevraagd informeren van de mandans ('op diens 
verzoek'). Op welke wijze de mandataris inlichtingen verstrekt volgt evenmin uit 
artikel to:6, tweede lid. 

192. MvT p 
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Jurisprudentie 

Er is over de inlichtingenplicht geen jurisprudentie aangetroffen. Dat hoeft geen 
verbazing te weldcen: of er inlichtingen worden verstrekt en op welke wijze dit 
gebeurt is vooral een zaak die de relatie tussen mandans en mandataris betreft. 

Praktijk 

Ook de vraag naar de wijze waarop de mandataris verplicht werd om inlichtingen 
te verstrekken, leverde uiteenlopende antwoorden op. 
Een van de geenqueteerde organen meldt dat het verstreldcen van inlichtingen op 
verzoek gaat en dat er dus geen sprake kan zijn van een afdwingbare plicht. 
Door sommige organen is geantwoord, dat de inlichtingenplicht niet relevant is, 
of dat zelden of nooit om inlichtingen wordt gevraagd. 
Een aantal organen meldt dat het vragen om inlichtingen niet is geformaliseerd 
en dat een verzoek om inlichtingen ad hoc wordt gedaan. Wat in een concreet 
geval de aanleiding vormt tot een verzoek is niet duidelijk. 
Inlichtingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrelct. Net  als 
bij de instructiebevoegdheid blijken in de pralctijk verschillende varianten, al dan 
niet gecombineerd, voor te komen. 
Mondelinge inlichtingen worden verstrelct in een (informeel) overleg of in een 
werkoverleg tussen mandans en mandataris. Soms wordt aan de mandataris 
overgelaten wanneer zo'n overleg plaatsvindt. Een paar organen antwoordt dat 
van de mandataris wordt verwacht dat hij het initiatief neemt tot het voeren van 
overleg (vooraf) wanneer het gaat om besluiten waarvan hij aanneemt dat kennis-
neming door de mandans gewenst is, bijvoorbeeld wanneer de gevolgen van het 
besluit belangrijk zijn. 193  Het voldoen aan de inlichtingenplicht kan in die geval-
len samengaan met het krijgen van een (mondelinge) instructie. 
Schriftelijke inlichtingen worden gegeven via periodieke rapportages, maar ook 
via managementrapportages en jaarverslagen. Een aantal mandatarissen dient 
een kopie van het in mandaat genomen besluit aan de mandans te geven of een 
lijst bij te houden van genomen besluiten. De informatievoorziening blijkt ook 
plaats te lcunnen vinden via de interne mail en zelfs via het internet. 
Het komt ook voor dat in het mandaatbesluit aan de mandans expliciet de ver-
plichting wordt opgelegd om periodiek te rapporteren over de uitoefening van de 
bevoegdheid. In feite wordt zo de inlichtingenplicht verwerlct in een instructie. 
Dat is strikt genomen overbodig. Wel verduidelijkt de mandans dat het hem ernst 
is met de inlichtingenplicht en kan alvast uit het mandaatbesluit blijken met 
welke frequentie en op welke wijze de mandataris aan de inlichtingenplicht moet 
voldoen. 
In twee gevallen is geantwoord dat de mandataris contractueel verplicht wordt 
om periodiek te rapporteren over de uitoefening van de bevoegdheid. De man- 

193. Een bepaling van die strelddng in een mandaatbesluit komt in de buurt van (een vage) clausule-
ring van het mandaat. 

123 



dans kan daarmee bedoeld hebben de niet-ondergeschikte mandataris een  much-
tingenplicht op te leggen. Ook dit is, gelet op artikel ro:6, eigenlijk overbodig. 
Een deel van de organen voegt uitdrukkelijk toe dat het vragen om inlichtingen 
geschiedt binnen het kader van de hierarchische verhoudingen, uit de meeste 
andere antwoorden blijkt dit impliciet. 
Twee organen geven aan dat nog niets is geregeld met betrekking tot de inlichtin-
genplicht en dat de mandaatbesluiten zullen worden aangepast. 

Beoordeling 

De bepaling heeft juridisch alleen betekenis als het gaat om mandaat aan niet-
ondergeschikten. In de normale ambtelijk-hierachische verhouding tussen poli-
tiek verantwoordelijke mandans en ondergeschilcte mandataris is het prirnair het 
'goed ambtenaarschap' dat meebrengt dat de mandataris inlichtingen verstrekt, 
niet alleen desgevraagd, maar in alle situaties waarin de mandans informatie 
behoeft om zijn verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken (zie daarover verder 
hierna, 5 4.12.5). 
Wat de niet-ondergeschikte betreft, geldt het volgende. In artikel 10:4 Awb is het 
vereiste opgenomen dat de niet-ondergeschikte gemandateerde instemt met de 
mandaatverlening. Door de instemming onderwerpt de mandataris zich aan de 
inlichtingenplicht. Zo krijgt mandaat aan een niet-ondergeschikte de vorm van 
een tweezijdige rechtshandeling, een afspraak tussen twee partijen.' 94  Strikt 
genomen vloeit uit artikel to:6, tweede lid, niet voort dat de mandataris ook onge-
vraagd de informatie verstrekt die de mandans nodig heeft om zijn verantwoorde-
lijIcheid te kunnen waarmaken. Niet is uitgesloten dat daarover afspraken worden 
gemaakt. Deze zijn niet in strijd met artikel ro:6. 
De wet regelt niet hoe de mandans aan zijn inlichtingenplicht moet voldoen; aan-
genomen mag worden dat inlichtingen zowel schriftelijk als mondeling kunnen 
worden gegeven. 
De verplichting om de mandans op de hoogte te brengen, krijgt pas echt gestalte 
op het moment dat deze een daartoe strekkend verzoek doet. Het hangt in begin-
sel ook van het initiatief van de mandans af met welke frequentie de mandataris 
inlichtingen verstrekt. Dat kan van geval tot geval verschillen. Maar aangezien de 
mandans de informatie nodig heeft om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dra-
gen, doet hij er goed aan zich met enige regelmaat te laten informeren. 
Het is niet goed voorstelbaar dat het niet-naleven van de inlichtingenplicht 
externe (dus buiten de relatie mandans-mandataris) effecten heeft, of dat een bur-
ger belanghebbende kan zijn bij het verstreldcen van inlichtingen aan de man-
dans:95  Het bestempelen van een bepaald besluit als onrechtmatig omdat de 
mandataris eerder geen gehoor had gegeven aan een verzoek om informatie laat 
zich moeilijk denken. 

194. MvT p. 172. 
195. Van het niet verstreklcen van gevraagde inlichtingen kan in beginsel wel worden gezegd dat het 

(ten opzichte van de mandans) onrechtmatig is. De mandataris handelt immers in strijd met 
een wettelijke plicht. 
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Blijkens de antwoorden op de enquete, die voor het merendeel lijken uit te gaan 
van mandaat aan ondergeschikten, verstrekt de mandataris inlichtingen door-
gaans binnen de normale werkverhoudingen. Het is opvallend dat, gelet op het 
bijzondere belang van artikel io:6, tweede lid, voor de inlichtingenplicht van de 
niet-ondergeschikte, daarover in de antwoorden weinig wordt opgemerkt. 
Van de inlichtingenplicht wordt geen halszaak gemaakt. Een van de geenqueteer-
den merlct op dat moet worden voorkomen dat een enorm informatiecircus wordt 
opgetuigd zonder toegevoegde waarde. Het voordeel van een periodieke rappor-
tage is dat de informatie in ieder geval met een zekere regelmaat wordt aangele-
verd, hetgeen de inzichtelijkheid voor de mandans bevordert. Het verstrekken 
van een kopie van het besluit in mandaat voldoet ook aan de inlichtingenplicht. 
Ook op dit punt geldt weer dat van de flexibiliteit die de Awb biedt in de praktijk 
ruim gebruik wordt gemaakt. 
Het onderzoeksmateriaal geeft geen aanleiding voor de conclusie dat hier sprake 
is van een knelpunt. 

4.12.5 	Vloeit de verplichting voor de mandataris om inlichtingen te verstrekken 
alleen voort uit artikel io:6, tweede lid, of ook uit andere bepalingen? 

De wet 

Voor de grondslag van de inlichtingenplicht geldt in feite hetzelfde als wat voor 
de instructiebevoegdheid geldt. De wettelijke grondslag is sinds de inwerkingtre-
ding van de derde tranche artikel io:6 Awb. De achtergrond van deze regeling is 
een van de wezenskenmerken van mandaat: de mandans blijft verantwoordelijk 
voor de uitoefening van de bevoegdheid. 
Het is naast artikel io:6, tweede lid ook mogelijk om op andere gronden een 
plicht om inlichtingen te verschaffen te construeren. Dan blijkt het onderscheid 
tussen mandaat aan ondergeschikten en mandaat aan niet-ondergeschikten rele-
vant te zijn. 

Ondergeschikten 
Past mandaat volgens de memorie van toelichting bij uitstek in een normale 
ambtelijk-hierarchische verhouding,' 96  het is juist in die verhouding dat de inlkh-
tingenplicht van artikel ic):6, tweede lid, juridisch geen toegevoegde waarde 
heeft. Dit heeft te maken met het feit dat in de normale ambtelijk-hierachische 
verhouding tussen politiek verantwoordelijke mandans en ondergeschikte man-
dataris, een verstrelckender inlichtingenplicht geldt, die voortvloeit uit de Ambte-
narenwet, de verschillende ambtenarenreglementen, en, voor de ministeries, het 
Besluit regeling functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 
1988, 499). Het is primair het `goed ambtenaarschap' dat in deze situaties mee-
brengt dat de mandataris inlichtingen verstrelct, niet alleen desgevraagd, maar in 
alle situaties waarin de mandans informatie behoeft om zijn verantwoordelijk-
heid te kunnen waarmaken. Het bestuursorgaan geeft leiding aan de ambtelijke 

196. MvT p. 167. 
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werkzaamheden en is — alleen al vanwege de ondergeschiktheidsrelatie — te alien 
tijde bevoegd om inlichtingen te vragen (of aanwijzingen te geven). De gemanda-
teerde ambtenaar is — alleen al op grond van zijn ambtelijke rechtspositie — ver-
plicht inlichtingen te verschaffen (of instructies op te volgen). De mandans is zo 
in staat de uitoefening van de bevoegdheid te sturen en zijn verantwoordelijIcheid 
te nemen. 
Het voorgaande brengt overigens mee dat ook anderen inlichtingen kunnen ver-
langen over de uitoefening van het mandaat. De mandataris kan immers ook 
ondergeschikt zijn aan anderen dan de mandans, namelijk de tussenliggende 
functionarissen (secretaris-generaal, directeur-generaal, etc). Er is tussen hen 
weliswaar geen sprake van een mandaatverhouding, zodat de inlichtingenplicht 
niet berust op artikel m:6 Awb, maar dat neemt niet weg dat inlichtingen op 
grond van het ambtelijk dienstverband wel degelijk kunnen worden gevraagd en 
moeten worden gegeven. 

Niet-ondergeschikten 
Bij mandaat aan niet-ondergeschikten liggen de zalcen anders. Er bestond tussen 
hem en de mandans geen hierarchische relatie, zodat er geen ambtelijke rechts-
positie bestaat, op grond waarvan de mandataris tot het gewenste gedrag valt te 
dwingen. Door de instemming van artikel 10:4 onderwerpt de mandataris zich 
aan de inlichtingenplicht. Daarnaast bestaan bij sommige niet-ondergeschikten 
nog bijzondere regelingen. 
Bij mandaat aan niet-ondergeschikten die zich binnen dezelfde bestuurslaag bevin-
den, bestaan weinig 4 alternatieve' inlichtingenplichten. Ministers zijn elkaar juri-
disch geen inlichtingen verschuldigd, al doen zij er veelal wel verstandig aan 
ellcaar op de hoogte te houden van relevante informatie. Wel is bij mandaat van 
de ene minister aan een ondergeschikte ambtenaar van een andere minister rele-
vant, dat de mandataris inlichtingenplichtig is aan beide ministers. Bij mandaat 
aan zbo's (een onwenselijke figuur), zal volgens de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen een algemene inlichtingenplicht gelden. 
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Artikel 14 voorstel voor een Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: Een zelfstandig 

bestuursorgaan verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle voor de uitoefening 

van diens taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van alle 

zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelij-

kerwijs nodig is. 

Bij mandaat aan een orgaan van een andere bestuurs1aag'97  geldt in veel gevallen 
nog een andere inlichtingenplicht. Zo is bij mandaat van het rijk aan een orgaan 
van een gemeente nog artikel 118 Gemeentewet (bericht en raad) relevant (zie ook 
de artikelen 119 en 120 Gemeentewet over (de kostenvergoeding bij) systemati-
sche informatieverstrekking). Wordt gemandateerd aan het college van b en w, 
dan is het college zowel aan de minister (io:16 Awb, 118 Gemeentewet) als aan de 

197. netgeen slechts mogelijk is wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zie hiervoor, 

S 4.9.2. 



raad (artikel 169, tweede lid, Gemeentewet) inlichtingen verschuldigd, terwij1 dit 
laatste is beperkt door het criterium `strijd met het openbaar belang'. 
Bij mandaat aan een niet-ondergeschikte buiten de overheidssfeer ontbreken veelal 
alternatieve wettelijke inlichtingenplichten. 

Beoordeling 

Het bestaan van andere inlichtingenplichten naast artikel io:16 hoeft op zichzelf 
niet problematisch te zijn. Dat ligt anders met aanwijzingsbevoegdheden (zie 
hierna, S 4.12.6). 

4.12.6 	Vloeit de bevoegdheid voor de mandans om aanwijzingen te geven alleen 
voort uit artikel io:6, eerste lid, of ook uit andere bepalingen? 

De wet 

Het is naast artikel io:6, eerste lid, ook mogelijk om op andere gronden een 
bevoegdheid tot het geven van aanvvijzingen te construeren. Ook hier blijkt het 
onderscheid tussen mandaat aan ondergeschilcten en mandaat aan niet-onderge-
schilcten relevant te zijn. 

Ondergeschikten 
In een normale ambtelijk-hierarchische verhouding heeft de aanwijzingsbe-
voegdheid van artikel io:6, eerste lid, juridisch net zo min toegevoegde waarde 
als de inlichtingenplicht van het tweede lid. Dit heeft te maken met het feit dat in 
de normale ambtelijk-hierachische verhouding tussen politieke verantwoorde-
lijke mandans en ondergeschikte mandataris, een gelijke aanwijzingsbevoegd-
heid geldt, die voortvloeit uit de Ambtenarenwet en de verschillende ambtenaren-
reglementen. 
Het voorgaande brengt overigens mee dat ook anderen instructies kunnen geven 
over de uitoefening van het mandaat. De mandataris kan immers ook onderge-
schikt zijn aan anderen dan de mandans, namelijk de tussenliggende functiona-
rissen (secretaris-generaal, directeur-generaal, etc.). Er is tussen hen weliswaar 
geen sprake van een mandaatverhouding, zodat de aanwijzingsbevoegdheid niet 
berust op artikel io:6 Awb, maar dat neemt niet weg dat aanvvijzingen op grond 
van het ambtelijk dienstverband wel degelijk kunnen worden gegeven en moeten 
worden opgevolgd. 

Niet-ondergeschikten 
Bij mandaat aan niet-ondergeschikten liggen de zaken anders. Er bestond tussen 
hem en de mandans geen hierarchische relatie, zodat er geen ambtelijke rechts-
positie bestaat, op grond waarvan de mandataris tot het gewenste gedrag valt te 
dwingen. Door de instemming van artikel 10:4 onderwerpt de mandataris zich 
aan de aanwijzingsbevoegdheid. Daarnaast bestaan bij sommige niet-onderge-
schikten nog bijzondere regelingen. 
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Bij mandaat aan niet-ondergeschilcten die zich binnen dezelfde bestuurslaag bevin-
den, bestaan weinig 'alternatieve' aanwijzingsbevoegdheden. Ministers kunnen 
elkaar juridisch geen instructies geven. Wel is bij mandaat van de ene minister 
aan een ondergeschilcte ambtenaar van een andere minister relevant, dat de man-
dataris onderhevig wordt aan aanwijzingen van beide ministers. Bij mandaat aan 
zbo's (een onwenselijke figuur), geldt geen alternatieve aanwijzingsbevoegdheid 
(een algemene beleidsregelbevoegdheid die wel is gepropageerd, is niet in het 
wetsvoorstel voor een Kaderwet opgenomen' 98). 

Herhaald zij bier de eerder 	410.2) aangehaalde, curieuze variant die zich voor- 

doet bij (het bestuur van) de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Deze 

Stichting, een zelfstandig bestuursorgaan, heeft zijn belangrijkste bevoegdheden 

(en de daarbij behorende bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften) 

gemandateerd aan Laser, een agentschap van het ministerie van LNV. Laser is wat dit 

betreft this onderhevig aan algemene en bijzondere aanwijzingen van het stichtings-

bestuur en van de Minister van LNV. En de minister is langs die lijn this volledig ver-

antwoordelijk, waarmee door de mandaatverlening van uttvoering door een zbo 

geen sprake meer is. 

Bij mandaat aan een orgaan van een andere bestuurslaag'99  gelden soms nog 
andere aanwijzingsbevoegdheden. Zo is bij mandaat van een minister aan b en w, 
het college onderhevig aan algemene en bijzondere aanwijzingen van de minister 
(artikel ro:r6 Awb) als aan beleidsregels van de raad (artikel 148 Gemeentewet). 
Bij mandaat aan een niet-ondergeschikte buiten de overheidssfeer ontbreken veelal 
alternatieve wettelijke aanwijzingsbevoegdheden. 

Beoordeling 

Het bestaan van andere aanwijzingsbevoegdheden naast artikel ro:16, eerste lid, 
kan onder omstandigheden problematisch zijn omdat deze, anders dan inlichtin-
genplichten, met elkaar kunnen botsen. Dit speelt vooral bij mandaat van een 
minister aan een ondergeschilcte van een andere minister, alsmede bij bepaalde 
varianten van mandaat aan een orgaan van een andere bestuurslaag. Voor man-
daat aan niet-ondergeschikten kan het door elkaar lopen van aanwij zingsbevoegd-
heden een belangrijke contra-indicatie zijn. 

198. Zie daarover M.M. den Boer, 'Zelfstandige bestuursorganen', in A.F. Gaastra & S.E. ZijIstra 
(red.), liandboek bestuurlijk organisatierecht (losbl.), Den Haag, Elsevier, p. iv-9-133/134. 

199. Hetgeen slechts mogelijk is wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zie hiervoor, 
¶4.9.2. 
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4.12.7 

De wet 

Kunnen instructies worden gegeven om reeds genomen besluiten in te 
trekken? 

Titel 10.1 voorziet niet in een afzonderlijke regeling inzake de intrekking van een 
in mandaat genomen besluit. 
De mandans is verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Aange-
zien het besluit in mandaat geldt als zijn eigen besluit, is het denkbaar dat hij 
opdracht wil kunnen geven een hem onwelgevallig besluit in te trekken. 
De mandans is in staat om de mandataris op te dragen een eerder genomen 
besluit weer in te trekken. Een dergelijke instructie aan de mandataris moet wor-
den beschouwd als het geven van een instructie voor een bepaald geval. Daartoe 
is de mandans op grond van artikel 	eerste lid bevoegd. De mandataris is 
eveneens op grond van dit artikel (en in de meeste gevallen ook op grond van de 
ondergeschiktheidsrelatie) verplicht de instructie op te volgen. 

Literatuur en jurisprudentie 

Over dit specifieke vraagstuk is literatuur noch jurisprudentie aangetroffen. 

Beoordeling 

Dat de mandans een instructie hierover mag geven betekent niet automatisch dat 
de intreldcing ook rechtmatig is. Het in mandaat genomen besluit is rechtens 
afkomstig van de mandans. Deze beschikt niet over meer mogelijkheden om dat 
besluit in te (laten) trekken dan hij zou hebben wanneer hij het besluit zelf zou 
hebben genomen. Los van de mandaatverhouding spelen hier dus ook andere 
rechtsregels een rol, namelijk de regels die gelden voor de intreldcing (of wijzi-
ging) van een besluit. Daarbij zijn onder meer relevant de mate van gebonden-
heid van de bevoegdheid en de aard van het in te trekken besluit. Het intrekken 
van een besluit lcrachtens een gebonden bevoegdheid is toegestaan wanneer en 
voor zover de regeling waarin de bevoegdheid is neergelegd voorziet in de moge-
lijkheid van intrelcking."' Als dit niet geregeld is, bestaat niet de mogelijkheid 
van intreldcing van een dergelijk besluit, ook niet in het kader van een mandaat-
verhouding door het geven van een bijzondere instructie aan de mandataris. 
Verder zal het vertrouwensbeginsel een belangrijke rol spelen. Bepalend voor de 
aanvaardbaarheid van de intrekking van het besluit is ook of de intrelcking belas-
tend of juist begunstigend is. Eveneens relevant is de aanleiding voor de intrek-
king van het besluit."' Het negeren van een interne instructie door de mandata-
ris bijvoorbeeld, zal niet voor rekening van de belanghebbende kunnen komen. 
De mandans dient bij het geven van een instructie aan de mandataris dat deze 
een bepaald besluit moet intrelcken, de algemene regels betreffende intreldcing 

200. Bijvoorbeeld artikel 59 Woningwet. 
201. Zie verder Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 427-433. 
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van besluiten moeten betrelcken. Omgekeerd dient de mandataris dit evenzeer te 
doen, en de mandans te wijzen op eventuele onrechtmatigheid van een intrek-
king. 
Wanneer de wens om besluiten in te laten treldcen wordt ingegeven door de 
omstandigheid dat de mandataris besluiten neemt waar de mandans niet achter 
kan staan, is een instructie tot intrekking overigens niet de meest voor de hand 
liggende oplossing. De mandans zal zich in ieder geval moeten beraden op de 
volledigheid c.q. de duidelijkheid van de instructies die hij heeft gegeven. Uiter-
aard staat hem ook een meer radicale maatregel ter beschikking: hij kan het man-
daat intrelcken. 
Het onderzoeksmateriaal geeft geen aanleiding voor de conclusie dat bier sprake 
is van een knelpunt. 

4.12.8 	Wat is de consequentie van het niet opvolgen door de mandataris van 
een door de mandans gegeven instructie? 

De wet 

De bevoegdheid om instructies voor de uitoefening van het mandaat te geven zou 
weinig betekenis hebben wanneer geen corresponderende plicht bestond om ze 
ook op te volgen. Artikel ro:6 Awb regelt niet expliciet dat de mandataris de 
instructies van de mandans in acht dient te nemen. Aangenomen moet worden 
dat de verplichting daartoe volgt uit de enkele instructiebevoegdheid van de man-
dans. 

Literatuur en jurisprudentie 

Over dit specifieke vraagstuk is fiteratuur noch jurisprudentie aangetroffen. 

Beoordeling 

Wanneer de mandataris heeft verzuimd om instructies op te volgen kan dat gevol-
gen hebben voor het besluit in mandaat, voor de verantwoordelijkheid van de 
mandans, voor de (rechts)positie van de mandataris en uiteindelijk ook voor de 
mandaatverlening. 

Gevolgen voor het in mandaat genomen besluit 
Interne instructies hebben in principe geen effect naar buiten, zij zijn niet gepu-
bliceerd en betreffen de verhouding tussen mandans en mandataris. Het niet-
naleven van dergelijke instructies resulteert niet in een bevoegdheidsgebrek, en 
zal ook overigens veelal niet leiden tot een onrechtmatig besluit. 
Dit kan anders komen te liggen wanneer de instructies in beleidsregels zijn neer-
gelegd. In dat geval is sprake van strijd met artikel 4:84 Awb en is (tenzij zich bij-
zondere omstandigheden voordoen) het besluit ook jegens belanghebbenden 
onrechtmatig. Die onrechtmatigheid zal de mandans worden toegerekend. Hij 
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kan dit gebrek in bezwaar herstellen door een nieuw besluit te nemen dat wel 
conform de beleidsregels is. 
Ook kan handelen in strijd met een interne instructie niet onder omstandighe-
den een besluit opleveren dat in strijd is met het vertrouwens- of met het gelijk-
heidsbeginsel. Voor een beroep op deze beginselen is in ieder geval nodig dat de 
belanghebbende op de hoogte is van de richtlijn of dat hij kan aantonen dat er 
sprake is van een bestendige gedragslijn. Dat zal lang niet altijd het geval zijn. 
Dat geldt helemaal voor handelen in strijd met een mondelinge instructie. Het 
zal voor de belanghebbende veelal moeilijk te achterhalen zijn of zoin instructie is 
gegeven. Niettemin laat zich de casuspositie bijvoorbeeld denken dat het 
bestuursorgaan de belanghebbende laat weten dat een (mondelinge) instructie 
zal worden gegeven en dat de mandataris zich daar niet aan houdt. In dat geval 
kan het vertrouwensbeginsel een rol spelen. 

Gevolgen voor de mandans 
Aangezien het besluit in mandaat geldt als zijn eigen besluit heeft de mandans, 
ook als de mandataris een besluit heeft genomen dat tegen zijn instructies ingaat, 
in beginsel niet meer mogelijkheden om dat besluit te wijzigen dan hij zou heb-
ben wanneer hij het zelf had genomen. 
Het is de mandans die getroffen wordt wanneer de mandataris zijn instructies 
negeert. In bestuursrechtelijke zin, want het besluit wordt hem toegerekend (arti-
kel 10:2). In staatsrechtelijke zin, want hij is — zo hij onder politieke controle 
functioneert — verantwoordelijk jegens het betrokken algemeen vertegenwoordi-
gend lichaam. In civielrechtelijke zin, want ook al zouden mandans en mandata-
ris tot verschillende rechtspersonen behoren, de mandaatverhouding doorbreekt 
de grens van de rechtspersoonlijkheid. Van de mandans moet dan ook worden 
verwacht dat hij de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van zijn bevoegdhe-
den neemt. Daarbij staat voorop dat de keuze van de mandataris een juste en 
`gehoorzame' bevoegdheidsuitoefening moet garanderen. 

Gevolgen voor de mandataris 
Het niet-naleven van instructies heeft dus consequenties voor de verantwoorde-
lijkheid van de mandans en de verhouding tussen hem en de mandataris. De 
vraag rijst of er is voorzien in sancties, anders dan intreldcing van het mandaat 
(zie hierna). Welke consequenties heeft het niet-naleven van gegeven instructies 
voor de mandataris? 
Is de mandataris een ondergeschilcte ambtenaar, dan levert het niet opvolgen van 
de instructies plichtsverzuim van de betroldcen ambtenaar op, en staan de disci-
plinaire sancties van het ambtenarenrecht ter beschildcing. 
Voor de gemandateerde niet-ondergeschilcte liggen de zaken anders. Het mag 
dan zo zijn dat de niet-ondergeschikte zich dient te gedragen conform de man-
daatverhouding en dat hij de plicht om instructies op te volgen zelf in het leven 
heeft geroepen door het mandaat te aanvaarden, de mandans heeft ten opzichte 

131 



van hem geen direct machtsmiddel om dit gedrag daadwerkelijk af te dwingen."' 
Er bestaat tussen hen geen arbeidsrechtelijke verhouding. 
Bij een mandaatverlening van de ene minister aan de andere ontbreken sanctie-
mogelijIcheden. Bij mandaat van een minister aan een zelfstandig bestuursor-
gaan alsmede bij mandaat aan een orgaan van een andere bestuurslaag kan het 
negeren van instructies taakverwaarlozing opleveren, waarmee de daarbij 
bestaande middelen kunnen worden aangewend. Bij mandaat aan een niet tot het 
openbaar bestuur behorende persoon of organisatie, zal het negeren van instruc-
ties wanprestatie van de mandataris opleveren. 

Gevolgen voor de mandaatverlening 
De belangrijkste sanctie voor het niet-naleven van instructies is het beperken of 
beeindigen van de mandaatverlening (artikel up:8). Hoewel mandaat niet wordt 
verleend om het weer in te trekken, ligt het toch in de rede dat de mandans deze 
bevoegdheid gebruikt wanneer zijn instructies stelselmatig worden genegeerd. 
Voorts is er de mogelijIcheid dat wanneer er bezwaar is ingediend tegen het in 
mandaat genomen besluit, de mandans — bij wie immers bezwaar wordt gemaakt — 
het bezwaar gegrond verklaart en alsnog het besluit neemt zoals het er volgens 
hem had moeten uitzien. Uiteraard moet hij daarbij in het oog houden dat reforma-
tio in peius in beginsel niet aanvaardbaar is. 
Het los van bezwaar intreklcen en wijzigen van het in mandaat genomen besluit 
stuit, zoals al eerder gezegd op hindernissen, omdat de regels voor het intrekken 
en wijzigen van besluiten gelden. 

Beoordeling 

Het niet-naleven van instructies van de mandans kan uiteenlopende gevolgen 
hebben. Deze kunnen zich beperken tot de onderlinge verhouding tussen man-
dans en mandataris, maar lcunnen onder omstandigheden ook externe werking 
hebben en tot onrechtmatigheid van het besluit leiden. Aangezien de instructie-
bevoegdheid is geformuleerd zodat de mandans zijn verantwoordelijlcheid voor 
besluiten in mandaat kan nemen, ligt het in de rede dat hij ook optreedt tegen het 
negeren van zijn instructies. Dat optreden kan varieren van het nemen van disci-
plinaire maatregelen tot het intreldcen van het mandaat. 

413 	CEEN PRIVATIEVE WERKING MANDAATVERLENING 

Artikel 10:7 

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. 

202. Zie hierover ook Kuijer 1998, p. 98-99. 
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4. 13- 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De mandans blijft te alien tijde verantwoordelijk voor het in mandaat genomen 
besluit. Het na mandaatverlening voortduren van deze verantwoordelijkheid is 
een wezenskenmerk van mandaat (MvT p. 174). De mandans blijft dan ook 
bevoegd om de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen; mandaat heeft 
geen privatieve werlcing. Grondslag van de bevoegdheid van de mandans om de 
bevoegdheid zelf nog uit te oefenen is sinds de derde tranche artikel 10:7 Awb. 

Pro bleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe in de pralctijk wordt omgegaan met het feit dat na 
verlening van het mandaat de mandataris en de mandans voor hetzelfde geval de 
bevoegdheid kunnen uitoefenen. 

4. 13.2 	Hoe wordt in de praktijk voorkomen dat mandans en mandataris voor 
hetzelfde geval beide een besluit nemen en voorzien mandaatbesluiten 
hiervoor in een regeling? 

De wet 

De wet bevat geen regeling voor de situatie dat mandans en mandataris voor het-
zelfde geval beide een besluit nemen. 

Literatuur en jurisprudentie 

Over dit specifieke onderwerp is geen literatuur of jurisprudentie aangetroffen. 

Praktijk 

De antwoorden op deze enquetevraag hadden bijna alle dezelfde strelcking: dat 
mandans en mandataris voor hetzelfde geval beiden een besluit nemen is een 
theoretisch probleem. Volgens de respondenten komt een dergelijke ongeluldcige 
samenloop in de praktijk niet voor. Het wordt dus ook niet noodzakelijk gevon-
den dat mandaatbesluiten voorzien in een regeling terzake. Overigens geven 
enkele organen aan zich ervan bewust te zijn dat er wel risico's bestaan wanneer 
er ondermandaat is verleend. 
De redenen waarom het bier een theoretisch probleem zou betreffen liggen in 
elkaars verlengde, en ook hier lijken de antwoorden met name betrekking te heb-
ben op mandaat aan ondergeschilcten. 
In de praktijk worden de besluiten van de mandaterende organen voorbereid 
door ambtenaren, dus ook de besluiten die in mandaat genomen kunnen wor-
den. Het is niet voorstelbaar dat een ambtenaar tegelijkertijd 'twee beslisroutes 
zal inzetten'. 
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Uitgangspunt bij de meeste antwoorden is duidelijk dat degene aan wie de 
bevoegdheid is gemandateerd het besluit ook neemt, en niet meer de mandans. 
Er is zelfs geantwoord dat de mandans geen besluiten neemt zonder een daartoe 
strekkend voorstel van de mandataris. 
Het ontstaan van problemen wordt ook voorkomen door de wijze waarop de 
(interne) organisatie is opgezet. 
Het komt voor dat voor alle zaken een primair verantwoordelijk ambtenaar wordt 
aangewezen, hetgeen verhindert dat zich de samenloop van een besluit van de 
mandans en van de mandataris voordoet. 
Een aantal antwoorden betreft het bestaan van een goede communicatie tussen 
mandans en mandataris. Wanneer de mandans toch van plan is zelf een besluit te 
nemen kondigt hij dat vroegtijdig aan, zodat de mandataris niet meer een besluit 
in mandaat neemt. In sommige gevallen wordt verwacht dat de mandataris over-
leg voert met de mandans over de vraag wie de besluitvorming op zich neemt. 
Dat is het geval bij beslissingen die worden aangeduid als 'zwaarwichtig' of 'am 
welke reden dan ook gevoelig'. 
Fen aantal antwoorden ziet op de kleinschaligheid van de betreffende organisatie 
('korte lijnen'), die voorkomt dat mandans en mandataris elkaar in de wielen rij-
den. Daamaast wordt meermalen vermeld dat een mandaatregister bestaat, dat 
erop wordt nageslagen om te zien wie bevoegd is. 

Beoordeling 

Omdat besluiten, genomen door de mandataris, de mandans worden toegere-
kend (artikel 10:2 Awb), moet een inhoudelijk afwijkend tweede besluit terzake 
van hetzelfde geval (bijvoorbeeld een en dezelfde aanvraag) warden beschouwd 
als wijziging of intrekking van het eerste besluit. 203  Of dat latere besluit stand kan 
houden is onder meer afhankelijk van de werking van het vertrouwensbeginsel. 
Dat het juridisch nog wel rondloopt neemt natuurlijk niet weg dat bevoegdheids-
uitoefening door mandans en mandataris ter zake van hetzelfde geval ongeluklcig 
is, en moet warden voorkomen. 
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat de praktijk zich niet geweldig druk maakt 
over dit probleem. Het probleem is lcwantitatief waarschijnlijk oak niet erg groat. 
Uit de enquete blijkt dat de mandaatgevers er na de mandaatverlening veelal van 
uitgaan dat de bevoegdheid door de mandataris wordt uitgeoefend: de mandataris 
'is aan zet', en aanvragen die toch bij de mandaatgever binnenkomen, warden 
aan de mandataris overgedragen. Niettemin is het bier geschetste probleem 
geenszins theoretisch. Met name kan het zich voordoen onder twee cumulatieve 
condities: 
a. de aanvrager stuurt aanvragen naar verschillende onderdelen van dezelfde 
overheidsorganisatie; 
b. binnen die organisatie bestaat een vage mandaatverlening (zie daarover hier-
voor, $ 4.11.2). 

203. Fen inhoudelijk gelijkluidend nieuw besluit is niet op rechtsgevolg gericht. 
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Behalve de reeds gedane aanbeveling dat vage mandaatverleningen, overigens 
niet alleen hierom, zoveel mogelijk moeten worden vermeden, is bestrijding van 
dit probleem een lcwestie van een goede registratie en communicatie. 

4.1 4 INTREKKING MANDAATVERLENING 

Artikel ic):8 

1. De mandaatgever kan het mandaat te alien tijde intrelcken. 
2. Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetroldcen. 

4. 14. 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De mandans moet het mandaat te alien tijde kunnen intrekken (eerste lid). Dat 
de mandans hiertoe bevoegd is volgt uit het feit dat hij verantwoordelijk is voor de 
uitoefening van de bevoegdheid en de beslissing tot het voortzetten van de man-
daatverlening. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken. Ook wanneer bij 
een overeenkomst bevoegdheden zijn gemandateerd, en daarbij is bepaald dat 
beeindiging niet of slechts in bepaalde gevallen kan plaatsvinden, volgt uit artikel 
io:8 dat de beeindiging toch mogelijk is (MvT p. 174). Aangezien een algemeen 
mandaat alleen schriftelijk kan worden verleend (artikel 10:5, tweede lid), dient 
een algemeen mandaat ook schriftelijk te worden ingetrokken (tweede lid). De 
wijziging van een verleend mandaat moet worden gezien als de verlening van een 
nieuw mandaat onder gelijktijdige (al dan niet impliciete) intreldcing van het ver-
leende mandaat. De wijziging van een verleend mandaat moet derhalve aan 
dezelfde vereisten voldoen als de intreldcing van dat mandaat. 
De intreldcing en/of wijziging van de verlening van algemeen mandaat is een 
besluit. De wijziging en/of intrekking van de mandaatverlening dient te voldoen 
aan de eisen die de Awb stelt voor het nemen van besluiten. Dit geldt ook voor de 
intrelcking van het mandaat dat niet schriftelijk voor een incidenteel geval is ver-
leend. 

Probleemstelling 

Dat de mogelijIcheid van intreldcing een lang aanvaarde regel is, doet er niet aan 
af dat er nog wel wat vragen over te stellen zijn. Zo rijst de vraag of er geen 
omstandigheden zijn, en zo ja, welke, waaronder intrekking rechtens niet moge-
lijk is. Voorts kan het in de praktijk onduidelijk zijn of een bepaald mandaatbe-
sluit daadwerkelijk is ingetrokken. Deze en vergelijkbare vragen worden hierna 
besproken. 
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4.14.2 	Win is de strekking van de term 'te alien tijde'? Doen zich situaties vow. 
waarin intrekking van het verleende mandaat in het geheel niet, niet 
direct of slechts ander voonvaarden toelaatbaar is, en zoja onder welke 
omstandigheden is hiervan sprake? 

De wet 

De memorie van toelichting onderkent dat intrekking een bestuursbevoegdheid 
is die, zoals alle bestuursbevoegdheden, overeenkomstig de geschreven en onge-
schreven beginselen van behoorlijk bestuur moet worden uitgeoefend: opge-
merkt wordt dat het bij een mandaatverlening voor een beperkte duur, 'denkbaar 
[is] dat een — een niet-ondergeschikte — gemandateerde zodanige kosten voor een 
goede uitoefening van het mandaat heeft gemaalct, dat het in het licht van de 
beginselen van behoorlijk bestuur redelijk is dat daarvoor bij voortijdige intrek-
king een zekere compensatie wordt geboden. Men bedenke echter dat, afgezien 
van dit financiele aspect, het belang van een goede bevoegdheidsuitoefening, en 
niet het belang van de gemandateerde, de doorslag moet geven bij de vraag of het 
mandaat moet worden voortgezet.' (MvT p. 174, PG AWb III p. 450). 
In enkele wetten is een regeling opgenomen over intrekking, waaronder soms 
zelfs een verbod tot intrekking. 

Literatuur 

Zie bijvoorbeeld artikel 40c Mediawet: 

1. De netco6rdinator neemt besluiten ter uitvoering van zijn taak, bedoeld in artikel 

gob, derde lid, onderdelen a en d, in naam van de raad van bestuur. 

2. Voor de toepassing van afdelingio.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt 

de raad van bestuur aangemerkt als mandaatgever. In thinking van artikel lo:8 van 

de Algemene wet bestuursrecht, kan de raad van bestuur het mandaat niet intrek-

ken. 

In de literatuur wordt op dit punt de memorie van toelichting gevolgd." 4  

Jurisprudentie 

Specifiek op dit punt betreldcing hebbende jurisprudentie is niet aangetroffen. 

Beoordeling 

Bij gebrek aan onderzoeksmateriaal moet op basis van bestaande theoretische 
inzichten worden getracht het leerstuk van de intrekking nader juridisch in te 
kaderen. 

204. Zie de commentaren van Goorden en van Broring op dit artikel, alsmede Zijlstra 1996. 
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De bevoegdheid tot intrelcking is een vrije bevoegdheid, die bij gebreke van nor-
mering bij de bevoegdheidstoekenning (artikel m:8) wordt genormeerd door de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Alnaargelang de omstandigheden, 
kan hier nog iets meer over gezegd worden. 
Gaat het om gebleken ongeschiktheid van de mandataris, dan kan intrekking 
worden gezien als een vorm van — intern-bestuurlijke — handhaving. Vergelijk-
baar met bestuursdwang kan hier in die zin van een beginselplicht worden 
gesproken, dat het mandaat in ieder geval ingetrokken moet worden indien de 
situatie niet kan verbeteren. 
Omgekeerd kan de intrelcicingsmogelijIcheid eigenlijk niet of nauwelijks worden 
beperkt; daarvoor is zij te belangrijk. Wel moet onder omstandigheden schadever- 
goeding worden aangeboden. Jurisprudentie over onrechtmatige wetgeving kan 
bier tot inspiratie dienen. 205  Daarbij moet een onderscheid worden gemaalct tus- 
sen mandaat aan ondergeschilcten en mandaat aan niet-ondergeschikten. In het 
eerste geval is schadevergoeding in beginsel niet aan de orde, tenzij de intrelddng 
samenvalt met bijvoorbeeld een functiewaardering van de betroldcen ambtenaar 
die schadeplichtigheid meebrengt.' Dit kan anders komen te liggen bij mandaat 
aan niet-ondergeschikten, met name als het gaat om commerciele instellingen 
die investeringen hebben gedaan in de verwachting het mandaat te kunnen uitoe- 
fenen. Men zou kunnen stellen dat de rechtszekerheid dan meer in het geding is, 
zeker als het gaat om mandaatverlening voor bepaalde tijd, maar een beroep op 
die rechtszekerheid stuit in veel gevallen af op de heldere bepaling van artikel 

Omgekeerd is een afspraak tot niet-intreicken, nietig. Een aanbeveling aan 
bestuursorganen zou kunnen zijn dat bij inschakeling van particulieren als man- 
dataris (overigens minder gewenst: zie hiervoor, S 4.9.2), bij de mandaatverlening 
(en in de eventueel daarbij gesloten overeenkomst) wordt gewezen op artikel 

Vgl. hiervoor aanwijzing 9, tweede lid, van de Aanwijzingen voor convenanten (Stcrt. 

1995, 249), dat luidt: In het convenant worden de doelen en de rechten en verplich-

tingen van partijen zo duidelijk mogelijk omschreven. Daarbij wordt in ieder geval 

aangegeven: 

• welke partij welke rechten en verplichtingen heeft; 

• wat de inhoud van de rechten en verplichtingen is; 

• wat de eventuele termijnen zijn waarbinnen rechten kunnen worden geldend 

gemaakt of verplichtingen moeten worden nagekomen. 

Aanbeveling: Bij inschakeling van particulieren als mandataris, wijzen bestuurs-
organen bij de mandaatverlening (en in de eventueel daarbij gesloten overeen-
komst) op artikel 

205. Zie m.n. HR 16 mei 1986, AS 574 m.nt. 'NB (Landbouwvliegers) en HR 18 januari 1991, AB 1991, 

241 m.nt. FHVdB 

206. Vgl. CRvB 13 november 1997, RAwb 1998, 114 m.nt. tB. 
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4. 143 	Kan een vedeend mandaat met terugwerkende kracht worden 
ingetrokken? 

De wet 

Dit vraagstuk is niet onder ogen gezien door de wetgever. 

Literatuur en jurisprudentie 

Over dit specifieke vraagpunt is geen literatuur beschikbaar, jurisprudentie is 
evenmin aangetroffen. 

Praktijk 

Intrekking met terugwerkende kracht is niet aangetroffen. 

Beoordeling 

Voordat deze vraag kan worden beantwoord, is het goed vast te stellen wat de 
betekenis van intrekking van mandaatverlening is. Het betekent vanzelfsprekend 
dat na de intrekking niet meer krachtens mandaat mag worden beslist. Het bete-
kent echter niet dat bij ontbreken van overgangsrecht, de voor de intrekking 
krachtens mandaat genomen besluiten ook ongeldig zijn genomen. Wel treft de 
intrekking de op de mandaatverlening berustende ondermandaatverleningen, 
maar alleen voor de toekomst. 
Is intrekking met terugwerkende kracht mogelijk? Theoretisch we!, maar het laat 
zich moeilijk denken dat een mandans de behoefte zou voelen zijn eigen beslui-
ten (want dat zijn het rechtens) met terugwerkende Icracht onrechtmatig te ver-
Iclaren. Wil de mandans bewerkstelligen dat een krachtens bijzonder mandaat 
genomen besluit uit het recht verdwijnt, dan is intrekking van laatstgenoemd 
besluit de daartoe geeigende weg. 
Overigens moet aangenomen worden dat hiervoor dezelfde regels gelden, en, 
belangrijker, zich dezelfde problemen voordoen als bij intrekking van andere 
bevoegdheidsgrondslagen met terugwerkende kracht. 207  Een specifiek op man-
daat betrelcking hebbende aanbeveling is niet geindiceerd. 

207. Zie hierover recentelijk de preadviezen van F.H. van der Burg en A. Weggeman over Overgangs-
recht voor de jaarvergadering 2000 van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid, Den 
Haag: Sdu 2001. 
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4. 14.4 

De wet 

Literatuur 

Praktijk 

Op welke wijze wordt de intrekking van een eerder verleend mandaat 
bekendgemaakt? 

De Awb bevat hiervoor geen specifieke voorziening. Voor zover de intreldcing een 
besluit is, zijn de algemene regels over bekendmalcing van besluiten van toepas-
sing. 

In de literatuur wordt alleen gesignaleerd dat intreldcing van een schriftelijk man-
daat eveneens schriftelijk dient te geschieden, en derhalve een besluit is, 208  dan 
wel, omdat het artikel alleen over algemeen mandaat spreekt, dat een schriftelijk 
individueel mandaat ook mondeling kan worden ingetroldcen, zij het dat dit niet 
de voorkeur verdient. 209  Konijnenbelt acht het Vonderlijk' dat de regeling van 
artikel io:8 op dit punt niet spoort met artikel 10:5: daarmee kan een schriftelijk 
gegeven mandaat voor een bijzonder geval ook mondeling ongedaan worden 
gemaakt." 

Uit de enquete blijkt dat de wettelijke regeling in het algemeen goed wordt nage-
leefd, en op zichzelf geen knelpunten oplevert. Wel geeft een klein aantal (2) res-
pondenten aan, dat intreldcingen — ook van algemene mandaatverleningen — niet 
onmiddellijk, maar periodiek wordt gepubliceerd. 

Beoordeling 

Een gemeente: [Publicatie vindt plaats bij] de jaarlijkse herijking van de mandaatlijs-

ten, die vervolgens weer opnieuw bekend worden gemaakt. 

Een waterschap: Hier is nog geen ervaring mee opgedaan. Dit zal bij de periodieke 

wijzigingen (1 x per jaar) worden meegenomen en bekendgemaakt door terinzage-

legging en publicatie. 

Door het tweede lid van artikel io:8 is verzekerd dat een algemeen mandaat 
steeds schriftelijk moet worden ingetrolcken. Dat het artikel geen betreldcing 
heeft op intreldcing van een schriftelijk mandaat voor een enkel geval aan een 
niet-ondergeschikte (artikel 10:5, tweede lid), wordt niet toegelicht, maar is ook 
geen probleem. Anders dan Konijnenbelt lijlct te veronderstellen, is intrekking 
van een mandaat voor een enkel geval vooral een theoretisch probleem: veelal zal 

208. Broring 1999-8, p. 1. 
209. Goorden 1999-5, p. E 1A.1.1.8-2. 
2I0. Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999, p. 164. 
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kort na de verlening van het mandaat gebruik zijn gemaakt, waarna intrelcking 
geen zin meer heeft omdat het het krachtens mandaat genomen besluit niet in 
zijn rechtsgevolg treft (de intreklcing heeft alsdan ook geen rechtsgevolg meer). 
Alleen in de situatie dat de mandaatgever wil terugkomen op de mandaatverle-
ning alvorens het is uitgeoefend, laat zich intreldcing denken. Het laat zich goed 
denken dat de wetgever voor die situatie een mondelinge intrekking mogelijk 
heeft willen maken. De niet-privatieve werking en de instructiebevoegdheid ver-
zekeren echter ook al dat de meeste ongelukken kunnen worden voorkomen. 
Dat in de praktijk soms wordt gemeend dat met een periodieke publicatie van 
intrekkingen kan worden volstaan, is juridisch weinig fraai, maar zal ook niet tot 
een knelpunt leiden. Immers, door de (op zichzelf nog niet 'werkende' maar hem 
wel bekende) intreklcing zal de mandataris verder afzien van uitoefening van het 
mandaat, ook al was hij daar juridisch toe bevoegd. 

4145 	Wat zijn de gevolgen indien een verleend mandaat niet op de rechtens 
juiste wijze is ingetrokken? 

Beoordeling 

Vooropgesteld zij, dat de intrelcking geen gevolg heeft voor in het verleden krach-
tens mandaat genomen beschikkingen en andere verrichte handelingen. Voor het 
overige zij verwezen naar de beschouwingen over gevolgen van gebreken rond 
mandaat in het algemeen (§ 4.3). 

43 5 ON DER MAN DAAT 

Artikel 10:9 

i. De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. 
2. Op ondermandaat zijn de overige artikelen van deze afdeling van overeen-

komstige toepassing. 

445. 1  inleiding 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De mandataris kan de hem gemandateerde bevoegdheid ondermandateren, 
indien de mandans dat expliciet heeft toegestaan (eerste lid). Gelet op de verant-
woordelijkheid van het bestuursorgaan voor de uitoefening van de gemanda-
teerde bevoegdheid ligt het in de rede dat niet de gemandateerde maar het 
bestuursorgaan zelf bepaalt of en zo ja in hoeverre het de gemandateerde vrijstaat 
om anderen te belasten met de uitoefening van de gemandateerde bevoegdhe-
den. De mandans kan de toestemming tot verlening van ondermandaat direct bij 
de verlening van het mandaat geven, maar ook nadien (MvT p. 173). 
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