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Op ondermandaat — ook wel als submandaat aangeduid — zijn de bepalingen van 
titel 10.1.1 Awb van overeenkomstige toepassing (tweede lid). Gesproken wordt 
van 'van overeenkomstige' toepassing omdat de ondermandaatgever, anders dan 
de (oorspronkelijke) mandans, geen bestuursorgaan hoeft te zijn (MvT p. 175). 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden of de wijze waarop in de praktijk wordt voorzien in de 
verlening van ondermandaat tot onduidelijkheden, mogelijk tot bevoegdheidsge-
breken, leidt. Onduidelijk is of de mandataris die bevoegd is tot verlening van 
ondermandaat dat op eigen naam doet (en dus zelf bestuursorgaan is), of dit doet 
in naam van het bestuursorgaan waartoe de te mandateren bevoegdheid behoort. 

4. 15.2 	Op welke wijze voorzien mandaatbesluiten in de mogelijkheid voor 
ondermandatering? 

De wet 

Om ondermandaat te mogen verlenen is het noodzakelijk dat de mandaatverle-
ner dat heeft toegestaan. Deze beslissing tot het toestaan van ondermandatering 
kan ook later worden gegeven dan op het moment waarop het mandaat wordt ver-
leend. 2" De van overeenkomstige toepassing van afdeling io.i.i op ondermandaat 
sluit niet uit dat ondermandaat schriftelijk wordt verleend, maar sluit tevens niet 
uit dat het bestuursorgaan mondeling toestaat dat ondermandaat mag worden 
verleend. Overeenkomstig artikel 10:5 kan het mondeling toestaan om onder-
mandaat te verlenen alleen betrelcking hebben op de verlening van mandaat voor 
een bepaald geval. 

Literatuur 

De mandaatgever dient zich bij hei verlenen van de bevoegdheid tot ondermanda-
tering af te vragen aan wie ondermandaat mag worden verleend. Daarbij dient hij 
tevens te onderzoeken of de verlening van ondermandaat in concrete gevallen 
niet in strijd komt met artikel ic):3 en artikel 10:4, mede gelet op de concrete posi-
tie van degene aan wie het ondermandaat zal worden verleend. Evenals een alge-
meen mandaat, dient een algemeen ondermandaat schriftelijk te worden ver-
leend. 
Zijlstra is van mening dat de ondermandaatgever het de ondermandataris niet 
kan toestaan om verder ondermandaat te verlenen zonder dat het bestuursorgaan 
dat uitdmlckelijk heeft aangegeven. De nadruk die in de memorie van toelichting 
op de eigen verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan wordt gelegd, zou daar-
aan in de weg staan.' Ook het algemene beginsel van bevoegdheidstoedeling dat 

211. Aldus de MvT op p. 175, onder verwijzing naar het rapport ABAR, 5e druk p. 49 en naar CRvB 
juli 1966, RSV 1966, 122. 

212. ZijiStra 1997-1, p. 245. 



niet meer bevoegdheden kunnen worden toebedeeld dan de toedeler zelf bezit, 
belet dit. 

Jurisprudentie 

In de jurisprudentie zijn weinig aanknopingspunten voor beantwoording van 
deze vraag te vinden. 
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In de uitspraak van 29 januari 1999 ging de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak akkoord met een systeem van (schriftelijke) verlening van mandaat en 

van de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat. Het systeem van onderman-

datering voorzag in algemene bewoordingen in een bevoegdheid tot verlening van 

ondermandaat, tenzij de bevoegdheid daartoe in bepaalde genoemde gevallen expli-

ciet was uitgesloten. 23  

In een uitspraak van de Rechtbank Den Haag boog de rechtbank zich over een 

besluit van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, namens hem genomen door het 

Hoofd van Personeel van het Korps Mariniers. De zaak spitst zich onder meer toe 

op een gepretendeerde mandaatverlening van de Bevelhebber aan het Hoofd Perso-

neel. De rechtbank stelt vast dat in casu slechts algemeen mandaat is verleend aan 

de Commandant van het Korps Mariniers en acht het nauwelijks voorstelbaar dat de 

Bevelhebber in dat geval incidenteel mandaat zou hebben verleend aan het Hoofd 

Personeel. Daarnaast merkt de rechtbank op dat indien de Commandant onderman-

daat zou hebben verleend aan het Hoofd Personeel dit zou moeten blijken uit de 

ondertekening van het bestreden besluit, terwijI bovendien nergens uit blijkt dat de 

Bevelhebber de verlening van ondermandaat heeft toegestaan.' 4  

Praktijk 

tilt de enquete en de onderzochte mandaatbesluiten blijkt dat verschillende 
bestuursorganen geen gebruik maken van de mogelijlcheid tot verlening van 
ondermandaat. Voor zover de mogelijkheid van het verlenen van ondermandaat 
wel is beoogd, laten de onderzochte mandaatbesluiten geen eenduidig beeld zien 
van de wijze van de verlening van ondermandaat. 
Doordat er niet altijd van uit kon worden gegaan dat de bekendmaking van een 
ondermandaatbesluit heeft plaatsgevonden en dat het mandaatregister volledig is 
bijgewerkt, lcunnen geen eenduidige uitspraken worden gedaan omtrent de vraag 
of in de praktijk ook gebruik wordt gemaakt van een verleende bevoegdheid tot 
ondermandatering, en zo ja op welke wijze. Van een aanzienlijk aantal bestuurs-
organen werd zowel het algemene mandaatbesluit, als een aantal ondermandaat-
besluiten ontvangen. Niet kon worden vastgesteld dat daadwerkelijk alle ver-
leende ondermandaten voor onderzoek beschikbaar waren. Daarbij komt 
bovendien dat alleen uitspraak valt te doen over schriftelijk verleende onderman- 

213. VZ. ABRS 29 januari 1999 10 1999, 65. 
214. Rb. Den Haag 8 december 2000, TAR 2001,21. 



daten. Over de vragen in hoeverre niet-schriftelijk ondermandaat wordt verleend 
en in welke gevallen daarvan gebruik wordt gemaakt, valt nagenoeg niets te zeg-
gen. In verschillende mandaatbesluiten werd aan gebruilcmaking van de 
bevoegdheid tot ondermandatering de voorwaarde gesteld dat dit altijd schrifte-
lijk dient te geschieden; deze indruk heeft echter geen algemene gelding. 

Het algemeen mandaatbesluit van een gemeente bevat onder meer de navolgende 

regeling voor de verlening van de bevoegdheid tot ondermandatering: 

[...] de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot deze nieuwe onderwerpen 

genoemd in de tot dit besluit behorende 4e herziening van de mandatenlijst 'Meer 

paraat met mandaat' te mandateren aan de per onderwerp daarachter vermelde 

ambtena(a)r(en) met inbegrip van de bevoegdheid tot ondertekening van stukken 

en de bevoegdheden door te mandateren aan ondergeschikten met dien verstande 

dat: [...] 

6. waar van doormandatering aan ondergeschikten sprake is deze aan burgemeester 

en wethouders c.q. de burgemeester schriftelijk ter goedkeuring moet worden voor-

gelegd. 

Het mandaatbesluit van een provincie bevat onder meer de navolgende regeling 

voor de verlening van de bevoegdheid tot ondermandatering: 

Een directeur kan met betrekking tot aan hem gemandateerde bevoegdheden, zono-

dig onder het geven van instructies, ondermandaat verlenen. Het daartoe strek-

kende besluit brengt hij ter kennis van het college. 

Opvallend is dat daar waar de verlening van ondermandaat wel wordt beoogd, in 
verschillende gevallen geen onderscheid lijkt te worden gemaakt tussen een ver-
vangingsregeling en de verlening van een bevoegdheid tot ondermandatering. 
Een significant aantal bestuursorganen heeft in het mandaatbesluit een regeling 
opgenomen die voorziet in een systeem van vervanging van de mandataris. In 
veel gevallen is op basis van zo'n vervangingsregeling de plaatsvervanger van de 
mandataris of de hierarchisch (al dan niet direct) onder de mandataris werkzame 
functionaris bevoegd om de mandataris te vervangen. 

Een mandaatbesluit van een provincie bevat onder meer de navolgende vervan-

gingsregeling: 

In geval van afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit 

bevoegdheden zijn gemandateerd worden deze bevoegdheden uitgeoefend door 

hun plaatsvervangers. 

Het delegatie- en mandaatregister van een gemeente bevat onder meer de volgende 

vervangingsregeling: 

De sectordirecteuren en hun plaatsvervangers zullen elkaar onderling per sector ver-

vangen, een afdelingshoofd wordt vervangen door diens plaatsvervanger of de sec-

tordirecteur (of diens plaatsvervanger) en een co6rdinator en een behandelend 

ambtenaar door het afdelingshoofd. 
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Opmerkelijk is dat het er sterk op lijkt dat in verschillende algemene mandaatbe-
sluiten door de mandans tegelijkertijd mandaat en ondermandaat wordt verleend 
aan verschillende met functie aangeduide ambtenaren. In die gevallen dat moet 
worden aangenomen dat aan de mandataris de bevoegdheid tot het verlenen van 
ondermandaat is toegestaan, kan onderscheid worden gemaakt tussen de impli-
ciete en de expliciete verlening van de bevoegdheid tot het verlenen van onder-
mandaat. In een enkel geval moet uit de opmerking in (de bijlage bij) het man-
daatbesluit dat in bepaalde concrete gevallen ondermandaat niet is toegestaan, 
worden afgeleid dat de verlening van ondermandaat in het algemeen kennelijk 
mogelijk is. Het mandaatbesluit lijkt dan slechts impliciet de bevoegdheid tot ver-
lening van ondermandaat toe te delen. In dat geval is de begrenzing van de 
bevoegdheid tot verlening van ondermandaat eigenlijk alleen gelegen in de rege-
ling dat in bepaalde concrete gevallen ondermandaat niet is toegestaan. Boven-
dien moet er in dat geval van worden uitgegaan dat geen begrenzing is opgeno-
men met betrekking tot de vraag door wie wel en wie niet en aan wie wel en wie 
niet ondermandaat mag worden verleend. Hiermee wordt met andere woorden 
een in beginsel onbegrensde mogelijIcheid tot ondermandatering toegestaan. 

In veel gevallen waarin het mandaatbesluit de verlening van ondermandaat expli-
ciet toestaat, wordt de bevoegdheid daartoe in algemene bewoordingen in een 
apart artikel (of lid van een artikel) van het mandaatbesluit aan alle mandataris-
sen verleend. In een aantal gevallen is daarbij tevens een bepaling opgenomen 
met de strekking dat ondermandaat mag worden verleend aan ambtenaren die tot 
hetzelfde werkverband als de ondermandaatgever behoren. Veelal is voorts ook 
een tenzij-constructie opgenomen waarin wordt bepaald dat de verlening van 
ondermandaat niet is toegestaan indien dat elders is bepaald in (de bijlage bij) het 
mandaatbesluit. 

Er zijn tevens enkele mandaatbesluiten aangetroffen waarin terughoudend 
gebruik werd gemaalct van de mogelijIcheid tot verlening van de bevoegdheid tot 
ondermandatering: alleen bepaalde mandatarissen waren in bepaalde gevallen 
daartoe bevoegd gemaakt. 

In enkele gevallen is bij de verlening van de bevoegdheid tot ondermandatering 
aangegeven dat de daadwerkelijke verlening van ondermandaat goedkeuring van 
de mandans vereist. 
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Het mandaatbesluit van een bepaalde gemeente stond alleen ondermandatering 

aan bepaalde functionarissen toe: 

dat bij mandaat met het volgende rekening moet worden gehouden: [...] 

3. In kolom 4 van de overzichten staat of de gemandateerde bevoegd is een andere 

functionaris te machtigen (hierna te noemen ondermandaat) tot het geheel of 

gedeeltelijk uitoefenen van een bevoegdheid. 

4. In kolom 5 van de overzichten staat aan welke functionarissen ondermandaat 

worth verleend. [...]. 



Beoordeling 

Het mandaatbesluit van een gemeente vermeldt: 

[...] met dien verstande dat: 

6. waarvan doormandatering aan ondergeschikten sprake is deze aan burgemeester 

en wethouders c.q. de burgemeester schriftelijk ter goedkeuring moet worden voor-

gelegd. 

De mandans kan de toestemming tot verlening van ondermandaat direct bij de 
verlening van het mandaat geven, maar ook nadien. In dat laatste geval moet dit 
worden gelcwalificeerd als een wijziging van het eerder verleende mandaat. 
Indien het de verlening van een algemeen ondermandaat betreft, dient de verle-
ning schriftelijk plaats te vinden. Het in ondermandaat genomen besluit dient 
altijd het bestuursorgaan te vermelden. Uit de redactie van artikel valt af te 
leiden dat het in ondermandaat genomen besluit niet de keten van alle tussenlig-
gende gemandateerden hoeft te vermelden. 
De omvang van het te verlenen ondermandaat kan door de oorspronkelijke man-
dans worden geclausuleerd. Indien geen clausulering is vermeld, maar onderman-
daat wel is toegestaan, kan de mandataris zelf de omvang van het te verlenen onder-
mandaat bepalen. De tot ondermandatering bevoegde mandataris kan — tenzij dat 
in de clausulering in het mandaatbesluit is verboden — zowel beslissen tot verlening 
van algemeen ondermandaat als tot verlening van ondermandaat voor incidentele 
gevallen. Aangenomen moet worden dat de verlening van onderondermandaat en 
verder alleen is toegestaan indien de oorspronkelijke mandans en de eventueel 
daarop volgende ondermandaatverleners daartoe hebben beslist. 

Een niet onaanzienlijk aantal bestuursorganen maakt geen gebruik van de figuur 
van ondermandaat. Waarom deze bestuursorganen van deze mogelijIcheid geen 
gebruik maken is niet bekend. De wijze waarop mandaatbesluiten wel voorzien 
in de mogelijkheid voor ondermandatering, laat een zekere diversiteit zien. 

Verschillende bestuursorganen lijken geen onderscheid te maken tussen een ver-
vangingsregeling en de mogelijlcheid van verlening van ondermandaat. In som-
mige gevallen lijkt onder de benaming `ondermandaat' in feite een vervangings-
regeling te zijn opgenomen in het mandaatbesluit. Dit leidt tot de conclusie dat 
bij bestuursorganen niet altijd duidelijk is dat de figuur van ondermandaat veron-
derstelt dat aan een mandataris de afzonderlijke bevoegdheid tot de verlening van 
ondermandaat wordt gegeven. 
De systematiek waarbij de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat indirect 
of impliciet wordt toegedeeld laat onnodig ruimte voor de vraag of nu wel of niet 
een bevoegdheid tot verlening van ondermandaat is toegedeeld. Fen dergelijke 
systematiek is derhalve strijdig met het beginsel van de rechtszekerheid. 
De beoordeling van de systematiek van expliciete toedeling van de bevoegdheid 
tot ondermandatering laat zich het beste schetsen via de analyse van twee uiter-
sten. 
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Aan de ene kant is er een systeem voor toedeling van de bevoegdheid tot verle-
ning van ondermandaat waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven voor welke 
bevoegdheid, door welke mandataris en aan welke functionaris ondermandaat 
mag worden verleend. flit systeem heeft het voordeel van de duidelijIcheid. Bij 
een dergelijk systeem is de verlening van ondermandaat aan op voorhand aan te 
geven grenzen gebonden. Het bestuursorgaan heeft hierbij meer mogelijkheden 
om zicht en grip op de toedeling van bevoegdheden te houden. 
Aan de andere kant is er een systeem voor toedeling van de bevoegdheid tot verle-
ning van ondermandaat, dat in het algemeen aan iedere mandataris, voor alle 
gemandateerde bevoegdheden, de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat 
toekent. Dit systeem heeft het nadeel dat het gebruik van de figuur van onder-
mandaat minder beheersbaar en begrensd is. Het risico bestaat dat het bestuurs-
orgaan minder zicht en grip op de uitoefening van de bevoegdheden heeft. 
Aanbeveling: De verlening van de bevoegdheid tot ondermandatering dient, van-
uit een oogpunt van rechtszekerheid, expliciet en schriftelijk te geschieden, bij 
gebreke waarvan moet worden aangenomen dat geen bevoegdheid tot verlening 
van ondermandaat is toegedeeld. 
Aanbeveling: Bij de toedeling van de bevoegdheid tot verlening van onderman-
daat dient zo veel mogelijk aangegeven te worden in welke gevallen en voor welke 
bevoegdheid ondermandaat mag worden verleend. Bovendien moet daarbij wor-
den aangegeven door wie en aan wie ondermandaat mag worden verleend. 

+154 

De wet 

Literatuur 

14 6  

Aar, welke inhoudelijke en vormvereisten dient de beslissing tot de 
verlening van ondermandaat te voldoen? 

Aangezien op grond van het tweede lid van artikel to:, artikel ro:3 van overeen-
komstige toepassing is op de verlening van ondermandaat, geldt de eis dat een 
algemeen ondermandaat schriftelijk moet zijn verleend. Een ondermandaat voor 
een bepaald geval hoeft daarentegen niet schriftelijk te worden verleend. 
Artikel 	eerste lid, stelt als eis om ondermandaat te kunnen verlenen dat het 
bestuursorgaan de (bevoegdheid tot de) verlening van ondermandaat moet heb-
ben toegestaan. Afdeling io.i.i stelt niet als expliciete eis dat ook in het onder-
mandaatbesluit de grondslag voor verlening van ondermandaat moet zijn ver-
meld. 

In zijn noot bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 13 november 
1997 staat Ten Berge stil bij het feit dat de schriftelijke verlening van submandaat 
een (appellabel) besluit in de zin van de Awb is. In het betrokken geval ging het 
om een algemeen mandaat om taken uit te oefenen op het gebied van personeel, 
financien en materieel, welke taken waarschijnlijk met name het nemen van 



beschildcingen omvatten. 215  Konijnenbelt wijst er nog op dat het, omdat de wet 
het ondermandaat niet strikt heeft gekoppeld aan het mandaat waarvan het is 
afgeleid, kan gebeuren dat na schriftelijk verleend mandaat voor een bepaald 
geval, met mondelinge toestemming van de mandaatgever vervolgens mondeling 
submandaat wordt gegeven. Voorts ligt het naar zijn mening voor de hand ervoor 
te zorgen dat algemene mandaatsbesluiten reeds die `toestemming' voor onder-
mandaat zullen bevatten, indien het in de bedoeling ligt dat ondermandaat moge-
lijk zal zijn. 216  

jurisprudentie 

In de uitspraak van 4 november 1993 van de Centrale Raad van Beroep stond 
(onder meer) de eis van schriftelijke ondermandaatverlening centraal. Het man-
daatbesluit waarin de verlening van ondermandaat was toegestaan vereiste dat de 
verlening van ondermandaat schriftelijk geschiedt. Aan deze eis was echter niet 
voldaan, terwijl wel in ondermandaat was beslist. Hierin lag een grond voor ver-
nietiging van het bestreden besluit. 217  

De President van de Rechtbank Amsterdam achtte in 1995 de verlening van 
ondermandaat tot ondertekening van een besluit onacceptabel en niet bijdragen 
in het voorkomen van de schijn van partijdigheid: 

'Het feit voorts dat de behandelend ambtenaar mr P. Segers in contact met de koper 

van het pand is getreden — zonder daar de overige partijen van in kennis te stellen — 

moet in deze situatie eveneens als onjuist worden beschouwd. Dit geldt eveneens 

voor de ondertekening van het bestreden besluit. In zijn algemeenheid zal verweer-

der er op moeten toezien dat over vergunningverlening aan eigen ambtenaren op 

voldoende "hoog niveau" binnen de eigen organisatie wordt beslist. In ieder geval 

zal door middel van een juiste ondertekening van het besluit kenbaar moeten zijn 

wie uiteindelijk de besluitvorming voor zijn rekening heeft genomen. In het onderha-

vige geval was hier geen sprake van. De omstandigheid dat voornoemde B. Mica 

door middel van het submandaatsbesluit gerechtigd was bij afwezigheid van het 

hoofd dergelijke besluiten te ondertekenen, wordt in deze situatie dan ook niet toe-

reikend geacht.'" 

Ook een algemeen ondermandaat moet schriftelijk worden verleend (artikel 10:5, 
tweede lid). Dit werd door de Centrale Raad bevestigd in een procedure tegen een 
besluit van een verzekeringsgeneeslcundige. Deze verzekeringsgeneeslcundige 
had in ondermandaat beslist, terwijl het mandaatbesluit aan de mandataris niet 
had toegestaan ondermandaat te verlenen. 219  

215. CRvB 13 november 1997, RAwb 1998, 114. 
216. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 164. 
217. CRvB 4 november 1993, TAR 1994, 5. 
218. Pres. Rb. Amsterdam 29 augustus 1995, JB 1996, 24. 
219. CRvB 5 juni 1996, Askort 1996, 585. 
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Het belang van schriftelijke verlening van submandaat, althans het ervan kunnen 
aantonen aan de hand van stukken, blijkt onder meer uit de uitspraak van de Pre-
sident van de Rechtbank Rotterdam van 14 september 1994. 2' In de uitspraak 
van 13 november 1997 vernietigde de Centrale Raad van Beroep de schriftelijke 
weigering tot verlening van een ondermandaat op grond van onzorgvuldige voor-
bereiding."' 

Praktijk 

Tussen de onderzochte mandaatbesluiten bevonden zich met enige regelmaat 
ook ondermandaatbesluiten. Met name van ministeries konden ook onderman-
daatbesluiten worden onderzocht. Opvallend was echter dat in veel van de geval-
len waarin het mandaatbesluit aangaf dat de mogelijkheid voor verlening van 
ondermandaat was gegeven, niet kon worden vastgesteld of daarvan ook gebruik 
was gemaakt. 
In verschillende ondermandaatbesluiten was (in de aanhef) een verwijzing opge-
nomen naar het mandaatbesluit waarin de bevoegdheid om ondermandaat te ver-
lenen is gegeven. Opvallend is dat onder geen enkel van de onderzochte man-
daatbesluiten een rechtsmiddelverwij zing stond vermeld. Zie voor de bespreking 
van eisen voor bekendmaking van ondermandaatbesluiten § 4.15.6. 

Beoordeling 

De schriftelijke beslissing tot de verlening van ondermandaat is een besluit en 
dient om die reden aan alle gebruikelijke vereisten voor een besluit te voldoen. 
Niet alle ondermandaatbesluiten bevatten standaard een (heldere) verwijzing 
naar het mandaatbesluit waarin de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen is 
gegeven (de grondslag voor het ondermandaatbesluit). De afwezigheid van een 
dergelijke verwijzing beperkt de mogelijkheden voor de belanghebbende of de 
rechter om op eenvoudige wijze na te gaan of de mandataris bevoegdelijk heeft 
beslist tot de verlening van ondermandaat. Het is sterk de vraag of bestuursorga-
nen de schriftelijke verlening van ondermandaat beschouwen als een (appellabel) 
besluit. Ten onrechte wordt de rechtsmiddelverwijzing onder ondermandaat-
besluiten achterwege gelaten. 
Aanbeveling: Het ondermandaatbesluit dient een rechtsmiddelverwij zing te 
bevatten. 
Aanbeveling: In het ondermandaatbesluit moet een verwijzing worden opgeno-
men naar het mandaatbesluit waarin de bevoegdheid om ondermandaat te verle-
nen is gegeven. 

Het bestuursorgaan kan ervoor kiezen zelf aan te geven aan wie ondermandaat 
mag worden verleend, of dit aan de ondermandaatgever over te laten. Tegen de 

220. Pres. Rb. Rotterdam ut september 1994,1131994, 256; Zie ook Pres. Rb. Zwolle 16 mei 1999, JO 

1 999. 1 44. 
221. CRvB 13 novernber 1997, RAwb 1998, 114 
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achtergrond van zijn verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegd-
heid dient het bestuursorgaan deze vraag onder ogen te zien wanneer hij de 
mogelijkheid tot ondermandaat opent. 
Aanbeveling: Bij het opstellen van een regeling die de verlening van onderman-
daat toestaat dient het bestuursorgaan zich — tegen de achtergrond van zijn ver-
antwoordelijlcheid — af te vragen of hij het aan de mandataris wil overlaten om te 
bepalen wie namens het bestuursorgaan in ondermandaat beslist. 

4. 15.4 

De wet 

Uit het eerste lid van artikel 10:9 (De mandaatgever kan toestaan dat onderman-
daat wordt verleend') moet worden afgeleid dat niet de mandaatgever, maar de 
gemandateerde — na verkregen toestemming — tot de verlening van mandaat kan 
beslissen. `Gelet op de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor de uit-
oefening van de gemandateerde 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 bevoegdheden', aldus de memorie van toelichting. 222  
Indien het bestuursorgaan heeft bepaald dat de gemandateerde bevoegd is tot het 
verlenen van ondermandaat, is het vervolgens de gemandateerde die beslist of 
daadwerkelijk ondermandaat wordt verleend. De definitie van artikel ma stelt dat 
de mandaatverlener bestuursorgaan moet zijn. Omdat de verlener van het onder-
mandaat geen bestuursorgaan hoeft te zijn, spreekt artikel io:9 over 'van over-
eenkomstige toepassing van afdeling m a .f, aldus de toelichting. 223  

Literatuur 

Door wie of namens welk bestuursorgaan wordt de beslissing tot 
verlening van ondermandaat genomen? 

In het algemeen wordt aangenomen dat in geval van de verlening van onderman-
daat, de ondermandaatgever — in tegenstelling tot mandaat — geen bestuursor-
gaan hoeft te zijn. Goorden merkt in dit verband op: 'Ails een bevoegdheid 
gemandateerd is aan een ambtenaar en die ambtenaar is bevoegd om te onder-
mandateren, is dat ondermandaat niet (rechtstreeks) afkomstig van een bestuurs-
orgaan'."4  
Zijlstra heeft betoogd dat de gemandateerde die bevoegd is om ondermandaat te 
verlenen altijd een bestuursorgaan is omdat de (schriftelijke) mandaatverlening 
een besluit oplevert. 225  Dit standpunt is nadien betwist door Ten Berge. In zijn 
noot bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 13 november 1997 
waar het ging om een beroep tegen de weigering tot verlening van submandaat 

222. MvT p. 175. 
223. MvT p. 175. 
224. Goorden 1999-6, p. E 1A.1.1.9-2. 
225. Zijlstra 1997-1, p. 245. 
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wijst hij erop dat de verwerende partij in die zaak de oorspronkelijke mandataris 
was (zie ook hierna)." 6  

Praktijk 

In het algemeen is het opvallend dat mandansen en mandatarissen met enige 
regelmaat niet onderkennen dat de verlening van de bevoegdheid om verder te 
mandateren, de verlening van een aparte bevoegdheid inhoudt. Bovendien lijkt 
veelal niet te worden onderkend dat de verlening van de bevoegdheid om onder-
mandaat te verlenen expliciet moet geschieden. Daarnaast valt op dat er door ver-
schillende bestuursorganen ten onrechte geen onderscheid wordt gemaakt tus-
sen ondermandaat en een vervangingsregeling (zie ook hiervoor, $ 4.15.3). In 
bepaalde gevallen lijkt een vervangingsregeling te zijn opgesteld onder de bena-
ming ondermandaat. In dit kader lijkt de mandans op het eerste gezicht onder-
mandaat te verlenen, terwijI hij beoogt een vervangingsregeling te geven. 
Andersom kan zich ook de situatie voordoen dat het bestuursorgaan — gezien de 
bewoordingen — beoogd heeft een vervangingsregeling op te stellen, terwijI de 
betrolcken regeling meer weg heeft van de verlening van een bevoegdheid tot 
ondermandatering. 
Verschillende van de onderzochte ondermandaatbesluiten vermelden dat deze 
zijn genomen namens het bestuursorgaan. Anderzijds suggereren verschillende 
van de onderzochte ondermandaatbesluiten dat deze op eigen naam door de 
mandataris zouden zijn genomen. 

Beoordeling 

Reeds eerder is opgemerkt dat de toedeling van de bevoegdheid tot ondermanda-
tering uitdrukkelijk moet worden onderscheiden van het regelen van een vervan-
gingsregeling. In geval van de verlening van de bevoegdheid tot ondermandate-
ring beslist de mandataris of al dan niet daadwerkelijk in ondermandaat wordt 
beslist. In geval van een vervangingsregeling bepaalt het bestuursorgaan zelf wie 
— bij vervanging van de eerstgemandateerde — in mandaat beslist. Dat het van 
voornoemd onderscheid afhangt of in het ene geval de mandataris of in het 
andere het bestuursorgaan uiteindelijk bepaalt wie in ondermandaat, respectieve-
lijk mandaat beslist, lijken sommige bestuursorganen te miskennen. 
Dat het onderscheid tussen het toedelen van de bevoegdheid tot ondermandate-
ring en het regelen van een vervangingsregeling in de praktijk niet altijd duidelijk 
is, kan leiden tot interpretatieverschillen omtrent de strelddng van het mandaat-
besluit. Onder omstandigheden kan dit betekenen dat bestuursorganen onbe-
doeld de bevoegdheid tot ondermandatering hebben toegedeeld. Ook voor ambte-
naren die — mogelijk ten onrechte — veronderstellen gemandateerd te zijn en voor 
belanghebbenden bij in (onder)mandaat genomen besluiten is het vanuit een 
oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk dat dergelijke constructies onderdeel 
uitmaken van mandaatbesluiten. 

226. CRvB 13 november 1997, RAwb 1998, 114. 
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Voor het antwoord op de vraag of de verlener van het ondermandaat (de mandata-
ris) nu wel of niet een bestuursorgaan is, zijn goede argumenten pro en contra 
beschikbaar. Mede gelet op de tekst van artikel 10:9, eerste lid, (`De mandaatgever 
kan toestaan.') kan slechts een van de twee navolgende opties gelden: de man-
daatgever kan de mandataris toestaan om namens de mandaatgever onderman-
daat te verlenen 227  of de mandaatgever kan de mandataris toestaan op eigen naam 
ondermandaat te verlenen. 
Als de Awb-wetgever met zijn opmerkingen in de memorie van toelichting 
bedoelt dat het toestaan van ondermandaatverlening niet betekent dat de manda-
taris bestuursorgaan wordt, is het wel wat merkwaardig dat artikel 10:9, tweede 
lid, bepaalt dat op ondermandaat de overige artikelen van afdeling Is:3.m van over-
eenkomstige toepassing zijn. Het ondermandaatbesluit is in deze visie namens 
de mandaatgever genomen en dus eo ipso een (mandaat)besluit; de bepalingen 
van afdeling 10.1.1 zouden gewoon op het ondermandaatbesluit van toepassing 
zijn. De schaarse jurisprudentie op dit terrein lijkt deze visie te ondersteunen. 
In de als tweede geschetste situatie neemt de mandataris op eigen naam een 
besluit, natuurlijk voor zover het schriftelijk ondermandaat betreft. Van toereke-
ning van het ondermandaatbesluit aan de mandaatgever is hier geen sprake. Der-
halve kan het niet anders dan dat de mandataris door het verkrijgen van de 
bevoegdheid om ondermandaat te verlenen wel bestuursorgaan moet zijn gewor-
den. Het werlcwoord `toestaan' zoals gebruikt in het eerste lid van artikel 
wijst in zekere zin ook in de richting van de toedeling van een eigen bevoegdheid 
aan de mandataris. 228  
Aldus gaat het om een besluit dat de ondermandaatgever op eigen naam neemt, 
maar dat aan het bestuursorgaan wordt toegerekend. Het lijkt goed dit laatste in 
artikel 10:9, tweede lid, met zoveel woorden vast te leggen, en daarmee de juris-
prudentie alsmede de bestuurspraktijk te sauveren. Voorts heeft dit als gevolg dat 
helderheid ontstaat over de verhouding met de figuur van de verklaring van geen 
bezwaar. Bij de huidige formulering voldoet de toestemming van artikel 10:9, eer-
ste lid, aan de definitie van artikel 10:32 Awb. Afdeling 10.2.1 is voor dergelijke 
situaties eigenlijk niet bedoeld, en haar van overeenkomstige toepassing is op 
onderdelen ook onwenselijk. Door in artikel 10:9 te bepalen dat de onderman-
daatverlening geldt als een besluit van het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 
ma, is toepasselijkheid van artikel 10:32 niet meer aan de orde, want dan gaat het 
niet meer om toestemming van een 'ander' bestuursorgaan. 
Gebruik van een `goedkeuringsconstructie' zoals in de praktijk van ondermanda-
tering wel wordt gehanteerd (zie hiervoor, S 4.15.2) moet dan worden beschouwd 
als mogelijkheid voor clausulering van de bevoegdheid om ondermandaat te ver-
lenen. Het clausuleren van de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat 
moet, mede gezien de overeenkomstige toepassing van de overige artikelen van 
afdeling io.i.i op de ondermandaatfiguur (artikel 10:9, tweede lid), wel mogelijk 
zijn (zie voor clausulering hiervoor, S 4.12.2). 

227. Ook Goorden lijkt in zekere zin in deze richting te wijzen door op te merken dat ondermandaat 
niet (rechtstreeks) afkomstig is van een bestuursorgaan. Goorden 1999-6, p. E 

228. Deze constructie heeft er aldus alle schijn van een vorm van attributie aan ondergeschilcten te 
zijn. 
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Aanbeveling: Aan het slot van artikel ro:9, tweede lid, wordt een zin toegevoegd 
die luidt: Fen besluit tot verlening van ondermandaat geldt als een besluit van het 
bestuursorgaan, bedoeld in artikel ro:r. 

+154 	Zijn bestaande mandaatbesluiten aangepast op, respectievelijk stuiten 
nieuwe mandaatbestuiten aan op de regeling in artikel tccg? 

De wet 

De wet bevat voor de beantwoording van deze vraag geen relevante informatie. 

Literatuur 

De literatuur bevat voor de beantwoording van deze vraag geen relevante infor-
matie. 

Jurisprudentie 

De jurisprudentie (ook van voor de inwerkingtreding van de derde tranche) laat 
enige voorbeelden zien van problemen met betrelcking tot de toepassing van de 
bepalingen voor ondermandaat. Deze voorbeelden komen in S 4.15.7 aan de orde. 
Uit de jurisprudentie is niet op te maken dat in het bijzonder de bepalingen 
omtrent ondermandaat in de pralctijk tot problemen leiden. 

Praktijk 

De onderzochte mandaatbesluiten laten de indruk achter in een significant aantal 
gevallen niet (consequent) aan te sluiten op de regeling voor verlening van onder-
mandaat. Opvallend is dat niet altijd wordt beseft dat een ondermandaatbesluit 
een besluit in de zin van de Awb is en dat de figuren van ondermandaat en de ver-
vangingsregeling met elkaar worden verward (zie eerder). Slechts enkele man-
daatbesluiten (met name die van enkele provincies en departementen) geven 
blijk van een (min of meer) correcte uitwerking van artikel 
Het valt op dat de onderzochte mandaatregelingen meestal geen (actueel) organo-
gram of anderszins een beschrijving van de bestuurlijke organisatie bevatten, 
met daaraan gekoppeld een overzicht van de personen die de verschillende func-
ties in de organisatie belcleden. Bovendien valt op dat in die gevallen dat er mel-
ding wordt gemaakt van een lijst met namen van functionarissen die krachtens 
mandaat bevoegd zouden zijn, deze lijst met namen niet met het mandaatbesluit 
beschikbaar is gesteld. 

Beoordeling 

Het feit dat (onder)mandaatbesluiten niet altijd zijn aangepast aan artikel 10:9, 
betekent dat het reele risico bestaat dat aan de verlening van het ondermandaat 
bevoegdheidsgebreken Ideven. Ofschoon uit de jurisprudentie niet valt op te 
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maken dat de figuur van ondermandaat voor significant vele problemen leidt, valt 
niet uit te sluiten dat meer problemen aan het licht zouden komen indien de 
rechter ambtshalve indringender naar bevoegdheidskwesties — meer in het bij-
zonder naar het gebruik van ondermandaat — zou kijken. Voor de consequenties 
van een gebrek in de toepassing van artikel 10:9 wordt hier verwezen naar 
§ 4- 1 5.7. 
Idealiter sluiten het mandaatbesluit en de daaraan gekoppelde ondermandaatbe-
sluiten enerzijds en (het organogram van) de bestuurlijke organisatie anderzijds 
correct op elkaar aan. In de praktijk wordt de bestuurlijke organisatie door bij-
voorbeeld een reorganisatie gewijzigd en hebben bestaande functionarissen 
andere taken gekregen of zijn de aanduidingen van functies gewijzigd, terwijl het 
mandaatbesluit en de ondermandaatbesluiten nog niet aan de nieuwe structuur 
van of functieaanduidingen binnen de organisatie zijn aangepast. Op zichzelf 
hoeven wijzigingen in de bestuurlijke organisatie nog niet tot wijzigingen in de 
(onder)mandaten te leiden, de kans op onduidelijkheden en interpretatielcwesties 
omtrent de bevoegdheid van (onder)mandatarissen neemt hierdoor wel toe. Het 
is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of in geval van ondermandaat de keten 
van (onder)mandaatbesluiten op rechtens correcte wijze is te herleiden tot het 
bevoegde bestuursorgaan. 
Een actueel organogram en een namenlijst van bevoegde functionarissen kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van onduidelijkheden en het oplossen van interpre-
tatielcwesties omtrent de bevoegdheid van (onder)mandatarissen. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen — gegeven het feit dat de bestuurlijke orga-
nisatie en de personele bezetting ervan regelmatig wijzigingen ondergaan — 
regelmatig bun mandaatbesluiten te controleren op de actuele conformiteit aan 
artikel 
Aanbeveling: Bestuursorganen doen er goed aan bij het mandaatbesluit en de 
daarop aansluitende ondermandaatbesluiten een organogram of anderszins een 
beschrijving van de ambtelijke organisatie te voegen. 

Worden het mandaatbesluit en de eventueel daarop volgende 
ondermandaatbesluiten op dezelfde wijze bekendgemaakt en op 
dezelfde wijze geregistreerd? 

De wet 

De schriftelijke beslissing tot verlening van ondermandaat wordt geacht een 
besluit te zijn. 229  Op de bekendmaking van een mandaatbesluit is artikel 3:42 van 
toepassing (MvT p. 175). Het bestuursorgaan dient te zorgen voor de bekendma-
king. De opname van mandaatbesluiten in een openbaar toegankelijk register 
kan als een geschikte wijze van bekendmaking gelden (MvT p. 173). Op grond van 
artikel 10:9, tweede lid valt te betogen dat hetzelfde geldt voor het ondermandaat-
besluit. 

229. Zie voor beantwoording van de vraag welk bestuursorgaan dit besluit heeft genomen § 4.15.4. 
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Afdeling 10.1.1 stelt geen eisen aan de wijze van bekendmalcing van een besluit 
tot ondermandatering, dus ook niet dat het ondermandaatbesluit op dezelfde 
wijze als het mandaatbesluit moet worden gepubliceerd. 

Literatuur 

In de literatuur is aan deze vraag geen specifieke aandacht besteed. 

Jurisprudentie 

In de jurisprudentie is aan deze vraag geen specifieke aandacht besteed. 

Praktijk 

Van de bestuursorganen die deze vraag hebben beantwoord (57 stuks) geeft ruim 
de helft expliciet aan dat het mandaatbesluit en de eventueel daarop volgende 
ondermandaatbesluiten op dezelfde wijze bekend worden gemaakt en op 
dezelfde wijze worden geregistreerd. Diverse bestuursorganen geven expliciet 
aan dit niet te doen; een deel hiervan doet dit om de eenvoudige reden dat zij 
geen ondermandaat kennen. Voorts zijn er verschillende bestuursorganen die het 
algemene mandaatbesluit wel publiceren, maar eventuele tussentijdse wijzigin-
gen en/of ondermandaatbesluiten niet op dezelfde wijze publiceren. In een aan-
tal gevallen wordt het aan het eigen initiatief binnen de ambtelijke organisatie 
overgelaten om voor publicatie te zorgen; duidelijke regels daarvoor zijn veelal 
afwezig. 
Diverse mandaatbesluiten voorzien in een systeem op basis waarvan onderman-
daatbesluiten via opname in een openbaar centraal mandaatregister worden 
gepubliceerd. De algemene indruk is echter dat bij veel van de onderzochte 
bestuursorganen (op onderdelen) onduidelijk is of alle ondermandaatbesluiten 
(en wijzigingen daarin) daadwerkelijk zijn gepubliceerd en centraal in een open-
baar register zijn geregistreerd. 

Beoordeling 

Het lijkt in de praktijk met enige regelmaat voor te komen dat algemene onder-
mandaatbesluiten in het geheel niet, of niet op dezelfde wijze als de algemene 
mandaatbesluiten, worden bekendgemaakt. Dat verleende ondermandaten als-
mede de (tussentijdse) wijzigingen daarvan niet of op onjuiste wijze zijn gepubli-
ceerd, betekent dat geen sprake kan zijn van een geldig ondermandaat. Dit leidt 
tot onbevoegdheid van de ondermandataris. Voor ondermandaatbesluiten lijkt dit 
risico, gegeven de aangetroffen praktijk, niet irreeel. 
Aanheveling: Een algemeen ondermandaat, als mede de wijziging of intreklcing 
daarvan, dient op dezelfde wijze bekend te worden gemaakt en geregistreerd als 
het algemeen mandaat waarin de verlening van het ondermandaat is toegestaan. 
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4. 15-7 

De wet 

Ingevolge artikel 10:9, tweede lid, zijn op ondermandaat de overige bepalingen 
van afdeling io.I.i van overeenkomstige toepassing. Dit heeft als consequentie 
dat gebreken in de verlening en uitoefening van ondermandaat hetzelfde karakter 
en dezelfde consequenties hebben als gebreken in de verlening en uitoefening 
van mandaat. Zie voor de regelgeving omtrent bevoegdheidsgebreken de desbe-
treffende artikelen van afdeling 'odd en S 4.3 over herstel van gebreken. 

Literatuur 

In de literatuur wordt — indachtig artikel 10:9, tweede lid — de figuur van onder-
mandaat als een bijzondere vorm van mandaat beschouwd. Gebreken in de toe-
passing van afdeling io.i.i op ondermandaat worden dan ook niet anders bena-
derd dan dezelfde gebreken in mandaat. 23° 

Jurisprudentie 

Levert een gebrek in de ondermandatering een bevoegdheidsgebrek of de 
schending van een vormvoorschrift op? 

De jurisprudentie toont aan dat gebreken ter zake van ondermandaat niet anders 
zijn dan dezelfde gebreken in geval van mandaat. De specifieke jurisprudentie 
over ondermandaat ziet in hoofdzaak op de lcwestie dat in het geheel geen onder-
mandaat is verleend dan wel of onduidelijk is of ondermandaat is verleend. Reeds 
in jurisprudentie van ruim voor de inwerlcingtreding van de derde tranche werd 
vastgesteld dat in dergelijke gevallen in beginsel onbevoegd was beslist. 23 ' Dat 
gold ook voor het geval dat niet kon worden vastgesteld dat het ondermandaat 
schriftelijk was verleend zoals het mandaatbesluit voorschreef. 232  
In oudere jurisprudentie werd het ontbreken van een rechtsgeldig ondermandaat 
soms gepasseerd of hersteld geacht indien het bevoegde bestuursorgaan nauw bij 
de totstandkoming van het bestreden besluit betrokken was geweest 233  of het 
bestuursorgaan het onbevoegd genomen besluit voor zijn rekening heeft geno-
men.234  In recentere jurisprudentie werd een bevoegdheidsgebrek ter zake van 
ondermandaat voor gedekt verldaard. 235  

230. Zijlstra 5997-1, p. 251-253. 
231. Zie bijvoorbeeld Vz. ARRS 19 jUli 1989, Gst. 1990, 6908, 5. 
232. CRvB 4 november 1993, TAR 1994, 5. 
233. CRvB 14 november 1991, TAR 1992, 5. 
234. CRvB 14 maart 1996, AB 1996, 316. 

235. Rb. Dordrecht 12 mei 1999, JB 1999, 180. 
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Praktijk 

Uit de onderzochte mandaatbesluiten en de beantwoording van de enquete kan 
niet worden opgemaalct dat bestuursorganen onderscheid maken tussen man-
daat en ondermandaat voor wat betreft de benadering van gebreken daarin. 

Beoordeling 

Er zijn in beginsel geen aanwijzingen dat in de pralctijk anders wordt omgegaan 
met gebreken ter zake van ondermandaat dan ter zake van mandaat. Wel is het zo 
dat de onduidelijkheid bij bestuursorganen omtrent de vraag wie binnen de amb-
telijke organisatie van het bestuursorgaan in een concreet geval beslist tot onder-
mandatering en de status van een beslissing tot ondermandatering, meebrengen 
dat de figuur van ondermandaat in potentie veel bevoegdheidsgebreken kan ople-
veren. 

4.16 	VORM VAN HET IN MANDAAT GENOMEN BESLUIT 

Artikel io:io 

Fen krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursor-
gaan het besluit is genomen. 

4.16.1 	Inleiding 

Strekking en doelstaing van de regeling 

In het besluit dat krachtens mandaat is genomen moet staan vermeld namens 
welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Uit de redactie van het artikel valt af 
te leiden dat een in ondermandaat genomen besluit niet de (gehele) keten van 
alle tussenliggende gemandateerden hoeft te vermelden. 

Probleemstelling 

Allereerst is het nuttig te bezien in hoeverre mandaatbesluiten in de praktijk in 
een regeling voorzien voor een standaard onderschrift dat onder ieder in mandaat 
te nemen besluit moet worden vermeld. Daarriaast moet worden onderzocht 
onder welke omstandigheden het noodzakelijk kan zijn dat in geval van onder-
mandatering toch alle tussenliggende mandatarissen worden vermeld onder het 
in mandaat genomen besluit. Ten slotte rijst de vraag wat de consequenties zijn 
indien niet het bevoegde bestuursorgaan onder het in mandaat genomen besluit 
is vermeld. 
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4.16.2 

De wet 

Voorzien mandaatbesluiten in de praktijk in een regeling voor een 
standaard onderschrift dat onder ieder in mandaat te nemen besluit 
moet worden vermeld? 

De strekking van artikel mac) is dat uit het in mandaat genomen besluit blijkt 
namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit betekent niet dat dit 
alleen uit het onderschrift, maar bijvoorbeeld ook uit de aanhef kan blijken. 'Het 
zal het meest duidelijk zijn, wanneer uit de ondertekening (in plaats van elders in 
het besluit) blijkt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Een wet-
telijke eis van die strekking, zoals de VNG voorstelt, lijkt ons echter niet noodzake-
lijk', aldus de memorie van toelichting (p. 175). 

Literatuur 

Deze vraag Wordt in de literatuur niet beantwoord. 

Jurisprudentie 

Deze vraag wordt in de jurisprudentie niet beantwoord. 

Praktijk 

Van de onderzochte mandaatbesluiten bevat een aanzienlijk aantal een bepaling 
die een standaard onderschrift voor in mandaat genomen besluiten voorschrijft. 
Opvallend hierbij is dat het met name de mandaatbesluiten van departementen 
zijn die in een standaard onderschrift voorzien. Daarentegen bevat ook een aan-
zienlijk aantal mandaatbesluiten, met name bij gemeenten, geen standaard 
onderschrift voor in mandaat genomen besluiten. 
Slechts een beperkt aantal mandaatbesluiten bevat tevens een standaard onder-
schrift voor besluiten die door het bestuursorgaan zelf zijn genomen, maar die 
lcrachtens ondertekeningsmandaat door een ander dan het bestuursorgaan zijn 
ondertekend. In enkele gevallen waarin het mandaatbesluit een standaard onder-
schrift voor ondertekeningsmandaat voorschreef, bleek uit de bewoording daar-
van niet duidelijk dat het om ondertekeningsmandaat ging. Integendeel, uit het 
onderschrift zou lcunnen worden opgemaakt dat het `gewoon' mandaat betrof. 
Zie over dit onderwerp verder hierna, S 4.17. 

De verordening ondertekeningsmandaat van een gemeente vermeldde: 

Iv. ingeval van uitoefening van het ondertekeningsmandaat worden uitgaande stuk-

ken als volgt ondertekend: 

'Burgemeester en Wethouders van Rheden, namens hen,' 

Gevolgd door de functie-aanduiding van de mandataris en zijn handtekening (en 

naam); 
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Er zijn geen mandaatbesluiten aangetroffen waarin een afzonderlijke regeling 
voor een standaard onderschrift voor krachtens volmacht verrichte privaatrechte-
lijke rechtshandelingen is opgenomen. 

Uit een enkel mandaatbesluit valt op te maken dat bij de ondertekening van 
besluiten door gemandateerde ambtenaren gebruik moet worden gemaakt van 
stempels met de handtekening(en) van het bestuursorgaan. 

Beoordeling 

Het zogenaamde 'Mandatenboek' van een gemeente vermeldde over het gebruik 

van handtekeningstempels het volgende: 

Onder het uitgaande stuk, dat ook naar vorm afkomstig is van B. en W. worden de 

handtekeningstempels van de burgemeester en de secretaris geplaatst, nadat de 

gemandateerde portefeuillehouder/ambtenaar op het minuut exemplaar zijn paraaf 

heeft geplaatst. 

Net is aannemelijk dat het opnemen in een mandaatbesluit van standaard onder-
schriften bij kan dragen aan de voorkoming van gebreken in het in mandaat 
genomen besluit. Dit geldt temeer indien het mandaatbesluit een (onderschei-
den) standaard onderschrift bevat voor zowel beslissingsmandaat als voor onder-
tekeningsmandaat. 
Het niet geringe gebruik van handtekeningstempels suggereert dat het besluit is 
genomen en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan zelf. Hiermee wordt 
in ieder geval verhuld dat het besluit niet is ondertekend door het bestuursorgaan 
en wordt mogelijk ook verhuld dat het bestuursorgaan ook niet zelf de beslissing 
heeft genomen. Een dergelijke handelwijze is in strijd met de rechtszekerheid en 
artikel mac (zie verder ook het onderdeel over ondertekeningsmandaat in 4.17). 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen in hun mandaatbesluit standaard onder-
schriften op te nemen, voor zowel mandaat als voor ondertekeningsmandaat. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen geen gebruik te maken van handtekening-
stempels. 

4.16.3 	Onder welke omstandigheden kan het noodzakefijk zijn dat in genii van 
ondermandatering toch alle tussenliggende mandatarissen worden 
vermeld onder het in mandaat genomen besluit? 

De wet 

Uit de redactie van artikel 	valt af te leiden dat een in ondermandaat geno- 
men besluit niet de (gehele) keten van alle tussenliggende gemandateerden hoeft 
te vermelden. Niet is voorgeschreven dat ieder die in een soms lange keten van 
ondermandaten voorkomt, wordt genoemd (MvT p. 175). 
In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de burger uiteraard moet 
kunnen nagaan of de gemandateerde wel bevoegdelijk namens de mandaatgever 
optreedt. In de eerste plaats is daarbij de bekendmaking van algemene mandaat- 
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besluiten van belang. Daarnaast kan de burger zich — zo nodig met een beroep op 
de Wet openbaarheid van bestuur — wenden tot het bestuursorgaan met het ver-
zoek kennis te nemen van het mandaatbesluit (MvT p. 175). 

Literatuur 

In de literatuur wordt aan deze vraag geen aandacht besteed. 

Jurisprudentie 

In de jurisprudentie wordt aan deze vraag geen aandacht besteed. 

Praktijk 

Veel besluiten en andere handelingen die krachtens ondermandaat worden geno-
men c.q. verricht, noemen tussenliggende mandatarissen. 

Beoordeling 

Stremming en geen bediening beweegbare gedeelte Alblasserdamsebrug over de Noord 

(Stcrt. 2001, 144): De Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdin-

genieur-directeur, namens deze, hoofd Scheepvaartzaken, R.J. Hagman. 

Ontheffing luchtvervoersvergunning aan Heerema Marine Contractors Holding B. V. te 

Leiden (Strct. 2001, 130): De Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, De 

directeur-hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaa —rt, namens deze, het ply. hoofd 

Unit Operaties en Vervoer, R. Weenink. 

De onderzochte mandaatbesluiten en de enquete verschaffen geen nadere infor-
matie over de vraag waarom dit gebeurt. 

Op basis van dit onderzoek kunnen weinig concrete uitspraken worden gedaan 
over de onderhavige onderzoeksvraag. Duidelijk is wel dat een mondeling ver-
leend mandaat onder meer als nadeel heeft dat het bestaan van het mandaat niet 
(rechtstreeks) uit een gepubliceerd schriftelijk stuk kan worden opgemaalct (voor 
een meer uitgebreide bespreking van deze figuur zij bier verwezen naar S 4.5). 
Samen met de figuur van ondermandaat (zie S 4.14) kan het mondeling verleend 
mandaat voor de praktijk aanleiding voor onduidelijkheden (en derhalve risico's) 
omtrent de bevoegdheid van de (pretense) mandataris zijn. 
In ieder geval kan de belanghebbende bij het besluit met vragen blijven zitten 
omtrent de bevoegdheid van degene die heeft beslist. Uit het in mandaat geno-
men besluit hoeft niet te blijken dat degene die het besluit heeft genomen, daar-
toe daadwerkelijk mandaat heeft verkregen en op welke wijze deze mandataris 
dat mandaat heeft verlcregen. Deze vragen kunnen terecht zijn; indien het ver-
leende algemene (onder)mandaat niet of op onjuist wijze is bekendgemaalct, 
geldt het mandaatbesluit niet en is het betrolcken besluit derhalve onbevoegdelijk 
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genomen. Daartoe zal de burger achteraf in ieder geval over het geldende man-
daatbesluit en eventuele geldende ondermandaatbesluiten moeten kunnen 
beschikken, teneinde te kunnen vaststellen of deze correct zijn bekendgemaakt 
en ftberhaupt voor het desbetreffende geval gelden. Zeker waar het gaat om 
ondermandaat kan dit in de praktijk voor burgers een hele opgave zijn. 
Niet altijd hoeft het bestaan van onduidelificheden te betekenen dat er ook sprake 
van een bevoegdheidsgebrek is; de onduidelijkheid kan er ook in zijn gelegen dat 
voor het betrokken geval mondeling, maar even goed rechtsgeldig, (onder)man-
daat is verleend. Dit laat overigens onverlet dat het bestuursorgaan aannemelijk 
moet kunnen maken dat voor dat geval mondeling mandaat is verleend. Ook 
hiervoor geldt dat het voor de burger een hele opgave kan zijn om vast te stellen 
dat bevoegdelijk in (onder)mandaat is beslist. 
De opmerking in de memorie van toelichting dat desnoods met behulp van de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kennis kan worden verkregen van het man-
daatbesluit, moet overigens in zekere zin worden gerelativeerd. Indien algemeen 
mandaat is verleend, kan dit mandaat alleen gelden indien het besluit op de juiste 
wijze is bekendgemaakt (3:42). In dat geval is het medium van bekendmaking de 
openbare bron waarin het mandaatbesluit voor een ieder is terug te vinden, zon-
der dat de Wob hieraan te pas behoort te komen. Indien alleen op basis van de 
Wob van een algemeen mandaat kennis kan worden genomen, betekent dit dat 
van deugdelijke bekendmaking geen sprake is en geldt het mandaat om die reden 
niet. De Wob kan bier hooguit een rol spelen voor die gevallen dat mondeling 
mandaat is verleend en daarvan kan blijken uit bijvoorbeeld verslagen van 
gesprekken tussen mandans en mandataris. Dergelijke stukken zijn immers niet 
op grond van artikel 3:42 bekendgemaakt. 
Aanbeveling: Ter voorkoming van onduidelijkheden omtrent de rechtmatigheid 
van de uitoefening van de bevoegdheid in mandaat doen bestuursorganen er 
goed aan, met name in die gevallen waarin is beslist Icrachtens ondermandaat en 
mondeling mandaat, in het krachtens mandaat genomen besluit aan te geven 
krachtens welk mandaat (en welke ondermandaten) de mandataris heeft beslo-
ten. 

4.16.4 	Levert het ontbreken van de vermelding van het bevoegde 
bestuursorgaan ander een feitelijk in mandaat genomen besluit een 
bevoegdheidsgebrek of de schending van een vormvoorschrift op? 

De wet 

Over de gevolgen van onjuiste toepassing van artikel NEW laat de wetgeving zich 
niet expliciet uit. 
Met de inwerkingtreding van artikel 10:14 Awb is het — behoudens uitzonderin-
gen bij wet in formele zin — verboden om bevoegdheden aan ondergeschikten te 
delegeren. 236  Attributie aan ondergeschikten behoeft een grondslag in een wet in 
materiele zin, bij lagere overheden zelfs in een wet in formele zin. Dat ambtena- 

236. Zie hiervoor uitgebreid hierna, 55.5. 
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ren over eigen bevoegdheden beschikken moet dan ook als een uitzondering op 
de regel worden beschouwd. 

Literatuur 

'Van belang is dat in de met toepassing van de mandaat-figuur gegeven beschik-
king tot uitdruldcing wordt gebracht dat de beschikking namens de mandans is 
gegeven, al wordt het ontbreken daarvan soms door de vingers gezien,' aldus de 
laatste druk van het rapport-ABA1t 237  
Het niet of op onjuiste wijze toepassing geven aan artikel mac) hoeft op zichzelf 
nog niet te betekenen dat er in het concrete geval geen bevoegdheid was om in 
mandaat te beslissen. De gevolgen van het ten onrechte niet of op onjuiste wijze 
toepassing geven aan artikel lijken afhankelijk te zijn van het oogmerk 
waarmee al dan niet toepassing aan dit artikel is gegeven. 
Denkbaar is, dat de degene die het besluit nam, ook daadwerkelijk beoogd heeft 
het besluit op eigen naam te nemen. In dat geval is degene die besliste daartoe 
niet bevoegd, en is het besluit wegens onbevoegdheid vatbaar voor vernietiging. 
Is niet beoogd op eigen naam te beslissen, dan kan de omissie worden 
beschouwd als een vormfout. Voor een dergelijke conclusie is aanleiding indien 
vaststaat dat mandaat is verleend en de mandataris binnen de grenzen van zijn 
mandaat heeft gehandeld, maar (slechts) verzuimd heeft te vermelden dat hij 
namens een ander optrad. Is dit het geval, dan kan het gebrek in het besluit op 
basis van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd, indien de belanghebbenden daar-
door niet zijn benadeeld. 238  

Jurisprudentie 

Reeds voor de inwerkingtreding van de derde tranche Awb werd in de praktijk 
toepassing gegeven aan een rechtsregel met de streldcing van artikel mac.. 
Voor zover ten onrechte beoogd is om op eigen naam (dus niet in mandaat) te 
beslissen en daarom geen toepassing is gegeven aan artikel :Do, is niet slechts 
sprake van schending van artikel 1o:1o. Er is in dat geval aberhaupt sprake van 
onbevoegdheid; de bevoegdheid wordt immers slechts gepretendeerd. In dat 
geval kan een dergelijk gebrek niet als de schending van een vormvoorschrift 
worden beschouwd. 239  

In een procedure van voor inwerkintreding van de derde tranche oordeelde de Cen-

trale Raad van Beroep over een besluit waarvan uit de ondertekening niet bleek dat 

het in mandaat was genomen, terwijI het mandaatbesluit dat met zoveel woorden 

expliciet voorschreef. De Raad was van oordeel dat het bestreden besluit in strijd 

met gemeentelijke regelingen en het beginsel van een zorgvuldige besluitvorming 

was en derhalve niet in stand kon blijven: 

237. Rapport-ABAR 1984, P.  48. 
238. In deze zin ook de commentaren van Goorden en Br6ring op dit artikel. 
239. ARRS 2 januari 1979, AB 1979, 427; CRvB 25 september 1990, TAR 1990, 219; ARRS 29 jU111992, 

Gst. 6950, 4. 
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'Het bestreden besluit voldoet hieraan (i.c. de eis dat wordt aangegeven dat in man-

daat is beslist) niet doordat het uitsluitend de naam en functie van appellant ver-

meldt, noch is hiervan in de nadere correspondentie tussen partijen blijk gegeven. 

Een en ander heeft bovendien bijgedragen tot een partijstelling welke niet overeen-

komt met het uitgangspunt dat het bier om een gemandateerde bevoegdheid 

gaat.' 24° 

Voor zover 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, 
hoeft de schending van artikel 10:10 (i.c. het niet vermelden van het bestuursor-
gaan), geen bevoegdheidsgebrek op te leveren, althans niet tot vernietiging van 
het besluit te leiden. De jurisprudentie wijst uit dat het achterwege laten van de 
vermelding dat het besluit in mandaat is genomen, voor zover de mandataris niet 
heeft beoogd op eigen naam te beslissen, als een kennelijke misslag, althans als 
de schending van een vormvoorschrift, moet worden gezien. 24 ' In oudere juris-
prudentie hield de rechter het er wel eens op dat het bestreden besluit geacht 
wordt door het bestuursorgaan te zijn genomen.z 42  
Het is echter niet altijd eenvoudig om uit het specifieke geval van het bestreden 
besluit af te leiden dat niet beoogd is om op eigen naam te beslissen. De jurispru-
dentie laat in dit verband een casuistisch beeld zien. Zeker voor inwerkingtreding 
van de derde tranche werden begrippen zoals soverdracht en `delegeren' met 
enige regelmaat gebruikt in situaties dat mandaat leek te zijn beoogd. 243  
De jurisprudentie biedt in dit verband slechts enige bruikbare criteria om vast te 
stellen dat niet beoogd is op eigen naam te beslissen. In ieder geval moet blijken 
dat daadwerkelijk sprake is van een bestaande mandaatverhouding. 244  Voorts zou 
(onder meer) uit de processtulcken ondubbelzinnig moeten blijken dat het niet 

vermelden van het bestuursorgaan een kennelijke vergissing is. 245  

Beoordeling 

Net is verboden om aan ondergeschikten bevoegdheden te delegeren. Ook de 
mogelijkheden voor attributie aan ondergeschikten zijn beperkt. Daarom is het 
alleen bij uitzondering mogelijk dat ondergeschikten over een eigen bevoegdheid 
om besluiten te nemen kunnen beschikken. Indien sprake is van een op eigen 
naam genomen besluit, terwijI degene die heeft besloten hooguit in mandaat zou 
lcunnen beslissen (er is dus geen toepassing aan artikel ro:io gegeven), levert dit 
dan ook een bevoegdheidsgebrek op. Hoe met dergelijke bevoegdheidsgebreken 
wordt omgegaan wordt behandeld in 43. 

240. CRvB 23 februari 1995, TAR 1995, 117. 
241. CRvB 19 december 1996, TAR 1997, 30; CRvB ii maart 1999, In 1999, 121. 

242. ABRS 23 augustus 1994, nn 1995, Go. 
243. Zie onder Meer ARRS 9 januari 1986, AS 1987, 278 en ARRS 28 oictober 1988, An 1989, 153. 
244. CRvB II Maall 5999, In 1999, 121. 
245. CRvB 23 januari 1997, An 1997, 205. 
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Indien onder een besluit de vermelding van het bevoegde bestuursorgaan ont-
breekt, terwijI ervan uit kan worden gegaan dat het besluit in mandaat is geno-
men, hoeft geen sprake te zijn van een bevoegdheidsgebrek. Of in dat geval ook 
alleen sprake is van de schending van een vormvoorschrift, hangt af van de vraag 
of een bestaande mandaatverhouding kan worden aangewezen en of uit stukken 
ondubbelzinnig blijkt dat het niet vermelden van het bestuursorgaan slechts een 
kennelijke vergissing is. De schending van vormvoorschriften kan — mits belang-
hebbenden daardoor niet worden benadeeld — op grond van artikel 6:22 worden 
gepasseerd. 

4. 1 7 ONDERTEKENINGSMANDAAT 

Artikel Ic:.:II 

1. Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens 
hem lcunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is 
bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. 

2. In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan 
zelf is genomen. 

4. 17- 1 	Inleiding 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Ondertekeningsmandaat is de bevoegdheid om door het bestuursorgaan geno-
men besluiten namens het bestuursorgaan te ondertekenen. Ondertekenings-
mandaat is geen mandaat in de zin van de definitie van artikel ma, aangezien 
hier geen sprake is van het nemen van besluiten. 246  De bevoegdheid tot onderte-
kening hangt echter zo nauw met mandaat samen (getuige de veel gebruilcte 
term ondertekenings`mandaat'), dat regeling daarvan in afdeling 10.1.1 voor de 
hand ligt (MvT p. 176). 
De verlening van ondertekeningsmandaat is een publiekrechtelijke rechtshande-
ling; de (schriftelijke) verlening van algemeen ondertekeningsmandaat is een 
besluit. 
Het verlenen van ondertekeningsmandaat is niet toegestaan indien een wettelijk 
voorschrift dit verbiedt of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Voor-
noemde verboden op de verlening van ondertekeningsmandaat bieden de garan-
tie dat de desbetreffende bestuursorganen zelf op de hoogte zijn van de schrifte-
lijke weergave van het desbetreffende besluit. Ondertekeningsmandaat kan op 
zich wel toelaatbaar zijn in die gevallen, waarin de aard van de bevoegdheid of 
een wettelijk voorschrift zich tegen de verlening van `echt' mandaat verzet (MvT 
p. 176). 

246. Desondanks zal in deze tekst verder worden gesproken van ondertekeningsmandaat. 
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Uit het besluit moet blijken dat het besluit door het bestuursorgaan is genomen 
en namens het bestuursorgaan is ondertekend (tweede lid). 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe in de pralctijk wordt omgegaan met de bepalingen 
met betreldcing tot het ondertekeningsmandaat. De vraag rijst op welke wijze de 
verlening van het ondertekeningsmandaat kan plaatsvinden en hoe kan blijken 
dat het bestuursorgaan de beslissing zelf heeft genomen. Tot slot rijst de vraag 
wat de consequenties zijn van schending van de bepalingen omtrent het onderte-
keningsmandaat. 

4. 17.2 	Zijn in mandaathesluiten regelingen voor ondertekeningsmandaat 
opgenomen, en zoja, aan welke personen worth 
ondertekeningsmandaat verleend? 

De wet 

Als algemeen uitgangspunt behoort te gelden dat degene die een besluit neemt 
het besluit ook ondertekent; afdoening en ondertekening dienen hand in hand te 
gaan. Desalniettemin kan het onder omstandigheden gewenst zijn dat de onder-
tekening door een ander geschiedt dan door degene die het besluit genomen 
heeft. Zo kan een minister, die een beslissing heeft genomen, in het buitenland 
zijn op het moment waarop het besluit in de vereiste schriftelijke vorm is opge-
maakt. Hiertegen behoeft uit juridisch oogpunt geen bezwaar te bestaan. De 
beslissing die de rechtshandeling constitueert wordt door het bevoegde bestuurs-
orgaan zelf genomen. De omstandigheid dat van die rechtshandeling wordt ken-
nisgegeven door een schriftelijk stuk, ondertekend namens dat bestuursorgaan, 
laat die beslissing onverlet (MvT p. 175-176). 
Voor het onderscheid tussen mandaat en ondertekeningsmandaat en tussenfigu-
ren zoals afdoeningsmandaat zij verwezen naar 4.2.3. 
In verschillende wetten is voor meerhoofdige bestuursorganen een bijzondere 
regeling voor ondertekening en ondertekeningsmandaat gegeven. 
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Artikel 75 Gemeentewet: 

1. De stukken die van de raad uitgaan, worden door de burgemeester ondertekend. 

2. De stukken die van het college van burgemeester en wethouders uitgaan, wor-

den door de burgemeester ondertekend. Het college van burgemeester en wet-

houders kan hem toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander lid van 

het college, aan de secretaris of aan een of meer andere gemeenteambtenaren. 

Artikel Io5 Gemeentewet: 

1. De stukken die van de raad en van het college van burgemeester en wethouders 

uitgaan, worden door de secretaris medeondertekend. 



Literatuur 

ling. 249 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de ondertekening van stukken die 

van het college uitgaan ingevolge artikel 75, tweede lid, aan de secretaris of een 

andere gemeenteambtenaar is opgedragen. 

Voor besluiten die uitgaan van provinciale staten en het college van gedeputeerde 

staten is in de artikelen 74 en 102 Provinciewet een vergelijkbare regeling opgeno-

men. 

In deze bijzondere regeling voor ondertekening door deze functionarissen is een 
waarborg gelegen dat de besluiten de resultaten van de vergadering van het meer-
hoofdige bestuursorgaan juist weergeven. 247  Onder verwijzing naar een KB van 25 
augustus 1988 (KB 25 augustus 1988 nr. 50, Gst. 6867, P.  487) stelt de memorie 
van toelichting dat indien afdoeningsmandaat is verleend, deze bepalingen (arti-
kel 75 en 105 Gemeentewet) niet aan ondertekening door de gemandateerde in de 
weg te staan. 248  

Deze vraag laat zich in het algemeen alleen aan de hand van een analyse van con-
crete mandaatbesluiten beantwoorden. In de literatuur wordt aan deze vraag ove-
rigens geen bijzondere aandacht besteedt. 
In de literatuur is bovendien weinig aandacht besteed aan de verhouding tussen 
de figuur van artikel mai en bijzondere bepalingen omtrent ondertekening en 
ondertekeningsmandaat en de gebreken die in dat verband eventueel zouden 
lcunnen ontstaan. Goorden is van mening dat de regeling van het onderteke-
ningsmandaat in de Gemeentewet past binnen de in de Awb voorziene rege- 

In zijn noot bij een uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak uit 
1992 benadrukt Hennekens dat bij toepassing van de bepalingen voor het onder-
tekeningsmandaat van artikel 74 Provinciewet [niet GS, mar] de cdx bepaalt of 
het (hem door g.s. toegestane) ondertekeningsmandaat daadwerkelijk verleend 
wordt: 

'Met betrekking tot g.s.-stukken kunnen g.s. de cdK toestaan de ondertekening aan 

een ander lid van g.s. op te dragen, aan de griffier of aan een of meer andere provin-

ciale ambtenaren. Ook hier dus een samenspel van cdK en g.s., waarbij de cdK 

bepaalt of het (hem door g.s. toegestane) ondertekeningsmandaat daadwerkelijk 

verleend wordt. Het lijkt mij juist dat degene die ondertekeningsbevoegd is (uitein-

delijk) bepaalt wie namens hem ondertekent.' 25° 

247. `De ondertekening heeft geen andere betekenis dan dat zij vastlegt, welk besluit door de Raad of 
door Burgemeester en Wethouders is genomen', Oud 1956, P.  544. 

248. MvT p. 176 en ook HR 25 april 1975, Gst. 6360, 7. 
249. Goorden 19954, p. 4. 
250. Vz. ARRS 22 januari 1992, Gst. 1993, 6963, 6. 
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De waarborgfunctie die moet uitgaan van de aanwezigheid van de twee vereiste 
handtekeningen onder besluiten van a en W of Gs (echtheid van het besluit), lijkt 
in de literatuur — mogelijk mede naar aanleiding van uitspraken van medio jaren 
negentig — enigszins te worden gerelativeerd. 25 ' 

jurisprudentie 

Deze vraag laat zich in het algemeen alleen aan de hand van een analyse van con-
crete mandaatbesluiten beantwoorden. In de jurisprudentie is deze vraag slechts 
in enkele gevallen aan de orde gekomen. 
De verhouding tussen de figuur van ondertekeningsmandaat en de bijzondere 
bepalingen omtrent ondertekeningsmandaat in bijvoorbeeld de Gemeentewet 
lijkt in de jurisprudentie niet als gecompliceerd te worden ervaren. In ABRS 22 
september 1998 stelt de Afdeling vast dat Gs overeenkomstig artikel 74 lid 2 Pro-
vinciewet aan de Commissaris van de Koningin toestemming hebben verleend 
om de ondertekening van uitgaande stukken van Gs aan ambtenaren op te dra-
gen. De commissaris heeft de ondertekenende ambtenaar gemachtigd om het 
besluit te ondertekenen. Het betrof naar het oordeel van de Afdeling geen man-
daat om te beslissen, maar om te ondertekenen. 252  
Voor inwerkingtreding van de derde tranche oordeelde de Kroon in een konink-
lijk besluit van 1988 dat de verlening aan een directeur van de bevoegdheid om 
beschikkingen op grond van de Hinderwet te verlenen, mede omvat de bevoegd-
heid om deze beschikkingen te ondertekenen. Het Ica gaat niet in op de vraag of 
de bepalingen met betrelcking tot de ondertekeningsbevoegdheid nit de Gemeen-
tewet hierbij nog een rol spelen. 253  

• 

Praktijk 

In een aanzienlijk aantal van de onderzochte mandaatbesluiten is een of andere 
regeling voor ondertekeningsmandaat opgenomen. Het betreft in veel van deze 
gevallen ook een zekere regeling voor een bevoegdheid tot ondertekening van pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten. In verschillende gevallen is voorzien in een voor-
schrift voor een standaard onderschrift voor ondertekeningsmandaat. 254  

251. Zie hiervoor Brederveld in zijn noot bij ABRS 5 januari 1995, Gst. 1995, 7019, 3 en bij ABBS 26 

september 1996, Gst. 1997, 7056, 3. 
252. ABRS 22 september 1998, 4nkort 1998, 656. 

253. KB 25 augustus 1988, 11115o, Gst. 6867, p. 487. 

254. Zie over dit onderwerp ook 4. 17.7. 
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Het algemeen mandaatbesluit van een gemeente bepaalde: 

Artikel iv. : 	bevoegdheden te mandateren, met inbegrip van de bevoegdheid van 

ondertekening van stukken en de bevoegdheid deze bevoegdheden door te manda-

teren aan ondergeschikten met dien verstande dat [...] 

Lid 6: waar van doormandatering aan ondergeschikten sprake is deze aan burge-

meester en wethouders c.q. de burgemeester schriftelijk ter goedkeuring moet wor-

den voorgelegd. 



Met name in de mandaatbesluiten van ministeries worden bepalingen aangetrof-
fen die de verlening van ondertekeningsmandaat voor bepaalde met name 
genoemde gevallen verbieden. Zo is het onder meer niet toegestaan om onderte-
keningsmandaat te verlenen ter zake van besluiten en correspondentie van de 
minister die zich richten bijvoorbeeld tot de Koningin, andere ministers of hoge 
colleges van staat. 

In het merendeel van de onderzochte mandaatbesluiten wordt er (impliciet) van 
uitgegaan dat de mandatering van de besluitbevoegdheid automatisch ook de 
mandatering van de bevoegdheid om te ondertekenen inhoudt. 

Het mandaatbesluit van een gemeente bepaalde: 

'Besluiten: 

I. de uitoefening van bevoegdheden, zoals vermeld onder 1 t/m 3 van dit besluit met 

inbegrip van de ondertekening van stukken op te dragen aan:' 

De mandaatnota van een andere gemeente bepaalde: 

'[...] met inbegrip van de bevoegdheid tot ondertekening van stukken en de bevoegd-

heid deze bevoegdheden door te mandateren aan ondergeschikten met dien ver-

stande dat: [...]' 

De toelichting op een mandaatregeling van een derde gemeente stelde: 

'uitgegaan wordt van het beslissingsmandaat; het orgaan of de persoon met de 

bevoegdheid het besluit te nemen, ondertekent het besluit ook' 

In een enkel provinciaal en gemeentelijk geval is in het mandaatbesluit apart 
voorzien in een regeling voor de mandatering van de ondertekeningsbevoegdheid 
van de Commissaris van de Koningin, respectievelijk de burgemeester. De ratio 
hierachter zou zijn dat — gezien de bijzondere regeling voor ondertekening in bij-
voorbeeld artikel 75 en 105 Gemeentewet — bij meerhoofdige bestuursorganen de 
functionaris die van het bestuursorgaan beslissingsmandaat heeft gekregen, 
tevens over het ondertekeningsmandaat komt te beschildcen. 

Het mandaatbesluit van een gemeente waarin zowel bevoegdheden van B en W als 

van de burgemeester werden gemandateerd, bevatte onder meer de volgende rege-

ling voor verlening van ondertekeningsmandaat: 

Artikel 5 lid 4 

lndien het aangaan van overeenkomsten is gemandateerd, houdt deze bevoegdheid 

tevens in het voor de gemeente in de plaats van de burgemeester tekenen van de 

overeenkomst. De aanhef van de ondertekening luidt dan T..] (de naam en functie-

aanduiding van degene die de gemandateerde bevoegdheid uitoefent), daartoe 

gemachtigd door de burgemeester en in die hoedanigheid de gemeente ten deze 

vertegenwoordigende'. 

Ondertekeningsmandaat wordt in de praktijk aan een niet met naam, maar met 
de functie aangeduide ambtenaar verleend. In een aantal gevallen wordt de verle- 
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fling van ondertekeningsmandaat beperkt tot hoge of zelfs de hoogste functiona-
rissen in de ambtelijke organisatie. In mandaatbesluiten van colleges van burge-
meester en wethouders en colleges van gedeputeerde staten werd met enige 
regelmaat een verlening van ondertekeningsmandaat aangetroffen aan een of 
meerdere wethouders, respectievelijk een of meer gedeputeerden. 

Zoals eerder gemeld, valt uit een enkel mandaatbesluit op te maken dat bij de 
ondertekening van besluiten door gemandateerde ambtenaren gebruik moet wor-
den gemaakt van stempels met de handtekening(en) van het bestuursorgaan (zie 
§ 4.16.2 en de daar gedane (negatieve) aanbeveling). 

Beoordeling 

In de meeste van de onderzochte mandaatbesluiten wordt ervan uitgegaan dat de 
verlening van het mandaat zowel het afdoeningsmandaat, als het onderteke-
ningsmandaat omvat. Veel mandaatbesluiten bevatten voor het geval dat apart 
ondertekeningsmandaat moet worden verleend een standaard onderschrift. 
Ondertekeningsmandaat worth in de praktijk niet aan een met zijn naam aange-
duide, maar met zijn functie aangeduide ambtenaar verleend. 
In de praktijk wordt zo nu en dan het ondertekeningsmandaat verward met 
andere vormen van vertegenwoordiging, zoals de volmacht tot het verrichten van 
een privaatrechtelijke rechtshandeling (waaronder ook het ondertekenen van pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten), de machtiging tot het verrichten van feitelijke 
handelingen en de bevoegdheid van bijvoorbeeld de burgemeester ex artikel 171 
Gemeentewet tot vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte. Wat 
betreft de materiele normering hoeft deze begripsverwarring echter geen pro-
bleem op te leveren. De bepalingen van afdeling 13.1.1 zijn ingevolge artikel ion 
van overeenkomstige toepassing verklaard op de volmacht en de machtiging (zie 
verder hierover in § 4.18). 
Onder meer uit een beperkt aantal mandaatbesluiten zou kunnen worden afge-
leid dat het — gezien de strelcking van de artikelen 75 en 105 Gemeentewet, res-
pectievelijk 74 en 102 Provinciewet — in geval van mandaat aan een ambtenaar, 
noodzakelijk is de bevoegdheid tot ondertekening van het besluit apart en op 
basis van voornoemde bepalingen te mandateren. De strelcking van mandaatver-
lening is evenwel dat met de verlening van het mandaat zowel de beslissing als de 
ondertekening ervan door de gemandateerde worden verzorgd. Dat in de onder-
havige situatie het mandaat wordt verleend door een meerhoofdig bestuursor-
gaan waarvoor bijzondere bepalingen voor de ondertekening van besluiten gel-
den, maakt dit niet anders. De genoemde artikelen uit de Gemeentewet en de 
Provinciewet hebben bij de verlening van mandaat en de ondertekening door de 
mandataris derhalve geen betekenis. Dit spoon overigens ook met de waarborg-
functie van de meergenoemde artikelen uit de Gemeentewet en de Provinciewet. 
Deze voorschriften zien er op dat uit de ondertekening van stukken van de desbe-
treffende bestuursorganen moet kunnen blijken dat het betrolcken besluit het 
resultaat is van besluitvorming door het bestuursorgaan zelf. In geval van man-
daat aan een ambtenaar kan van deze waarborgfunctie geen sprake zijn aange- 
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zien niet het bestuursorgaan, maar de ambtenaar in mandaat het besluit heeft 
genomen. 
Aanbeveling: Het is wenselijk dat een model voor een standaard onderschrift bij 
ondertekeningsmandaat wordt ontwikkeld. Indien in de Aanwijzingen voor de 
regelgeving onderscheidenlijk de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving 
bepalingen over mandaat worden opgenomen, wordt dit model daarin neerge-
legd. 

Het werken met handtekeningstempels — zonder de nadere aanduiding dat het 
gaat om een door een ambtenaar gestempelde handtekening — suggereert dat het 
besluit is genomen en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan. Deze han-
delwijze verhult in ieder geval dat het besluit niet is ondertekend door het 
bestuursorgaan en kan verhullen dat het bestuursorgaan niet zelf de beslissing 
heeft genomen, maar dat dat in mandaat is gebeurd. 
Aanbeveling: Ook bij ondertekeningsmandaat dient niet te worden gewerkt met 
handtekeningstempels. 

4. 17.3 

De wet 

Is ondermandatering van de bevoegdheid tot ondertekening toegestaan, 
en zoja, is artikel 10:9 hierop van overeenkomstige toepassing? 

Ondertekeningsmandaat is geen mandaat in de zin van artikel 10:I aangezien het 
niet gaat om de bevoegdheid om besluiten te nemen (zie ook hiervoor). Artikel 
10: 11 verldaart niet de overige bepalingen van afdeling 'oda, in het bijzonder niet 
artikel io:9, van overeenkomstige toepassing op ondertekeningsmandaat. 

Literatuur 

In de literatuur wordt door een enkele schrijver betoogd dat verdere ondermanda-
tering van ondertekeningsmandaat overeenkomstig artikel 10:9 mogelijk lijkt. 255  
Hennekens acht dit in het algemeen eveneens mogelijk, voorzover het `mandaat' 
waarbij de bevoegdheid tot ondertekening wordt verleend, zulks inhoudt. Gezien 
de vereiste betrokkenheid van het college van gedeputeerde staten en de beteke-
nis van de term `opdragen' in artikel 74, tweede lid, Provinciewet acht hij sub-
mandaat van de ondertekeningsbevoegdheid van de Commissaris van de Konin-
gin niet toegestaan. Hetzelfde geldt naar zijn mening voor de mandatering van de 
ondertekeningsbevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 75, tweede 
lid, Gemeentewet. 256  

255. Van Buuren & Polak 1997, p. 309. 
256. Noot bij Vz. ABRS 27 januari 1999, Gst. 1999, 7107, 3; eveneens Goorden in zijn commentaar op 

de artikelen 75 en 105 Gemeentewet (Goorden 1995-1). 
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Jurispruclentie 

In een procedure tegen de goedkeuring van een bestemmingsplan oordeelde de 
Voorzitter van de Afdeling in 1999 dat de aard van de bevoegdheid tot onderteke-
ning van een goedkeuringsbesluit (waartegen overigens te laat door appellant 
bedenkingen waren ingebracht) zich niet verzet tegen de verlening van onderte-
keningsmandaat aan een ambtenaar, ook in het geval dat ondermandaat is ver-
leend door een directeur van een provinciale dienst aan een (andere) ambte-
naar. 2" 

Praktijk 

In verschillende mandaatbesluiten is een regeling voor de verlening van de 
bevoegdheid tot ondermandatering ter zake van de ondertekeningsbevoegdheid 
aangetroffen. 

Bwordeling 

170 

De mandaatnota van een gemeente bepaalde: 

'[...] bevoegdheden te mandateren [...] met inbegrip van de bevoegdheid tot onderte-

kening van stukken en de bevoegdheid deze bevoegdheden door te mandateren aan 

ondergeschikten met dien verstande dat: [...]' 

De verlening van ondermandaat van de bevoegdheid tot ondertekening lijkt 
mogelijk. Artikel 10:9 moet geacht worden hierop van overeenkomstige toepas-
sing te zijn. Voorwaarde is wel dat het mandaatbesluit waarbij de bevoegdheid tot 
ondertekening wordt verleend, de ondermandatering van de ondertekening ook 
expliciet toestaat. Op de figuur van ondermandaat moeten overigens ook andere 
bepalingen van afdeling m.I.T van overeenkomstige toepassing worden geacht. In 
dit verband valt te denken aan artikel 10:5 dat vereist dat algemene onderteke-
ningsmandaten, alsmede de ondermandatering daarvan, schriftelijk moeten wor-
den verleend.0  

417.4 	Wat wordt bedoeld met de term 'fro wettelijk voorschrift? 

Voor de behandeling van deze vraag zij verwezen naar 442. 

257. VZ. ABRS 27 januari 1999, Gst. 1999,7107, 3. 
258. Ook artikel 10:7 ('het bestuursorgaan kan het besluit ook zelf ondertekenenlen To:8 the 

bestuursorgaan kan het verleende ondertekeningsmandaat te alien tijde intreldcen') hebben in 
dit verband overeenkomstige betekenis. 



4. 17-5 	Kan een bestuursorgaan bepalen dat in mandaat genomen besluiten niet 
door een ander dan door het bestuursorgaan zelfkunnen worden 
ondertekend? 

De wet 

De wet voorziet niet in een aparte regeling voor dit geval. De wet sluit echter niet 
uit dat in een mandaatbesluit kan worden bepaald dat de beslissing in mandaat 
wordt genomen, terwijI de ondertekening door het bestuursorgaan geschiedt. 
Een dergelijke constructie is te beschouwen als een vorm van clausulering (zie 
hiervoor S 4.6). 

Literatuur 

Over dit onderwerp is geen jurisprudentie aangetroffen. 

Jurisprudentie 

Over dit onderwerp is geen jurisprudentie aangetroffen. 

Praktijk 

In enkele mandaatbesluiten is een regeling aangetroffen waarbij aan ambtenaren 
mandaat (beter gezegd: machtiging) was verleend voor de voorbereiding van 
bepaalde besluiten, terwijl de ondertekening daarvan door het bevoegde bestuurs-
orgaan moet geschieden. 

Beoordeling 

Een mandaatbesluit van een gemeente bepaalt dat in geval van de verlening van een 

bouwvergunning waarbij wordt afgeweken van het advies van de welstandscommis-

sie, de mandataris (i.c. de directeur stadswerk) het besluit neemt (voorbereidt), ter-

wijI het besluit moet worden ondertekend door B en W (de burgemeester en de 

secretaris). 

De hier besproken, merlcwaardige constructie is in zekere zin het spiegelbeeld 
van ondertekeningsmandaat. Ondertekeningsmandaat is de situatie dat het 
bestuursorgaan beslist, maar de ondertekening aan een ander overlaat. De onder-
havige constructie is de situatie dat in mandaat wordt beslist, maar dat het 
bestuursorgaan de ondertekening verzorgt. Een dergelijke constructie is zinloos 
en onwenselijk. Als het bestuursorgaan zelf zijn handtekening zet, moet het 
besluit ook door het bestuursorgaan zijn gezien. In dat geval is moeilijk vol te 
houden dat het bestuursorgaan niet tevens inhoudelijk aldword is gegaan; 'blind 
tekenen' is in dat geval niet aan de orde. Van mandaat is hier geen sprake meet 
De ambtenaar heeft alleen het besluit inhoudelijk voorbereid, het bestuursorgaan 
heeft beslist. 
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Niet alleen is deze constructie zinloos en onwenselijk, zij 'can bij meerhoofdige 
bestuursorganen ook jets weg hebben van het verwarrende — en daarom onwense-
lijke — gebruilc van handtekeningstempels. De ondertekening door het bestuurs-
orgaan zelf welct immers de suggestie dat het bestuursorgaan daadwerkelijk zelf 
heeft besloten, terwift slechts is voldaan aan de vereisten voor ondertekening door 
het bestuursorgaan. Deze constructie ondermijnt aldus de waarborgfunctie die bij-
voorbeeld uitgaat van de artikelen 75 en ro5 Gemeentewet: van de ondertekening 
door de burgemeester en de secretaris wordt geacht een garantie uit te gaan dat het 
betrokken besluit de weerslag is van beraadslaging in het hele college (zie ook ver-
der § 4.17.8). In het onderhavige geval is daarvan geen sprake, nu een ambtenaar in 
mandaat heeft beslist en de burgemeester en de secretaris `slechts' ondertekenen. 

+17. 6 	In welke gevallen verzet — volgens de jurisprudentie — de aard van de 
bevoegdheid zich tegen de verlening van ondertekeningsmandaat? 

De wet 

Dat een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich tegen onderteke-
ningsmandaat verzet zal volgens de memorie van toelichting minder snel het 
geval zijn dan bij 'echt' mandaat; een duidelijk voorbeeld, waarbij de aard van de 
bevoegdheid in de weg staat aan ondertekenings'mandaar, is de ondertekening 
van koninklijke beslunen. De artikelen 75 en 105 van de Gemeentewet, waarin is 
bepaald dat stulcken die van de raad of het college van burgemeester en wethou-
ders uitgaan, door de burgemeester en de secretaris worden ondertekend, vor-
men een voorbeeld van een geval waarin een wettelijk voorschrift in de weg staat 
aan ondertekeningsmandaat. In die ondertekening door deze bij de vergadering 
aanwezige functionarissen is een waarborg gelegen dat de besluiten de resultaten 
van de vergadering juist weergeven. 259  

Literatuur 

Uit het standpunt in de memorie van toelichting dat het minder snel zal voorko-
men dat een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich tegen de ver-
lening van ond\ertekeningsmandaat verzet, wordt in de literatuur de conclusie 
getroldcen dat ondertekeningsmandaat wel geoorloofd kan zijn in gevallen dat 
afdoeningsmandaat is uitgesloten." 

Goorden wijst erop dat de vraag of het aanvaardbaar is dat een ander dan het 
bevoegde orgaan de beslissing neemt, anders dan bij gewoon mandaat, niet aan 
de orde is. De inhoud van het besluit wordt immers door het bestuursorgaan zelf 
bepaald; slechts de schriftelijke vastlegging geschiedt door een ander. 26 ' 

259. Indien echter afdoeningsmandaat is verleend, behoeven deze bepalingen niet in de weg te staan 
aan ondertekening door de gemandateerde, zoals al eerder werd aangehaald (zie hiervoor, 
S 4- 174 

260. Van Buuren & Polak 1997, p. 309; Goorden 1997 commentaar bij artikel r0:11, p. 2. 
261. Goorden, a.w., tap.; idern Ten Berge in zijn noot bij ABRS 22 september 1999, RAwb 1999, 30. 
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Jurisprudentie 

De ondertekening van een besluit waarin goedkeuring aan een bestemmingsplan 
wordt onthouden, kan — indien GS zelf het besluit hebben genomen — aan een 
ambtenaar worden gemandateerd. Met een verwij zing naar artikel mai, eerste 
lid (dat ten tijde van de uitspraak overigens nog niet gold) en artikel 74, tweede 
lid, Provinciewet achtte de Afdeling dit ondertekeningsmandaat aanvaardbaar.' 
In aansluiting hierop werd geoordeeld dat de aard van de bevoegdheid tot onder-
tekening van een goedkeuringsbesluit zich niet verzet tegen de verlening van 
ondertekeningsmandaat aan een ambtenaar. 263  

Praktijk 

Deze vraag laat zich niet beantwoorden aan de hand van mandaatbesluiten. 

Beoordeling 

Het nemen van een besluit (al dan niet in mandaat) en het ondertekenen ervan 
gaan veelal hand in hand. Dat betekent dat de mandataris meestal ook het besluit 
ondertekent. Niettemin kan de figuur van ondertekeningsmandaat in de pralctijk 
niet gemist worden. Ondertekeningsmandaat kan geoorloofd zijn in gevallen 
waarin de verlening van `echt' mandaat — gezien de aard van de bevoegdheid — is 
uitgesloten. De verlening van ondertekeningsmandaat voor koninklijke besluiten 
is. gezien de aard van de bevoegdheid niet toegestaan. 

4. 17.7 	Op welke wijze kan blijken dat een besluit waarvoor 
ondertekeningsmandaat is gegeven door het bestuursorgaan zelf is 
genomen? 

De wet 

De memorie van toelichting merkt over het tweede lid op: 'Naar buiten dient ken-
baar te worden gemaakt, dat het besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf is 
genomen, zodat geen verwarring met mandaat mogelijk is. Aldus bepaalt het 
tweede lid.' Onvoldoende duidelijk is daarom 'de minister van ..., voor deze ...', al 
zal ook de bureaucratisch juiste ondertekening `Overeenkomstig de door de 
minister geparafeerde minute' niet voor iedereen verhelderend zijn. Beter zou 
zijn: `Overeenkomstig het door de minister genomen besluit.' 264  

262. ABRS 22 september 1998, JB 1998, 254. 

263. VZ. ABRS 27 januari 1999, Gst. 1999, 7107, 3. 
264. MvT p. 176. 
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Literatuur 

In de literatuur wordt niet aangegeven hoe uit het onderschrift van het besluit kan 
blijken dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen, terwij1 de onderte-
kening is gemandateerd aan een ander. Zijlstra wijst erop dat het bestuursorgaan 
zal moeten lcunnen aantonen dat hij het besluit zelf heeft genomen. 265  

Jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie valt niet eenduidig af te leiden op welke wijze kan blijken 
dat een besluit waarvoor ondertekeningsmandaat is gegeven door het bestuursor-
gaan zelf is genomen. De jurisprudentie laat wel zien dat onder omstandigheden 
wordt aangenomen dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen, ter-
wiji dat uit de ondertekening als zodanig niet blijkt. 

Praktijk 

In het merendeel van de onderzochte mandaatbesluiten wordt er (impliciet) van 
uitgegaan dat de mandatering van de besluitbevoegdheid automatisch ook de 
mandatering van de bevoegdheid om te ondertekenen inhoudt. In een beperkt 
aantal gevallen wordt expliciet in het mandaatbesluit aangegeven dat het mandaat 
zowel het nemen van de beslissing omvat (afdoeningsmandaat), als de onderteke-
ning van het besluit. Opmerkelijk is dat in meerdere mandaatbesluiten gebruik 
werd gemaakt van begrippen zoals 'ondertekening' of 'tekeningsbevoegdheid'. 
Deze begrippen lijken te wijzen in de richting van ondertekeningsmandaat, ter-
wij1 uit de context waarin deze begrippen werden gebruikt valt op te maken dat 
eerder sprake zou zijn van beslissingsmandaat. 
In verschillende gevallen is voorzien in een voorschrift voor een standaard onder-
schrift voor ondertekeningsmandaat. Bij een aantal standaard onderschriften is 
het echter niet onmiskenbaar duidelijk dat het slechts om ondertekeningsman-
daat gaat. 

Beoordeling 

Het onderscheid tussen mandaat en ondertekeningsmandaat is niet voor ieder 
bestuursorgaan duidelijk. Indien niet duidelijk is dat sprake is van mandaat 
(daarbij inbegrepen de bevoegdheid om te ondertekenen) of slechts van onderte-
keningsmandaat, roept dat de vraag op of het bestuursorgaan zelf heeft beslist of 
dat in mandaat is beslist. Veel bestuursorganen hebben een voorschrift van een 
dergelijke streldcing niet in hun mandaatbesluit opgenomen. 
Aanbeveling: Bestuursorganen moeten in hun mandaatverleningen helderheid 
bieden of beslissingsmandaat dan wel alleen ondertekeningsmandaat wordt ver- 
leend. Indien in de Aanwijzingen voor de regelgeving onderscheidenlijk de Aan- 

265. Zijlstra 1997-1, p. 247, onder vervvijzing naar WAR 4 jUni 1993, Gst. 6981, 2 rn.nt. Brederveld. 
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wijzingen voor de decentrale regelgeving bepalingen over mandaat worden opge-
nomen, dan wordt dit daarin voorgeschreven. 

Mede als gevolg van de soms onheldere inrichting van de mandaatverleningen, 
blijkt uit de betrokken besluiten niet steeds dat sprake is van ondertekenings-
mandaat in plaats van beslissingsmandaat (waarmee dus strijd met artikel 10:11, 
tweede lid, ontstaat). Gebruik van een vaste formulering bij ondertekeningsman-
daat is dan ook wenselijk. 
Aanbeveling: Voor de vormgeving van de ondertekening in geval van onderteke-
ningsmandaat wordt het model gebruikt `overeenkomstig het door [het bestuurs-
orgaan] genomen besluit'. Indien in de Aanwijzingen voor de regelgeving onder-
scheidenlijk de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving bepalingen over 
mandaat worden opgenomen, wordt dit model daarin neergelegd. 

Bij ondertekeningsmandaat moeten bestuursorganen desgevraagd lcunnen aan-
tonen dat zij het besluit zelf hebben genomen. Dit betekent dat hun procedures 
erop ingericht moeten zijn dat dit daadwerkelijk kan worden aangetoond. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen bun procedures erop in te richten dat bij 
ondertekeningsmandaat kan worden aangetoond dat zij het besluit zelf hebben 
genomen. Dit kan bijvoorbeeld geschieden doordat de paraaf van het bestuursor-
gaan respectievelijk de parafen van alle leden van het meerhoofdige bestuursor-
gaan op de minute van het besluit worden vermeld. 

4. 17- 8 	Welke gevolgen heeft een gebrek in de verlening van 
ondertekeningsmandaat, en kan een dergelijk gebrek worden hersteld? 

De wet 

De Awb, noch andere wetgeving, laat zich uit omtrent de vraag naar de gevolgen 
van gebreken in de verlening van ondertekeningsmandaat en de vraag op welke 
wijze deze kunnen worden hersteld. 

Literatuur 

In de literatuur wordt in het algemeen aangenomen dat het ontbreken van de 
(juiste) ondertekening' en het onbevoegd ondertekenen de schending van een 
vormvoorschrift oplevert. Deze schending kan onder omstandigheden — en mits 
de belanghebbenden daardoor niet worden benadeeld — op grond van artikel 6:22 
worden gepasseerd. 267  Voorwaarde om dit gebrek te kunnen passeren is wel dat 
alleen de ondertekening ontbreelct en verder sprake is van afgeronde besluitvor-
ming.268 

266. ABRS 26 september 1996, Gst. 1997, 7056, 3. 
267. Zie bijvoorbeeld Hennekens in zijn noot bij ABRS 13 december 1999, Gst. 2000, 7116, 3. 
268. Zie de noot van De Waard bij ABRS 23 olctober 1997, RAwb 1998, 55. 
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In de literatuur is weinig aandacht besteed aan de verhouding tussen de figuur 
van artikel tom en bijzondere bepalingen omtrent ondertekening en onderteke-
ningsmandaat en de gebreken die in dat verband eventueel zouden kunnen ont-
staan. Goorden is van mening dat de regeling van het ondertekeningsmandaat in 
de Gemeentewet past binnen de in de Awb voorziene regeling. 269  
De waarborgfunctie die moet uitgaan van de aanwezigheid van de twee vereiste 
handtekeningen onder besluiten van B en W of Gs (echtheid van het besluit), lijkt 
in de literatuur - mogelijk mede naar aanleiding van uitspraken van medio jaren 
negentig - enigszins te worden gerelativeerd (zie ook 4.16.2). Ms vast komt te 
staan dat de inhoud van het bestreden besluit overeenstemt met de wil van het 
bevoegde bestuursorgaan, zijn gebreken in de ondertekening meer van formele 
aard. 27° 

Jurisprudentie 

De jurisprudentie laat in het algemeen een lijn zien die er op wijst dat gebreken 
in de verlening van ondertekeningsmandaat als de schending van een vormvoor-
schrift worden beschouwd. 
Begin jaren negentig werden besluiten van colleges van burgemeester en wet-
houders en colleges van gedeputeerde staten met enige regelmaat vernietigd, 
indien ten onrechte alleen de secretaris of de griffier had ondertekend. 27' In 1995 
overwoog de Afdeling dat het gebrek niet slechts een administratief verzuim is en 
dat appellant er aanspraak op heeft dat gewaarborgd is dat de beslissing op zijn 
bezwaarschrift wordt genomen door de daartoe bevoegde instantie en dat dat uit 
de tekst blijkt.am 
Nadien is in het algemeen een ontwikkeling waar te nemen waaruit valt op te 
maken dat - indien kan worden vastgesteld dat het bestuursorgaan zelf het 
besluit heeft genomen - gebreken in de ondertekening (er is bijvoorbeeld niet 
ondertekend) de schending van een vormvoorschrift opleveren, althans kunnen 
worden gepasseerd. 273  Voorwaarden om dit gebrek te kunnen passeren is dat niet 
aannemelijk moet zijn dat de appellant door de schending van dit vormvoor-
schrift in zijn processuele belangen is geschaad, althans is benadeeld. 274  
Een ander probleem kan zijn dat soms - kennelijk mede op grond van de stuk-
ken, het verhandelde ter zitting en het mandaatbesluit - wordt aangenomen dat 
wel ondertekeningsmandaat is verleend, ook al blijkt dat niet uit het mandaatbe-
sluit.275  Indien het bestreden besluit is ondertekend door een ambtenaar die 
werlczaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en duidelijk is 

269. Goorden 1995-1, p. 4. 
270. Zie hiervoor Brederveld in zijn noten bij ABRS 5 januari 1995, Gst. 1995, 7019,3 en bij ABRS 26 

september 1996, Gst. '997.7056, 3. 
271. ARRS 14 maart 1991, Gst, 1991, 6927, 3 Vz. AGvb 19 februari 1991, AB 1092, 305 ABRS 5 januari 

1995, 111 1995,100; Gst. 1995, 7019, 3; Ankort 1995, 45. 
272. ABRS 5 januari 1995, 10 1995, 100, Gst. 1995, 7019, 3, Ankort 1995, 45. 
273. ABRS 26 september 1996, Gst. 7056, y GRvB 23 januari 1997, TAR 1997, 44 en AB 1997, 205; 

ABRS 25 januari 1999, Gst. 1 999 ,  7106 , 4 ; ABRS 13 december 1999 Gst. 2000,7116, 3. 

274. CRvB 23 januari 1997, TAR 1997,44 en AB 1997, 205. 
275. ABRS 25 januari 1999, Gst. 1999; 7106,  4. 
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dat het bestuursorgaan het besluit zelf heeft genomen, lijkt daarvoor aanleiding 
te zijn. 276  In deze situatie wordt een dergelijk gebrek niet altijd met een expliciete 
verwijzing naar artikel 6:22 gepasseerd. 
In de jurisprudentie heeft de vraag naar de verhouding tussen artikel Isom en de 
bepalingen voor ondertekeningsmandaat in de artikelen 75 en io5 van de 
Gemeentewet en de artikelen 74 en 102 van de Provinciewet niet tot problemen 
geleid. 

Praktijk 

Beoordeling 

Ruim voor inwerkingtreding van de derde tranche oordeelde de Kroon in een konink-

lijk besluit van 1988 dat de verlening aan een directeur van de bevoegdheid om 

beschikkingen op grond van de Hinderwet te verlenen, mede omvat de bevoegdheid 

om deze beschikkingen te ondertekenen. Het KB gaat niet in op de vraag of de bepa-

lingen met betrekking tot de ondertekeningsbevoegdheid uit de Gemeentewet hier-

bij nog een rol spelen. 277  

In een uitspraak uit 1992 ter zake van een verzoek om voorlopige voorziening betwij-

felde de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak de toelaatbaarheid van de verlening 

van ondertekeningsmandaat ter zake van de ondertekeningsbevoegdheid van de 

Commissaris door het college van gedeputeerde staten aan de griffier. Op de vraag 

naar de verhouding tussen de bijzondere bepalingen omtrent ondertekeningsman-

daat van de griffier en de algemene mogelijkheid tot verlening van ondertekenings-

mandaat ging de Voorzitter niet in. Een oordeel in deze kwestie liet hij over aan de 

rechter die in de bodemprocedure moest oordelen. Een uitspraak in de desbetref-

fende hoofdzaak is niet aangetroffen. 

De indruk is dat — in lijn met de algemene jurisprudentie omtrent gebreken bij 
ondertekeningsmandaat — ook gebreken in de toepassing van bijzondere bepa-
lingen voor ondertekeningsmandaat als vormgebreken moeten worden be-
s chouwd. 279  

In de onderzochte mandaatbesluiten is voor de beantwoording van deze vraag 
geen informatie aangetroffen. 

Indien kan worden vastgesteld dat het bestuursorgaan het besluit zelf heeft geno-
men, dan moet de voorzichtige conclusie zijn dat gebreken ter zake van het 
ondertekeningsmandaat (er is niet ondertekend of er is onbevoegdelijk onderte-
kend) aan te merken zijn als de schending van vormvoorschriften. In die zin is de 

276. ABRS 13 december 1999, Gst. 2000, 7116, 3. 
277. ics 25 augustus 1988, nr. 50, Gst. 6867, p. 487. 
278. Vz. ARRS 22 januari 1992, Gst. 1993, 6963, 6. 
279. Goorden is in zijn commentaar bij artikel 75 Gemeentewet wat voorzichtiger, Goorden 1995-1, 

P. 4. 
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ondertekening van een besluit een formaliteit te noemen. Om een dergelijk 
gebrek te kunnen passeren moet vastgesteld zijn dat de appellant door de schen-
ding van dit vormvoorschrift niet in zijn processuele belangen is geschaad. 
De verhouding tussen artikel ro:li en de bijzondere bepalingen omtrent onderte-
keningsmandaat in de Gemeentewet en de Provinciewet is in de pralctijk niet pro-
blematisch. Gebreken in de toepassing van voornoemde bijzondere bepalingen 
lijken evenzeer als vonngebreken te worden beschouwd. 

4.18  

Artikel 10:12 

Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan 
aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent 
tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging ver-
leent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een pri-
vaatrechtelijke rechtshandeling zijn. 

448. 1 	Inleiding 

178 

SCHAKELBEPALING MANDAAT EN VOLMACHT 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De bepalingen ter zake van mandaat zijn ingevolge artikel rci:12 van overeenkom-
stige toepassing op de verlening van volmacht door het bestuursorgaan voor het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Zij zijn voorts van overeen-
komstige toepassing op de verlening van een machtiging tot het verrichten van 
handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling 
zijn. Artikel 10:12 verzekert dat binnen dezelfde overheidsorganisatie geen inhou-
delijke afwijkingen bestaan tussen enerzijds regelingen ter zake van de verlening 
van mandaat voor publiekrechtelijke bevoegdheden en anderzijds regelingen ter 
zake van de verlening van volmacht voor privaatrechtelijke bevoegdheden en de 
verlening van een machtiging voor het verrichten van handelingen die noch een 
besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Achtergrond hiervan is 
de gedachte, dat in de praktijk ook vaak geen onderscheid wordt gemaalct tussen 
mandaat- en volmachtverlening aan ondergeschikten. 
Het artikel bewerkstelligt dat de bepalingen van afdeling ro.r.1 Awb derogeren 
aan de bepalingen van titel 3 van Boek 3 BW terzake volmacht, hetgeen betekent 
dat de bepalingen uit titel 3 van Boek 3 sw niet onverkort van toepassing zijn op 
de overheidsorganisatie. Zodoende wordt voorkomen dat privaatrechtelijke verte-
genwoordigingsfiguren zoals de stilzwijgende volmacht (art 3:61 sw) en de 
onherroepelijke volmacht (artikel 3:74 sw) ook zonder meer door de overheid 
gebruikt kunnen worden. Dergelijke privaatrechtelijke vertegenwoordigingsfigu-
ren verhouden zich moeilijk met het uitgangspunt dat het bestuursorgaan verant-
woordelijk blijft voor de wijze waarop ondergeschikten de bevoegdheden van het 
bestuursorgaan uitoefenen (MvT p. 177). 



De van overeenkomstige toepassing-verklaring van afdeling 10.1.1 geldt alleen de 
situatie van volmacht en machtiging aan een ondergeschikte. Op de verlening 
van volmacht aan niet-ondergeschikten is het BW onverkort van toepassing (MvT 
P. 177). 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden hoe bestuursorganen in de praktijk oriigaan met deze 
wetsbepaling. Voorts moet worden onderzocht in welke gevallen — gezien de aard 
van de betrokken bevoegdheid — de verlening van een volmacht of een machti-
ging niet is toegestaan, hoe verzekerd is dat een niet-ondergeschikte gevolmach-
tigde zich bewust is van de toepasselijkheid van normen van publiekrecht, wat 
moet worden verstaan onder `werkzaam onder de verantwoordelijkheid', en wat 
de gevolgen zijn van een gebrek in de volmacht/machtiging. 

4.18.2 	Voorzien mandaatbesluiten in een (aparte) regeling voor de verlening 
van volmachten en machtigingen? 

De wet 

De memorie van toelichting bij artikel 10:12 merkt in dit verband op: 

Literatuur 

[...] Men zal zich zelfs niet altijd bewust zijn of men nu krachtens mandaat dan wel 

krachtens volmacht handelt. De op de ministeries geldende regels inzake de uitoefe-

ning van tekenbevoegdheid onderscheiden ook niet wat betreft de uitoefening van 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden. Daarbij dient te worden 

bedacht dat het van min of meer toevallige omstandigheden kan afhangen of de 

publiekrechtelijke dan wel de privaatrechtelijke weg wordt gekozen [...].280 

In de literatuur is de aandacht voor de onderhavige problematiek beperkt en is de 
vraag als zodanig niet aan de orde gesteld.' Wel is er in het kader van enkele 
meeromvattende kwesties zijdelings aandacht besteed aan aspecten van de wijze 
waarop de overheid volmachten en machtigingen dient te verlenen. Het betrof 
hier in hoofdzaak de navolgende drie lcwesties. 

In de eerste plaats wordt er door verschillende schrijvers op gewezen dat artikel 
10:12 tot verwarring kan leiden, omdat het terminologisch niet goed aansluit op 
de systematiek van het vermogensrecht. De redactie van artikel 10:12 stelt ten 
onrechte dat de volmacht of machtiging wordt verleend door een bestuursorgaan. 
De volmacht behelst de bevoegdheid om voor de rechtspersoon te handelen en 

280. MvT p. 176. 
281. Zijlstra heeft crop gewezen dat voor niet geregelde aspecten op dit terrein het aan de rechtsont-

wikkeling wordt overgelaten in hoeverre artikel 3:79 my of naar analogie een of meer bepalingen 
over volmacht betekenis lcunnen hebben voor mandaat. Zie Zijlstra 1997-1, p. 247. 

179 



wordt verleend door de rechtspersoon. Dat de rechtspersoon alleen kan handelen 
via zijn organen, die overigens ook bestuursorgaan (kunnen) zijn, maakt dit niet 
anders.asz Aan de figuur van de machtiging als bedoeld in artikel ro:i2. is in de 
literatuur, vergeleken met de figuur van de volmacht, relatief weinig aandacht 
besteed. Aileen daar waar daartoe verder concrete aanleiding is, zal op de figuur 
van de machtiging apart worden ingegaan. 

In de tweede plaats is in de literatuur aandacht besteed aan het feit dat de verle-
ning van een volmacht niet automatisch inhoudt dat er ook voor de vertegen-
woordiger/gevolmachtigde een verplichting bestaat om overeenkomstig de vol-
macht te handelen. Deze laatstgenoemde verplichting kan wel voortvloeien uit de 
wet of een overeenkomst, zoals een overeenkomst van lastgeving of een arbeids-
overeenkomst. 283  De vraag rijst of, en zo ja op welke wijze, de gevolmachtigde van 
de overheid verplicht kan worden de volmacht te gebruiken. 
Door onder meer Van Stegeren werd (voor de inwerkingtreding van de derde 
tranche) ter zake van artikel 171, tweede lid, (oud) 284  Gemeentewet betoogd dat de 
hier bedoelde opdracht aan een ambtenaar niet als een volmacht, maar als een 
vorm van delegatie moest worden beschouwd, 285  terwfil de opdracht aan een niet-
ondergeschikte wel een volmacht op1everde. 136  Deze visie moet met de inwer-
kingtreding van de derde tranche als achterhaald worden beschouwd; thans is in 
beide gevallen sprake van volmacht. 
Hennekens heeft er op gewezen dat het ongelulckig is dat op grond van aanpas-
singswetgeving bij de derde tranche artikel ii, tweede lid, Gemeentewet is 
komen te vervallen. Uit de wetgeschiedenis bij de voorlopers van dit artikel leidde 
hij af dat deze burgemeesterlijke opdracht een verplichting inhield voor degene 
aan wie de opdracht was gegeven. 287  In zijn visie zou sinds de inwerldngtreding 
van de derde tranche Awb de verlening van een volmacht aan een ambtenaar of 
een niet-ondergeschikte altijd moeten worden gecombineerd met de lastgeving 
om de verplichting om krachtens de volmacht te handelen, te bewerkstelligen. 
Dat de volmacht veelal aan ambtenaren wordt verstrekt, maakt dit naar zijn 
mening niet anders; uit de ambtelijke aanstelling zou in het algemeen naar haar 
aard niet voortvloeien dat ook namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshan-
delingen kunnen worden verricht. 2" 

282. Heinekens 1998. 
283. Hennekens wijst crop dat uit de wetsgeschiedenis van de voorlopers van het huidige artikel 171 

Gemeentewet moet worden afgeleid dat de burgemeester in zijn hoedanigheid van vertegen-
woordiger van de gemeente ex artikel 171 Gemeentewet wel verplicht is om de desbetreffende 
raadsbestuiten uit te voeren. Hennekens 1999, p. 69. 

284. Artikel 171, tweede lid, Gemeentewet luidde: 'De burgemeester kan de in het eerste lid bedoelde 
vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.' 

285. nit zou een plicht impliceren. 
286. Veer een besprelcing van het verschil in materiele normering tussen de verlening van een volmacht 

c.q. machtiging aan een ondergeschikte c.q. een niet-ondergesdnkte zij verwezen naar 
287. Hennekens 1999, p. 70. 
288. Idem, tap.; zie ook Van Stegeren 1989, p. 267-268. 
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In de derde plaats is in de literatuur — mede in het kader van vragen omtrent de 
streldcing van artikel 10:12 — ingegaan op het vraagstuk van de vertegenwoordi-
ging van de overheid bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelin-
gen.289  Het gaat hier om de vraag welke organen bevoegd zijn voor een rechtsper-
soon die tot de overheid behoort, privaatrechtelijke rechtshandelingen te 
verrichten en vervolgens de vraag in hoeverre deze organen die bevoegdheden 
aan ambtenaren of niet-ondergeschilcten kunnen overdragen of overlaten. 
Deze vragen spelen zowel op centraal als op decentraal niveau, maar de beant-
woording ervan heeft in zijn toepassing op het gemeentelijk niveau in de litera-
tuur met name aandacht gelcregen. De complexe regeling daaromtrent in de 
Gemeentewet (waarbij het beslissingsbevoegde orgaan — de raad — een ander is 
dan het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan — de burgemeester) lijkt hier overi-
gens debet aan te zijn. Hierna zal aandacht worden besteed aan de beantwoor-
ding van deze vraag naar de bevoegdheidsverdeling op het gemeentelijk 
niveau.29° 
Een aantal schrijvers meent dat voor de privaatrechtelijk handelende overheid 
geldt, dat altijd eerst door het daartoe bevoegde bestuursorgaan een apart besluit 
moet worden genomen, voordat de privaatrechtelijke rechtshandeling als zodanig 
mag worden verricht. Zo moet op het niveau van gemeenten onderscheid worden 
gemaakt tussen de bevoegdheid van de raad om te beslissen dat een privaatrech-
telijke rechtshandeling zal worden aangegaan en de bevoegdheid tot het aangaan 
van de rechtshandeling door de burgemeester. 29 ' 
Ook Van Schendel is van mening dat het besluit van de gemeenteraad een in de 
publiekrechtelijke — interne — ordening van de privaatrechtelijke rechtspersoon 
gemeente voorgeschreven beoordeling is van de gerechtvaardigheid van de han-
deling. Zonder het daartoe strekkende raadsbesluit is de wettelijke vertegenwoor-
diger niet bevoegd de rechtshandeling te verrichten. De inhoud en omvang van 
de vertegenwoordigingsmacht van de burgemeester wordt door het raadsbesluit 
bepaald. Van Schendel wijst erop dat het toenmalige artikel 78, eerste lid (oud) 
Gemeentewet (het huidige artikel 171) de burgemeester de handelingsbevoegd-
heid verschaft om de civielrechtelijke rechtshandelingen voor de gemeente te ver-
richten. De wilsverldaring van de gemeente wordt dan ook afgegeven door de 
handelingsbevoegde vertegenwoordiger: de burgemeester. 292  
Hennekens daarentegen is van oordeel dat de raad in zijn hoedanigheid van 
orgaan van de gemeente door zijn beslissing dat de overeenkomst wordt aange-
gaan de privaatrechtelijke rechtshandeling voor de gemeente sluit. Deze raadsbe-
slissing is dan ook geen besluit, maar de privaatrechtelijke rechtshandeling (bij- 

289. Zie o.a. Van Stegeren 1994, p. 217. 
290. Op het niveau van de centrale overheid zijn de artikelen 27 e.v. van de Comptabiliteitswet van 

belang: in het algemeen is iedere minister bevoegd namens de Staat privaatrechtelijke rechts-
handelingen te verrichten met betrekking tot de begroting waarover hij het beheer voert. Voor 
een uitgebreid overzicht van de regelingen voor vertegenwoordiging van publiekrechtelijk 
vormgegeven rechtspersonen wordt hier verwezen naar Peters 1997, p. 125 e.v. 

291. Zie hiervoor onder meer Zijlstra 1997, p. 248; De Haan, Drupsteen & Fernhout 1998, p. 123; De 
Groot 1996, p. 93-94. 

292. Van Schendel 1982, p. 69. 
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voorbeeld aanvaarding van een aanbod) zelf. De burgemeester heeft naar de 
mening van Hennekens de bevoegdheid om door de raad aangegane verbintenis-
sen uit te voeren door middel van die rechtshandelingen die ter zake vereist zijn: 
comparitie bij notariele alcte bijvoorbeeld. In deze visie bepaalt de burgemeester 
dus niet de wil van de gemeente en is het dus niet de burgemeester die voor de 
gemeente de privaatrechtelijke rechtshandeling verricht. In de visie van Henne-
kens maalct de wetgever met artikel 10:12 Awb dan ook een idenkfouf . 293  

jurisprudentie 

In de jurisprudentie is de mogelijke (terminologische) verwarring ter zake van de 
redactie van artikel 10:12 (niet het bestuursorgaan, maar de rechtspersoon ver-
leent de volmacht c.q. machtiging) niet aan de orde gekomen. 
Voorts is in de jurisprudentie geen aandacht besteed aan de vraag in hoeverre uit 
de verlening van een volmacht aan een ambtenaar of een niet-ondergeschik-te, al 
dan niet een plicht voor deze ambtenaar of niet-ondergeschikte voortvloeit om 
krachtens de volmacht te handelen. 
In de jurisprudentie van met name de Hoge Raad is verschillende malen het 
vraagstuk van de verdeling en uitoefening van bevoegdheden ter zake van het ver-
richten van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan de orde gekomen. Daarbij 
ging het in het bijzonder om de problematiek van onbevoegde vertegenwoordi-
ging van de overheid en de vraag in hoeverre onbevoegd (privaatrechtelijk) hande-
len van een pseudo-vertegenwoordiger aan de overheid moest worden toegere-
kend. Op dit vraagstuk wordt ingegaan in § 4.18.6. 
In zijn rapport van 28 december zoo° wees de Nationale ombudsman er in het 
kader van een ldacht over een gedraging van het college van gedeputeerde staten 
van Zeeland op dat voor de afdoening van een klacht een bestuursorgaan een 
machtiging kan verlenen aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijk-
heid. Op de verlening van deze machtiging zijn de bepalingen van afdeling 10.1.1 
op grond van artikel 10:12 Awb van overeenkomstige toepassing. 294  

Praktijk 

In een significant aantal gevallen voorzien mandaatbesluiten niet in een (afzon-
derlijke of in de mandaatregeling geintegreerde) regeling voor de verlening van 
volmachten en machtigingen. In een aanzienlijk aantal gevallen voorzien man-
daatregelingen op enigerlei wijze wel in een regeling voor de verlening van vol-
machten en machtigingen. In het merendeel van die gevallen worden overigens 
de begrippen volmacht en machtiging niet gebruikt, maar wordt ook in dat ver-
band het begrip mandaat gebruikt. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt 
de verlening van een volmacht of van een machtiging expliciet onderscheiden van 
de verlening van mandaat. 

293. Hennekens 1998, p. 437-439 en zijn noot onder Rb. Breda 21 hill 1998, Gst. 7085,3. 
294. No 28 december 20 00, AB 2001, 143. 
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In een aanzienlijk aantal van de onderzochte mandaatbesluiten wordt voor wat 
betreft het verrichten van privaatrechtelijke overeenkomsten geen onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de bevoegdheid (van bijvoorbeeld de gemeenteraad) 
om te beslissen dat de overeenkomst zal worden aangegaan en anderzijds de 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon (van de burgemees-
ter). Veel mandaatbesluiten lijken te veronderstellen dat de mandataris die kan 
beslissen dat de overeenkomst zal worden aangegaan, daarmee automatisch 
beschikt over de volmacht om daartoe de rechtspersoon te vertegenwoordigen, 
althans voor de rechtspersoon de onderhandelingen te voeren en zonodig de 
handtekening onder de overeenkomst te zetten. 
Laatstgenoemde kwestie lijkt zich met enige regelmaat voor te doen bij gemeen-
ten. Uit de onderzochte mandaatbesluiten van gemeenten blijkt vaak niet dat de 
ambtenaar die namens de raad (of indien de besluitbevoegdheid is gedelegeerd 
aan het college, namens het college) beslist dat een overeenkomst zal worden 
aangegaan, tevens bevoegd is de gemeente hierin te vertegenwoordigen en de 
overeenkomst met de wederpartij te sluiten. 
In slechts een beperkt aantal gevallen wordt in de mandaatregeling apart onder-
scheid gemaakt tussen de verlening van volmacht en de verlening van een mach-
tiging. Een regeling voor de verlening van machtigingen is slechts sporadisch 
aangetroffen. 
Uit een enquete van de Nationale ombudsman bleek dat slechts 18% van de res-
ponderende bestuursorganen voor de bevoegdheid tot de behandeling van ldach-
ten namens het bestuursorgaan machtiging had verstrekt. Bij de Nationale 
ombudsman is in dat verband de vraag gerezen in hoeverre bij bestuursorganen 
voldoende duidelijkheid bestaat over het van overeenkomstige toepassing zijn 
van de mandaatregeling in de Awb. 295  

Beoordeling 

De bevoegdheidsregels omtrent het verrichten van privaatrechtelijke rechtshan-
delingen en feitelijke handelingen zijn complex, en worden in de literatuur, de 
jurisprudentie en de praktijk verschillend uitgelegd. Om de betekenis en strek-
king van artikel 10:12 Awb te lcunnen begrijpen en beoordelen, moet eerst wor-
den aangegeven hoe deze regels op de verschillende bestuursniveaus in elkaar 
steken. 
Vooropgesteld zij, dat het bij het aanmerken van beslissingen en handelingen 
rond publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en feitelijke bevoegdheden als 
`publielcrechtelijk' onderscheidenlijk `privaatrechtelijk' vaak gaat om een invals-
hoek, niet om absolute, elkaar uitsluitende grootheden. Een besluit in de zin van 
de Awb is een publiekrechtelijke rechtshandeling, maar civielrechtelijk gezien 
een handeling die de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, wordt 
toegerekend. 
Bij het verrichten van civielrechtelijke rechtshandelingen door de overheid gaat 
het steeds om twee momenten: de beslissing dat de rechtshandeling moet wor- 

295. Jaarverslag Nationale ombudsman 1999, Kamerstukken II 1999/00, 27 050, nr. 2, p. 29. 
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den verricht, en de daadwerkelijke verrichting namens de rechtspersoon. In het 
gemeentebestel liggen deze bevoegdheden bij twee verschillende organen: de 
raad (artikel 47, tweede lid, Gemeentewet) 296  onderscheidenlijk de burgemeester 
(artikel 17i). Bij de centrale overheid liggen deze bevoegdheden in een hand, 
namelijk bij de minister (die het aangaat) dan wel bij het hoogste orgaan van het 
betrolcken hoog college van staat (artikel 27, tweede lid, Comptabiliteitswet). Bij 
zelfstandige bestuursorganen wijst de bijzondere wet het bevoegde orgaan of de 
bevoegde organen aan: meestal zijn dat het algemeen bestuur onderscheidenlijk 
de voorzitter.z 97  
De privaatrechtelijke rechtshandeling komt pas tot stand indien het vertegen-
woordigingsbevoegde orgaan die handeling namens de rechtspersoon verricht. 
De eerstbedoelde beslissing — waartoe in de gemeente de raad bevoegd is — is dan 
ook zelf niet civielrechtelijk van aard: zij maakt slechts het vertegenwoordigings-
bevoegde orgaan — in de gemeente: de burgemeester — in concreto bevoegd en 
verplicht de rechtshandeling namens de rechtspersoon te sluiten. Zij is te 
beschouwen als een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechts-
handeling (niet appellabel vanwege artikel 8:3 Awb). De privaatrechtelijke rechts-
handeling komt pas tot stand door toedoen van het vertegenwoordigingsbevoegde 
orgaan. De rechtshandeling wordt de gemeente als rechtspersoon toegerekend. 

Feitelijke handelingen kunnen door ieder orgaan en iedere ambtsdrager worden 
verricht, voor zover zij zich in de sfeer van hun normale bevoegdheden afspelen 
en zij niet zodanig ingrijpend van aard zijn dat zij een wettelijke grondslag met 
daaraan gekoppelde exdusieve toedeling behoeven. Civielrechtelijk gezien (bij-
voorbeeld in het kader van een actie uit onrechtmatige daad) worden zij de rechts-
persoon toegerekend. Een eventuele beslissing ter voorbereiding van een 
'gewone' feitelijke handeling is geen besluit, want niet op rechtsgevolg gericht. 
Wat betekent dit alles voor afdeling io.i.i Awb? Het betekent in de eerste plaats 
dat artikel voor de besluiten ter voorbereiding van civielrechtelijke rechts-
handelingen geen betekenis heeft: die worden rechtstreeks bestreken door artikel 
ion e.v. Voorts heeft de van overeenkomstige toepassing-verklaring van afdeling 
ro.i.r op de volmachtverlening voor het verrichten van privaatrechtelijke rechts-
handelingen en de machtiging tot het verrichten van overige handelingen niet 
voor alle bepalingen van afdeling mad het in die bepalingen bedoelde effect. 
Artikel ro:4, is bier zonder betekenis aangezien artikel ro:r2 alleen ziet op de ver- 

296. Onder het gedualiseerde bestel zal dat het college van b en w 
297. Zie V007 voorbeelden Ten Berge gc Zigsta 2000, p. 72-73. 
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Als de raad beslist dat de gemeente met X een koopovereenkomst zal sluiten, dan is 

dat een besluit in de zin van de Awb. De overeenkomst komt echter pas tot stand 

wanneer zij door de burgemeester namens de gemeente is gesloten. X kan, indien 

de burgemeester dit weigert, niet ageren uit wanprestatie (de overeenkomst is 

immers nog niet tot stand gekomen), maar alleen uit onrechtmatige daad. Over-

dracht van de bevoegdheid van de raad aan b en w (artikel )0 Gemeentewet) is dan 

ook delegatie in de zin van artikel 10:13 Awb. 



lening van volmacht respectievelijk machtiging aan een aan het bestuursorgaan 
ondergeschikt persoon. Uit de (ondertekening van de) overeenkomst behoeft niet 
te volgen namens welk bestuursorgaan de overeenkomst is gesloten (mac)), aan-
gezien deze is gesloten door de rechtspersoon en niet door een bestuursorgaan. 
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat afdeling 10.1.1 alleen van overeenkom-
stige toepassing is voor zover de aard van de handeling zich daartegen niet verzet. 
Dit dient in artikel 10:12 tot uitdruldcing te komen. 
Aanbeveling: In artikel 10:12 wordt `Deze afdeling is' vervangen door: Voor zover 
de aard van de handeling zich daartegen niet verzet, is deze afdeling. 

De systematiek van de Awb gaat er (impliciet) van uit dat eerst een besluit moet 
worden genomen voordat een bepaalde privaatrechtelijke rechtshandeling zal 
worden verricht. Vervolgens wordt door het tot vertegenwoordiging bevoegde 
orgaan de rechtshandeling daadwerkelijk verricht. De onderzochte mandaatbe-
sluiten laten zien dat in de praktijk het onderscheid tussen het besluit dat ten 
grondslag ligt aan de rechtshandeling enerzijds, en de verrichting van de rechts-
handeling anderzijds, niet steeds helder is. 
Voorts laten de onderzochte mandaatbesluiten (naast de literatuur en de jurispru-
dentie) ook zien dat er in de pralctijk de nodige onduidelijIcheid bestaat omtrent 
de vraag welk orgaan van de rechtspersoon bij het verrichten van bepaalde (pri-
vaatrechtelijke) (rechts)handelingen waartoe bevoegd is, meer in het bijzonder 
welk orgaan welke volmachten of machtigingen mag geven. In het algemeen 
geschiedt de vertegenwoordiging van een rechtspersoon door de organen die 
daartoe bevoegd zijn krachtens de wet en/of statuten of door derden krachtens 
volmacht of machtiging. Bij publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen volmach-
ten of machtigingen alleen worden verstrekt namens de rechtspersoon door de 
daartoe bevoegde organen van de rechtspersoon. Om die reden kan een beoorde-
ling van artikel 10:12 niet los worden gezien van de onduidelijIcheden ter zake de 
privaatrechtelijke vertegenwoordiging door de organen van publielcrechtelijke 
rechtspersoon. 
Aanbeveling: Teneinde het onderscheid tussen de verlening van mandaat ener-
zijds en de verlening van volmachten en machtigingen anderzijds recht te doen, 
dienen bestuursorganen hun mandaten en rechtspersonen hun volmachten en 
machtigingen zo veel mogelijk van elkaar te onderscheiden. 

Ten slotte zij er nog op gewezen dat de uitbreiding van het besluitbegrip ook een 
verschuiving in de toepasselijkheid van afdeling 10.1.1 meebrengt. Zo is voor het 
betalen van schadevergoeding in het normale geval nog steeds een besluit van de 
raad en een handeling van de burgemeester namens de gemeente nodig, maar 
ligt dit anders wanneer het gaat om schadevergoeding in een zogeheten zuiver 
schadebesluit: dan komt alleen het schadeveroorzakend orgaan eraan te pas. 
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4. 18.3 

De wet 

De wet geeft — anders dan artikel to:, tweede en derde lid — geen voorbeelden 
van gevallen waarin de aard van de bevoegdheid zich tegen volmacht of machti-
ging verzet. 
Op volmacht aan niet-ondergeschikten is het BW onverkort van toepassing. 298  Fen 
beperking naar de aard van de bevoegdheid valt in artikel 3:60 e.v. BW niet aan te 
treffen. 

Literatuur 

jurisprudentie 

In weike gevallen is de verlening van volmachten of machtigingen — gezien 
de aard van de bevoegdheid — verboden? 

Neerhof acht het merkwaardig dat artikel 10:12 geen gelding heeft voor die geval-
len waarin een volmacht of machtiging wordt verleend aan personen die niet 
onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werkzaam zijn. 299  

De jurisprudentie biedt geen concrete aanknopingspunten voor beantwoording 
van deze vraag. 

Praktijk 

De onderzochte mandaatbesluiten en de enqueteresultaten bieden geen aankno-
pingspunten voor beantwoording van deze vraag. 

Beoordeling 

Het is mogelijk dat de aard van de bevoegdheid waarvoor volmacht wordt gege-
ven, mede gezien de financiele gevolgen of politieke aspecten van de beslissing, 
zich in het algemeen tegen volmachtverlening verzet. Hierbij valt te denken aan 
de verlening van een volmacht om voor de Staat een groot defensiecontract te 
sluiten. Ook de persoon van een beoogd gevolmachtigde kan zich in het concrete 
geval tegen de volmachtverlening verzetten. Hierbij valt te denken aan de situatie 
dat de beoogd gevolmachtigde reeds belangen behartigt die met de belangen van 
de rechtspersoon kunnen strijden of een eigen belang heeft bij de zaak waarvoor 
hij namens de overheid optreedt. Voor wat betreft de verlening van machtiging 
om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke 
rechtshandeling zijn, valt in dit kader te denken aan de verlening van een machti-
ging om namens het bestuursorgaan bepaalde personen te horen of onderhande-
lingen namens de rechtspersoon te voeren. Ook hier kan de persoon van de 

298. MvT p. 177. 
299. A.R. Neerhof, noot bij CRvB r1 maart 1999, I B 1999, 12'. 
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gemachtigde (zijn eigen belangen) zich verzetten tegen de verlening van de 
machtiging. 
De wetgever heeft met de redactie van artikel 10:12 uitdrukkelijk beoogd dat op de 
verlening van een volmacht of machtiging aan een niet-ondergeschilcte de overige 
bepalingen van afdeling 10.1.1. niet van toepassing zijn en dat het BW op deze vol-
machtverlening en machtiging onverkort van toepassing is. Desalniettemin is het 
heel wel voorstelbaar dat met name de materiele normen van afdeling 10.1.1 ook 
hier betekenis hebben. Op grond van artikel 3:14 BW valt te verdedigen dat nor-
men van afdeling Ic),I.I ook gelden voor de verlening van een volmacht of machti-
ging aan een niet-ondergeschikte, nu op grond van dat artikel de verlening van 
volmachten en machtigingen niet in strijd mag komen met geschreven en onge-
schreven regels van publiekrecht. 

Dit heeft als gevolg dat het hiervoor vermelde omtrent de aard van de bevoegd-
heid, ook geldt voor de verlening van volmachten of machtigingen aan niet-
ondergeschilcten (zie verder ook $ 4.18.4). 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen zich ervan bewust te zijn dat de bepalin-
gen van afdeling io.i.i via artikel 3:14 BW ook betekenis lcunnen hebben bij vol-
macht en machtiging aan niet-ondergeschilcten. Dit betekent dat indien men 
overweegt om een volmacht of een machtiging te verstrekken, onderzocht moet 
worden of de bevoegdheid waarvoor de volmacht of machtiging wordt afgegeven 
— gezien de aard ervan — zich niet daartegen verzet. 

4. 18.4 	Is de niet-ondergeschikte die beschikt over een volmacht of machtiging 
van een bestuursorgaan zich bewust van toepasselijkheid van normen 
van publiekrecht? 

De wet 

Ook bier is artikel 3:14 BW van belang, dat bepaalt dat een bevoegdheid die 
iemand lcrachtens het burgerlijk recht toekomt, niet mag worden uitgeoefend in 
strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht. Voorts wordt de 
handeling, als handeling van een overheids-rechtspersoon, beheerst door de 
beginselen van behoorlijk bestuur via de schakelbepaling van artikel 3:1, tweede 
lid, Awb. 

Literatuur 

Artikel 3:14 BW luidt: Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toe-

komt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels 

van publiekrecht. 

In de literatuur is voor zover bekend geen aandacht aan deze vraag besteed. 
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Jurisprudentie 

In de jurisprudentie is deze vraag als zodanig niet aan de orde gekomen. 

Praktijk 

Van de bestuursorganen die deze vraag hebben beantwoord (56 in getal) geeft het 
merendeel aan geen of nog geen bijzondere voorzieningen te hebben getroffen 
voor het bewerkstelligen dat de niet-ondergeschikte die niet tot het openbaar 
bestuur behoort, zich bewust is van de toepasselijkheid van normen van publiek-
recht bij de uitoefening van de volmacht. Diverse bestuursorganen geven aan 
alleen volmacht aan niet-ondergeschikten te verlenen die als deskundige van de 
toepasselijIcheid van de normen van publiekrecht op de hoogte worden geacht te 
zijn (bijvoorbeeld notarissen). 

Beoordeling 

Dat het een niet-ondergeschikte is die namens de publiekrechtelijke rechtsper-
soon krachtens volmacht of machtiging handelt, neemt niet weg dat het de 
rechtspersoon is die de lure handelt, waaraan de handeling moet worden toegere-
kend. Dit betekent dat de normen van publiekrecht bij dit handelen van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon onverkort moeten gelden en dat de niet-onder-
geschikte die lcrachtens een volmacht of machtiging voor de publiekrechtelijke 
rechtspersoon handelt zich daarvan bewust dient te zijn. Artikel 3:14 sw en artikel 
3:1, tweede lid, jo. afdeling 3.2 Awb bevestigen dit, nu op grond van dat artikel het 
handelen van de overheid krachtens privaatrechtelijke bevoegdheden niet in 
strijd mag komen met de geschreven en ongeschreven normen van publiekrecht. 

Hierbij valt onder meer in het bijzonder te denken aan de betekenis van het gelijk-

heidsbeginsel. [en makelaar die namens een gemeente met meerdere potentiele 

kopers onderhandelt over de verkoop van grond die eigendom is van de gemeente, 

mag in dat verband een of meer potentiele kopers niet bevoor- of benadelen ten 

opzichte van andere potentiele kopers. Het is immers niet de makelaar die hier op 

eigen naam (als particulier) handelt, maar de publiekrechtelijke rechtspersoon. 

Of niet-ondergeschikten zich van de gelding van deze normen van publiekrecht 
bewust zijn, valt niet te zeggen. Naar de mening van verschillende geenqueteerde 
bestuursorganen wordt er bij de desbetreffende niet-ondergeschikte, gegeven zijn 
bijzondere deskundigheid (bijvoorbeeld de notaris, de makelaar of de advocaat), 
van uitgegaan dat deze zich daar zelf altijd van bewust is. Ook al mag van bijvoor-
beeld een notaris of een advocaat een dergelijke deslcundigheid worden verwacht, 
niet van iedere niet-ondergeschilcte waarvan de overheid gebruikmaakt, kan een 
dergelijke deskundigheid altijd worden verwacht. Dat deskundige niet-onderge-
schikten zich tot op zekere hoogte bewust zijn van de gelding van de normen van 
publiekrecht voor hun handelen, neemt niet weg dat de publiekrechtelijke rechts- 
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persoon uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de gedragingen van deze niet-
ondergeschikte. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen er bij de verlening van volmachten en 
machtigingen aan niet-ondergeschikten — zo nodig met bijzondere aanwijzingen 
voor het specifieke geval — voor te zorgen dat de niet-ondergeschilcten de regels 
van publiekrecht in acht nemen. 

4.18.5 	Wat wordt in dit verband verstaan onder de term 'werkzaam onder zijn 
(i.c. het bestuursorgaan) verantwoordelijkheid'? 

De wet 

De memorie van toelichting bij artikel 10:12 geeft geen antwoord op de vraag wat 
moet worden verstaan onder de term 'werkzaam onder verantwoordelijIcheid van 
het bestuursorgaan'. 
Een vergelijkbare term wordt gebruikt in de artikelen 4:81, eerste lid, en io:4, eer-
ste lid, Awb. Uit de toelichting bij artikel 10:4 valt op te maken dat degene die niet 
werkzaam is onder verantwoordelijIcheid van een bepaalde mandaatgever, niet 
aan die mandaatgever ondergeschikt is. 3" In het voorstel voor artikel 10.1.3.1 ter 
zake van attributie aan ondergeschikten in het voorontwerp voor de vierde 
tranche wordt voor de betekenis van deze term aangesloten bij de memorie van 
toelichting bij artikel 10:4. 3°' 

Literatuur 

In de literatuur is de betekenis van de term 'werkzaam onder verantwoordelijk-
heid van het bestuursorgaan' als bedoeld in artikel 10:12 niet expliciet aan de orde 
gesteld. 
Wel is de betekenis van vergelijkbare termen zoals onder meer bedoeld in art io:4 
en artikel 10.1.3.1 Voorontwerp vierde tranche aan de orde gekomen. Zijlstra heeft 
er in dat verband op gewezen dat de `verantwoordelijkheid van een bestuursor-
gaan' veronderstelt dat het bestuursorgaan voor individuele gevallen aanwijzin-
gen kan geven. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat de persoon aan wie de aan-
wijzing wordt gegeven (ambtelijk-hierarchisch) ondergeschilct is aan dat 
bestuursorgaan. Ook uit mandaatverhoudingen en het bestaan van een aanwij-
zingsbevoegdheid voor individuele gevallen die voortvloeit uit een bijzondere wet 
kan worden afgeleid dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het hande-
len van deze personen 3" (zie over dit onderwerp verder ook § 4.10.3 en 5.5.2). 

Jurisprudentie 

Over deze vraag is geen specifieke jurisprudentie aangetroffen. 

300. MvT p. 172. 
301. Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht 1999, p. 149. 
302. Zijlstra 1997-2, p. 76-79; zie ook De Voogd 2000, p. 127-130. 
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Praktijk 

De onderzochte mandaatbesluiten en de enqueteresultaten bieden geen aankno-
pingspunten voor beantwoording van deze vraag. 

Beoordeling 

De betekenis van de term 'werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan' roept in de praktijk weinig vragen op. In het algemeen geldt dat 
— in de situatie voordat het mandaat is verleend — sprake is van 'ondergeschikt-
heid/werkzaam zijn onder de verantwoordelijlcheid van' in twee soorten gevallen: 
• wanneer de (aspirant-)gemandateerde persoon of functie ambtelijk-hierar-

chisch ondergeschikt is aan de mandaatgever, 
• wanneer de (aspirant-)gemandateerde 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-ondergeschiktheid. 
De term 'werkzaam onder zijn [van het bestuursorgaan] verantwoordelijkheid' 
in artikel 10:12 heeft overigens soms een onbedoeld effect. Zoals opgemerkt in 

4.18.2 wordt in geval van vertegenwoordiging bij de uitoefening van privaat-
rechtelijke bevoegdheden door de burgemeester de volmacht verleend om de 
rechtshandeling namens de gemeente te verrichten. De meeste gemeente-amb-
tenaren zijn echter niet ondergeschikt aan de burgemeester maar aan B en W. 
Artikel 10:12 (en daarmee afdeling 10.1.1) zou daarmee niet van toepassing zijn 
op een dergelijke volmacht. Omdat via de schakelbepaling van artikel 3:14, afde-
ling 10.1.1 ook in dat geval betekenis heeft, behoeft voor ongelukken niet 
gevreesd te worden. Een aanpassing van de wet, zo al doenlijk, lijkt niet nodig. 

4.18.6 	Wat zijn de gevolgen van een gebrek in de verlening van een volmacht 
respectievelijk een machtiging? 

De wet 

De memorie van toelichting merkt in dit verband op, dat voor de gevolgen van het 
niet in acht nemen van de bepalingen van afdeling Ion voor de volmacht, met 
name het vertrouwensbeginsel van belang is. Vervolgens wordt verwezen naar de 
toelichting bij artikel 1c):2. 3 °3  Aldaar merkt de memorie van toelichting op: 'De 
bepaling dat een binnen de grenzen van het mandaat genomen besluit geldt als 
een besluit van de mandaatgever, betekent niet dat een buiten de grenzen van die 
bevoegdheid genomen besluit onder alle omstandigheden niet aan het bestuurs-
orgaan kan worden toegerekend. Het vertrouwensbeginsel beschermt degene die 
op de aanwezigheid van een geldig mandaat vertrouwt en daarop ook mocht ver-
trouwen. Op basis van de jurisprudentie over dat beginsel zal men moeten aanne- 

303. MvT p. 177. 
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men dat er aanleiding bestaat voor een dergelijke toerekening indien aan twee 
voorwaarden is voldaan. Allereerst moet het bestuursorgaan door zijn gedrag het 
vertrouwen hebben gewelct dat er een rechtsgeldig mandaat bestond. Het gaat 
daarbij in beginsel niet om gedrag van de gemandateerde, maar om dat van het 
bestuursorgaan in wiens naam is gehandeld. In de tweede plaats zal vast moeten 
staan dat de wederpartij in redelijIcheid op de gewekte schijn van bevoegdheid 
heeft mogen afgaan. Onder die omstandigheden zal degene die belang heeft bij 
het toerekenen van het in gepretendeerd mandaat genomen besluit aan het 
bestuursorgaan, zich op het vertrouwensbeginsel kunnen beroepen. Hij zal dit 
uiteraard slechts doen, indien het besluit voor hem gunstig is, bijvoorbeeld 
indien het een subsidieverlening betreft. Gezien de beperkte jurisprudentie over 
deze casuspositie komt het weinig voor dat in dergelijke omstandigheden door 
het bestuursorgaan een beroep op het ontbreken van een geldig mandaat wordt 
gedaan. Om die reden is er thans van afgezien een uitdrulckelijke bepaling over 
dit onderwerp op te nemen. Daartoe bestaat des te minder aanleiding, nu artikel 
3:61, tweede lid, sw zich goed leent voor overeenkomstige toepassing op man-
daat.' 304  

Literatuur 

Artikel 3:61, tweede lid, BW luidt: Is een rechtshandeling in naam van een ander ver-

richt, dan kan tegen de wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedra-

ging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelij-

kerwijs mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de 

onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan. 

De Groot is van mening dat de inhoud en omvang van de vertegenwoordigings-
macht door het bevoegde orgaan, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau de 
gemeenteraad, wordt vastgesteld door middel van een besluit. Wanneer de burge-
meester of een andere vertegenwoordiger zich bevoegdelijk op vertegenwoordi-
gingsmacht kan beroepen en handelt in het raam van het besluit, is de gemeente 
gebonden.305  De prive-persoon die met de overheid overeenkomsten sluit, zal wel 
na moeten gaan welke organen in casu de beslissingsbevoegdheid hebben en 
welk orgaan eventueel zijn goedkeuring moet verlenen om zo te vermijden dat de 
overeenkomst kan worden aangetast. 3°6  De derde heeft derhalve de plicht zich 
behoorlijk te informeren omtrent de bevoegdheid, de overheid heeft de plicht 
hieromtrent de juiste informatie te verstrelcken. 307  Toezeggingen van een burge-
meester, een wethouder of een leidinggevend ambtenaar, dat de gemeente een 
rechtshandeling zal verrichten, waaromtrent de besluitvorming berust bij de 
gemeenteraad, lcunnen gewoonlijk niet als gedraging van de gemeente worden 
beschouwd. 3°8  Heeft de vertegenwoordiger zich als gevolmachtigde voorgedaan, 

304. MvT p. 168-169. 
305. De Groot 1996, p. 96-97. Zie ook Asser/Van der Grinten/Kortmann 1990, p. 32. 
306. De Groot 1996, p. 93-94. 
307. De Groot 1996, p. 96-97. 
308. Asser/Van der Grinten/Kortmann 1990, p. 153. 
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dan is de vertegenwoordigde niet gebonden, indien toereikende volmacht ont-
breekt en bij schijn van toereikende volmacht de schijn niet toerekenbaar is aan 
de vertegenwoordigde. 3°9  
Er zijn echter aan het privaatrecht te ontlenen beginselen die er voor zorg lcunnen 
dragen dat de overheid toch gebonden is (aan de overheid moet worden toegere-
kend), ondanks dat er geen rechtsgeldige vertegenwoordigingsconstructie aan de 
overeenkomst ten grondslag heeft gelegen. De wederpartij wordt immers op 
grond van de redelijkheid en billijkheid beschermd in geval van opgewekte schijn 
van bevoegdheid door de vertegenwoordigde overheidsinstantie en als ook de 
gevolmachtigde als vertegenwoordiger (in naam van) heeft gehandeld (artikel 
3:61 lid 2 Bw). 31 ° 
Peters is van mening dat er wat betreft de betekenis van het gerechtvaardigd ver-
trouwen van de wederpartij ter zake van de bevoegdheid van de vertegenwoordi-
ger en het toerekenen van handelingen van de (pseudo-)vertegenwoordiger aan 
de vertegenwoordigde, geen verschil moet worden gemaakt tussen de vertegen-
woordiging van privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechts-
personen. 3" Hij meent dat een regeling zoals in artikel 31 Jo. 27 en 28 Comptabili-
teitswet312  als een ongelukkige uitzondering op voornoemde hoofdregel moet 
worden gezien. 313  
Wanneer de gemeente daartoe bevoegd is, kan zij soms ook de onbevoegd ver-
richte rechtshandeling bekrachtigen (3:69 Bw). 314  Bekrachtiging is niet een aan-
vulling van ontbrekende vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoor-
diger. De onbevoegdheid van de vertegenwoordiger is een feit. De vertegen-
woordigde kan niettemin de rechtshandeling tot de zijne maken door de tot de 
wederpartij gerichte bekrachtiging. 3 ' 3  Dit blijft echter zonder gevolg indien op het 
tijdstip waarop wordt bekrachtigd, de wederpartij reeds heeft medegedeeld dat zij 
de handeling wegens het ontbreken van een volmacht als ongeldig beschouwt 
(artikel 3:69, lid i Bw). Een dergelijke mededeling heeft evenwel geen gevolg als 
de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst begreep of redelijkerwijs 
moest begrijpen dat een toereikende volmacht ontbrak (artikel 3:69, lid 3 Bw). 
Bekrachtiging kan ook stilzwijgend plaatsvinden en blijken uit gedragingen van 
de vertegenwoordigde zoals de nakoming van de overeenkomst. 3th  

309. Asser/Van der Grinten/Kortrnann I990, p. 74. 
Asser/Van der Grinten/Kortrnann 1990, p. 32. 

311. Peters 1 997 ,  P. 124 - 125. 

312. Artikel 31 Comptabiliteitswet luidt: De geldigheid van privaatrechtelijke rechtshandelingen 
wordt niet aangetast indien de bij of lcrachtens deze wet gestelde regels niet worden nageleefd, 
tenzij het betreft het niet naleven van de regels omtrent de bevoegdheid van de handelende per-
sonen, gesteld bij of krachtens het bepaalde in de artikelen 27 en 28. 

313. Peters 1997, P.  140-141. 
314. Lowensteyn wijst erop dat ook op grond van behoorlijke zaalcwaarneming (6:201 aw) voor de 

rechtspersoon een gebondenheid aan de rechtshandeling kan bestaan (Lowensteyn 1994). 
315. Asser/Van der Grinten/Kortmann '990, p.75. 
316. Asser/Van der Grinten/Kortmann 1990, p. 79. 
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Jurisprudentie 

In jurisprudentie van voor de inwerkingtreding van de derde tranche heeft de toe-
rekeningsleer ter zake van onbevoegde vertegenwoordiging van de overheid 
gestalte gekregen. 
In het arrest Kleuterschool Babbel uit 1979 bepaalde de Hoge Raad dat voor de 
vraag of een gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor onrechtmatige 
uitlatingen van een wethouder van de gemeente, niet beslissend is of de wethou-
der in de Gemeentewet als orgaan van de gemeente is erkend. De gedragingen 
van de wethouder kunnen ook dan een onrechtmatige daad van de gemeente 
opleveren, wanneer deze gedragingen in het maatschappelijk verkeer als gedra-
gingen van de gemeente hebben te gelden. 317  
In het arrest wGo—Koma uit 1984 bepaalde de Hoge Raad dat het bestaan van een 
voor een rechtshandeling (i.c. een huurovereenkomst en een verbouwingsop-
dracht) vereiste goedkeuring van een orgaan van een overheidslichaam door de 
wederpartij van dit lichaam in het algemeen niet gemakkelijk kan worden aange-
nomen op grond van gedragingen van een ander orgaan dat bevoegd is de rechts-
persoon in of buiten rechte te vertegenwoordigen. In casu lag dat echter anders, 
omdat de organisatie en de verdeling van bevoegdheden over de verschillende 
organen van een overheidslichaam als WGO (een gemeenschappelijke regeling) 
bij hen die met dit lichaam contracteren, aanzienlijk minder bekend zijn dan bij 
een overheidslichaam als bijvoorbeeld een gemeente. 3' 
In het arrest Felix—Aruba van 27 november 1992 bepaalde de Hoge Raad dat in 
geval van onderhandelingen tussen een overheidsfunctionaris en een derde die 
in de onjuiste veronderstelling verkeert dat deze functionaris ten aanzien van de 
desbetreffende materie bevoegd is de overheid te binden, zich omstandigheden 
kunnen voordoen, waaronder die onjuiste veronderstelling voor rekening van de 
overheid dient te komen. Daarbij valt niet alleen te denken aan het geval dat de 
onjuiste veronderstelling is gewekt door een gedraging van het wel bevoegde 
overheidsorgaan, maar ook aan factoren als: de positie die de handelende functio-
naris binnen de organisatie inneemt en diens gedragingen, de omstandigheid dat 
die organisatie en/of de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende 
organen van de overheid, als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid of 
ontoegankelijlcheid van de desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders 
ondoorzichtig zijn, alsmede eventuele nalatigheid aan de zijde van de overheid 
om de derde tijdig op de onbevoegdheid van de functionaris opmerkzaam te 
maken. 319  

Praktijk 

Noch uit de onderzochte mandaatbesluiten noch uit de enqueteresultaten is 
informatie verkregen voor de beantwoording van de onderhavige vraag. 

317. HR 6 april 1979, NJ 1980, 34. 
318. HR 27 januari 1984, NJ 1984,545. 
319. HR 7 november 1992, RvdW 1992, TU. 264. 
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Beoordeling 

De gevolgen van een gebrek in de verlening van een volmacht of machtiging door 
de overheidsrechtspersoon verschillen niet wezenlijk van de gevolgen van een 
gebrek in de verlening van een volmacht of machtiging door ieder andere rechts-
persoon. Voor de regeling van de gebreken ter zake van vertegenwoordiging van 
de privaatrechtelijk handelende overheid wordt aansluiting gezocht bij de toere-
keningsleer die in het civiele recht ter zake van vertegenwoordiging van rechts-
personen is ontwikkeld. Onduidelijk is in hoeverre de uitzondering hierop in de 
Comptabiliteitswet voor rechtshandelingen die voor de Staat zijn verricht, tegen 
de achtergrond van de toerekeningsleer moet worden gemitigeerd. 
Indien sprake is van een gebrek in de verlening van een volmacht, kan de over-
held de onbevoegd verrichte rechtshandeling bekrachtigen. Om dezelfde reden 
als geldt voor stilzwijgende volmachtverlening, valt te betwijfelen of de overheid 
ook stilzwijgend kan bekrachtigen. 
Uit het voorgaande volgt dat er een essentieel verschil is tussen bevoegdheidsge-
breken ter zake van mandaat enerzijds en de verlening van een volmacht of 
machtiging door de overheid anderzijds: bevoegdheidsgebreken ter zake van 
mandaat dienen in beginsel altijd te leiden tot vernietiging van het bestreden 
besluit, terwijl bij bevoegdheidsgebreken ter zake van de verlening van een vol-
macht of machtiging de (rechts)handeling in beginsel niet vernietigbaar is, maar 
aan de overheid moet worden toegerekend. In die zin heeft artikel 10:12 dus niet 
de strelcking, dat met bevoegdheidsgebreken ter zake van een volmacht of mach-
tiging op overeenkomstige wijze moet worden omgegaan, als met bevoegdheids-
gebreken ter zake van mandaat. Het privaatrecht heeft hier derhalve voorrang op 
het publiekrecht. 

4.1 9 

Literatuur 

Afdeling io.i.i is in de literatuur niet bijster positief ontvangen. Op veel onderde- 
len bestond kritiek; zij is in dit rapport bij de onderscheiden artikelen behandeld. 

Praktijk 

HOE WORDT AFDELING 10.1.1 IN HET ALGEMEEN GEWAARDEERD? 

In de schriftelijke enquete is de bestuursorganen/-lichamen de volgende alge-
mene vraag voorgelegd (enquetevraag 23): Hoe wordt afdeling mad. in het alge-
meen gewaardeerd? Welke overige opmerkingen heeft u in dit verband? 
Hierop antwoordden 31 respondenten zonder meer positief. 
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Opmerkingen daarbij waren onder andere: 

• In de praktijk is goed te werken met de afdeling 10.1.1 van de Awb. 

• De codificatie van jurisprudentie en praktijk komt de duidelijkheid zeer ten 

goede. 

• Leidt tot meer duidelijkheid met betrekking tot wie bevoegd is. 



• De regeling biedt voldoende houvast voor het vormgeven voor mandaatbeslui-

ten. 

• Sluit goed aan bij de praktijk. 

• Er wordt hierdoor meer aandacht besteed aan bevoegdheid. 

• De wettelijke regeling biedt voldoende mogelijkheden voor de gangbare 

bestuurspraktijk. 

• In feite heeft 10.1.1 niet geleid tot grote wijzigingen. De waarde van de wetsbepa-

lingen vloeit voort uit de codificatie van gevestigde jurisprudentie. 

• We hebben zoals at gezegd waardering voor de wettelijke verankering van het 

begrip mandaat. 

• Plezierig dat het gecodificeerd is. 

• De afdeling wordt ervaren als een overzichtelijke regeling welke men direct kan 

gebruiken voor de invulling c.q. het opstellen van een mandaatregeling. 

• Het is een goede zaak dat er nu een aantal basisregels wettelijk zijn vastgelegd. 

Zowel voor de burger, maar ook voor de bestuursorganen zelf, vergroot het dui-
delijkheid over bevoegdheden. Mandaten worden bewuster opgesteld en de 

beslissing is veel explicieter. Minder in de trant van een leidinggevende die 
roept: 'Doe jij dit even af waarbij voor de toehoorder de bevoegdheid volstrekt 

onduidelijk is. 

6 respondenten waren redelijk tevreden: 

• Redelijk duidelijk. 

• Over het algemeen wordt de regeling als voldoende ervaren. 

• De huidige regeling van afd. lo.1.1 is wat de NOVAA betreft voldoende. 

• Geen klachten 

• Regeling is over het algemeen werkbaar, behoudens het gestelde bij vraag 6. 

• Goed/toereikend. 

Een neutrale of negatieve waardering hadden 7 respondenten: 

• Men (de medewerkers op de werkvloer) heeft geen gevoel bij dit onderwerp, het 

leeft niet. Het is te theoretisch, pas in gevallen waarin de rechter hier een opmer-

king over maakt begint het te leven. 

• Het wordt bijna overal in de organisatie als een lastige materie gezien. 

• Behoudens codificatie heeft de regeling weinig toegevoegde waarde. 

• Zie opmerkingen over bekendmaking. Antwoord op vraag 16: Het is een overdre-

ven en haast onmogelijk [werk]. Wit je het correct doen, dan moet je eigenlijk 

ook bekendmaken als er een wijziging is. 

• Voor een bestuurslichaam voegde titel 10.1.1 niets toe aan de bestaande praktijk 

van delegatie en mandaat en publicatie van mandateringsbesluiten en delegatie-

verordeningen. 
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5 respondenten gaven geen of een neutrale mening: 

De regeling van mandaat inzake besluiten werkt naar tevredenheid. De reik-

wijdte van artikel 10:12 Awb is onduidelijk hetgeen leidt tot (wellicht overbodig) 

formalisme en zeer algemeen geformuleerde mandaatverlening. Niet geheel 

duidelijk is of uitdrukkelijk moet worden aangegeven of 10.3 lid 3 in acht wordt 

genomen. In de Dte-praktijk pakt deze bepaling zoals boven aangegeven onhan-

dig uit. 

Afhankelijk van het karakter van de afdeling (met name meer of minder juridisch 

getint) is de waardering van afdeling 10.1.1 wisselend — van overtuigd van de 
noodzaak tot onverschillig dienaangaande. 

Daarnaast werden nog de volgende, uiteenlopende opmerkingen gemaakt: 
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Fen respondent: De nieuwe wetgeving op het punt van de mandaatregeling heeft 

niet tot grote aanpassingen geleid. Dit zal de waardering bepalen; wij worden er niet 

zo warm of koud van. 

• Normering sloot aan bij praktijk. (Een aantal respondenten.) 

• Niet duidelijk in hoeverre er doorgemandateerd kan worden. 

• Artikel toevoegen dat een mandaatregeling op schrift een besluit in de zin van 

artikel 1:3 Awb is. 

• Verduidelijken hoe een algemene mandaatregeling op schrift moetikan komen 

bijvoorbeeld negatief stelsel toegestaan, i.v.m. noodzakelijke toevoeging dat 

het mandaat ook niet geldt in die gevallen dat de aard van de bevoegdheid zich 

ertegen verzet en daardoor twijfel of de rechtszekerheid afbreuk wordt gedaan?) 

• Het criterium 'aard van de bevoegdheid' (die zich tegen mandatering kan verzet-

ten) in artikel 10:3, eerste lid, Awb is vaag. 

• Artikel 10:3 verruimen met duidelijke voorbeelden uit de jurisprudentie, zoals de 

goedkeuring ingeval van bedenkingen, de verklaring van geen bezwaar en enkele 

zaken die nu nog genoemd zijn in de MvT; deze kunnen evengoed in de 

wetstekst zelf. 

• Artikel 10:12 is wat lastig; Hoe ver reikt dat artikel? (Als de gemeentebode een 

doos gebak koopt voor bijv. raadsleden, heeft hij dan een volmacht nodig?) 

• De schakelbepaling 10:12 vind ik vaag. Niet duidelijk is welke feitelijke handelin-

gen wel en welke niet in het bevoegdhedenregister thuishoren. Het kan toch niet 

de bedoeling zijn om alle feitelijke handelingen hierin op te nemen. Het opne-

men van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het bevoegdhedenregister is 

beter voor te stellen en hierbij kun je ook een beroep doen op de bepalingen van 

het privaatrecht. Dus een betere toelichting op de bedoeling van dit artikel acht 

ik zeer gewenst. 

• Andere handelingen in 10:12 vallen onder het bereik van 10.1.1. Moet hiervoor 

onverkort de eis van schriftelijke vastlegging gelden? Feitelijk beperkt dit zich 

veelal tot enkele meer risicovolle zaken, zoals spoedshalve toepassing 

bestuursdwang etc. 

• Vooral de schakelbepaling (artikel 10:12) leidt soms tot grote verwarring. 



• In hoeverre dien je in detail mandaatbesluiten te publiceren? Wellicht kan hier 

een aanvullend artikel met minimumeisen voor worden gegeven. Wanneer vol-

doe je aan de wettelijke publicatieplicht? 

• Problematisch zijn de rechterlijke uitspraken die op talloze momenten zorgen 

voor een inperking van het mandaat. 

• De plaats ten opzichte van bijv. gemeenterechtelijke bepalingen en de terughou-

dende jurisprudentie geven onzekerheid. 

• Bekendmakingsplicht is overbodige bureaucratie. Burger kan bij twijfel altijd het 

originele document inzien. 

• Mandaat is onmisbaar in de praktijk van vergunningverlening en ontheffingen. 

Als ik een deelterrein moet noemen, waar mandaat soms onwennig is dan is het 

privaatrechtelijk handelen omdat daar bijv. via het akkoord gaan met een offerte 

de contractspartij en ondertekenaar vooral kijken naar de inhoud. De bevoegd-

heid is daar minder een issue. Wij gaan op dit terrein inspanningen verhogen 

met name waar 'kleine' contracten worden aangegaan. 

• Een regeling ten aanzien van de bekrachtiging is zeer gewenst. 

• Een regeling voor bekrachtiging ontbreekt. 

• Invoering van de derde tranche heeft veel werk met zich heeft meegebracht om 

de praktijk en de regels binnen de context van de Awb met elkaar in overeen-

stemming te brengen, waaronder in vraag 3 beschreven vervanging van delega-

tie en mandaat. 

• De regeling inzake mandaat is soms aanleiding tot het onnodig juridiseren van 

de bestuurspraktijk. 

• Gelet op de werkwijze (zoals geschetst in de algemene toelichting) wordt er wei-

nig gebruikgemaakt van mandaat binnen de provincie als het gaat om besluiten 

en is ook de behoefte om een en ander anders te regelen dan nu gebeurt niet 

groot. 

• Artikel toevoegen dat mandaat tussen bestuursorganen van dezelfde rechtsper-

soon resp. organen van verschillende bestuurslagen niet is toegestaan. 

• Bedrijfsorganisatorische en juridische voorwaarden worden door elkaar gehaald. 

• In de praktijk werkt het ondertekeningsmandaat soms als mandaat. 

• Bij het mandateren van bevoegdheden aan niet-ondergeschikten is het onbevre-

digend dat het mandaat alleen maar kan worden ingetrokken wanneer de man-

dataris zijn bevoegdheden niet correct uitoefent, terwijI de minister daarvoor wel 

verantwoordelijk kan worden gehouden. 

• Wij worden de laatste tijd meer geconfronteerd met vragen ten aanzien van 

mandaat. Dit !evert binnen de privaatrechtelijke sfeer waar gewerkt wordt met 

volmachten gespreksstof op, omdat niet altijd duidelijk is waar de ene figuur 

begint en de andere figuur eindigt. De vraag die zich voordoet is of de bepalin-

gen ten aanzien van mandaat niet overbodig zijn naast de bepalingen van vol-

macht, omdat zij identieke figuren vormen. 
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Beoordeling 

De waardering van afdeling 10.1.1 lijkt in het algemeen positief. De grootste 
klacht, naast onduidelijkheid op bepaalde juridische punten (deze zijn bij de 
onderscheiden artikelen behandeld), lijkt de bureaucratie die het vastleggen en 
publiceren van mandaatregelingen meebrengt. Uit een oogpunt van rechtsstate-
lijkheid dient aan deze klacht niet tegemoet te worden gekomen. 
Wel kan als algemene constatering worden opgemerkt, dat de wetgever op enkele 
cruciale onderdelen (mandaat aan niet-ondergeschikten, en invullen van het cri-
terium 'aard van de bevoegdheid' in artikel 10:3, tweede lid) op twee gedachten 
lijkt te hinken. Enerzijds wordt in de toelichting de onwenselijkheid respectieve-
lijk uitzonderlijkheid van bepaalde vormen van mandaatverlening in alle toonaar-
den bezongen, anderzijds worden deze vormen in de wettekst niet of nauwelijks 
gehinderd. Zo wordt mandaat aan niet-ondergeschikten inhoudelijk op geen 
enkele wijze nader beperkt (alleen de eis van schriftelijkheid, overigens bij amen-
dement 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. Maar ook mandaat van de 
bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften wordt in 
de memorie van toelichting in krachtige termen verworpen, terwill de wettekst 
hiervoor niet meer dan een materieelwettelijke grondslag vereist. Bij de betrok-
ken onderdelen zijn aanbevelingen gedaan om dit alles, in overeenstemming met 
de jurispmdentie, nader te clausuleren. 
De onderzoekers menen voorts dat de Aanwijzingen voor de regelgeving onder-
scheidenlijk de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het harmoniseren van uiteenlopende regelingen en het voor-
komen van onnodige juridische problemen rond mandaat. 



5 	Delegatie 

5.1  INLEIDING 

Evenals bij mandaat is de keuze der deelonderwerpen voor een belangrijk deel 
gemaakt 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 zij niettemin een effect hebben gehad op het geldende recht, dan wel of zij op 
zichzelf voor de bestuurspralctijk een Icnelpunt opleveren. Behelst een bepaling 
een wijziging of aanvulling van het geldende recht, dan dient te worden bezien of 
daaruit knelpunten zijn voortgevloeid. Ten slotte moet worden bezien of de wet-
gever een onderwerp heeft laten liggen wat een knelpunt is gebleken. Dit zal 
steeds per deelonderwerp worden bezien. In dit hoofdstuk staan de bepalingen 
voor delegatie centraal. 

5.2 	DELEGATIE ALGEMEEN 

5.2.1 	Hebben bestuursorganen hun delegatieregelingen aangepast? 

Van de 47 respondenten op deze vraag antwoordden er 35 positief. Voor het ove-
rige zijn hier geen bijzonderheden over te melden. 

5.2.2 	In welke afwijking van titel 10.1 is met betrekking tot delegatie voorzien 
in de aanpassingswetgeving? 

De bij de Aanpassingswet derde tranche Awb 1 3" en Ii32I vastgestelde afwijkingen 
van de Awb, hebben geen betrekking op afdeling 10.1.2 AWb. 3" 

5.3 	VORM EN KARAKTER VAN DELEGATIE (ALGEMEEN) 

5.3. 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Een beslissing tot delegatieverlening is, evenals de intrelcking of wijziging daar- 
van, een besluit in de zin van de Awb. De regering is van mening dat delegatiebe- 
sluiten algemeen verbindende voorschriften zijn, omdat ze evenals attributie een 

320. Stb. 1997, 510. 
321. Stb. 1997, 580. 
322. Kamerstukken II 1996/97, 25 280, nr. 3, p. 8-9. 
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extern karakter hebben en kunnen leiden tot een veelvuldig gebruik van de over-
gedragen bevoegdheid. 313  

Probleemstelling 

Over de vraag of het delegatiebesluit een algemeen verbindend voorschrift is of 
een ander besluit van algemene strekking, of zelfs een beschilcking, lopen de 
meningen in de literatuur uiteen. Het belang van deze vraag is gelegen in de toe-
passelijkheid van rechtsnormen die specifiek zijn gegeven voor algemeen verbin-
dende voorschriften (bekendmakingsregels, regels voor bezwaar en beroep, o.a. 
8:2 Awb) respectievelijk van bepalingen die specifiek op beschikkingen van toe-
passing zijn (o.a. afwijzing van de aanvraag). 

532 	Wat is het karakter van het delegatiebesluit? is het een algemeen 
verbindend voorschrift of een (ander) besluit van algemene strekking? 

De wet 

Al spreekt de wet pas in artikel ro:18 van een delegatiebes/uit, de gehele afdeling 
10.1.2 gaat er van uit dat delegatie geschiedt bij besluit in de zin van de Awb. Vol-
gens de memorie van toelichting zijn delegatiebesluiten algemeen verbindende 
voorschriften. 

Literatuur 

In de literatuur zijn over het karakter van het delegatiebesluit de volgende stand-
punten te vinden. De Haan is van mening dat het besluit waarbij delegatie wordt 
verleend in de meeste gevallen is te Icwalificeren als een algemeen verbindend 
voorschrift en in ieder geval als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, waarop 
de desbetreffende bepalingen van deze wet van toepassing zijn. 324  Volgens 
Stroink werkt een delegatiebesluit niet naar buiten en is het slechts gericht tot 
een of enkele overheidsorganen. Van een algemeen verbindend voorschrift kan in 
dat geval geen sprake zijn. 323  Konijnenbelt lijkt deze mening ook te zijn toege-
daan, maar hij maakt een uitzondering voor delegatie van regelgevende bevoegd-
heid. 326  Volgens Hennekens 327  hangt het af van de omvang en soort van bevoegd-
held die wordt overgedragen. Gaat het om overdracht van bestuursbevoegdheid 
voor een reeks van gevallen, dan is het delegatiebesluit naar zijn mening wel een 
besluit van algemene strekking, maar geen algemeen verbindend voorschrift. 
Overdracht voor een enkel geval acht hij een beschilcking. In deze zin ook De 
Voogd"' en ZijIstra. 329  

323. MvT p. 181, NnavV, p. 85. 
324. De Haan, Dmpsteen & Fertlh011t 1996, p. 212. 

325. Stroink 1992, p. 479. 
326. Konijnenbelt 1992, p. 20. Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 1999, p. 157. 
327. Hennekens 1992-1, p. 615. 
328. De Voogd 1997, p.1-3-30 t/m p3-32. 
329. Zifistra 1997-1, p. 261-262 en 1997-2, p. 321-322. 
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Jurisprudentie 

Bij de intrekking door de Amsterdamse gemeenteraad van de delegatie aan de 
Stadsdeelraad Buitenveldert van de luridisch-planologische bevoegdheid ten 
behoeve van de vestiging van het hoofdkantoor van de ABN/AmRo-bank in Buiten-
veldert' ging de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van Raad van State er van 
uit dat het bier om een beschikking ging, `omdat het besluit ziet op een geogra-
fisch beperkt gebied ten aanzien waarvan bepaalde uitdrukkelijk in het besluit 
genoemde bevoegdheden worden teruggenomen voor een in beginsel beperkte 
periode'. 33° 

Uit de jurisprudentie zijn verder geen gevallen bekend waarin het besluitkarakter 
van het delegatiebesluit als zodanig ter discussie stond. 

Praktijk 

Uit geen van de ter beschilcking gestelde delegatiebesluiten blijkt dat men zich 
ervan bevvust is dat het delegatiebesluit ook zelf een besluit appellabel in de zin 
van de Awb kan zijn. Onder geen van de bestudeerde delegatiebesluiten is een 
rechtsmiddelenverwijzing opgenomen. 

Beoordeling 

Daarmee is tevens een indicatie gegeven van het geringe belang dat deze vraag 
voor de praktijk kennelijk heeft. Het lijkt vooral een vraag die de wetenschap 
bezighoudt. Uit dien hoofde is de navolgende conclusie dan ook te beschouwen 
als een door ons beredeneerde keuze uit de standpunten die in de literatuur zijn 
verdedigd. 
Anders dan de memorie van toelichting stelt, zijn delegatiebesluiten niet per defi-
nitie algemeen verbindende voorschriften. Een delegatiebesluit is alleen als een 
algemeen verbindend voorschrift te kwalificeren, indien met het delegatiebesluit 
regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd. Op een dergelijk delegatiebesluit 
zijn de bepalingen ter zake van bekendmalcing van algemeen verbindende voor-
schriften van toepassing (Bekendmakingswet, artikel 139 e.v. Gemeentewet etc.). 
Tegen algemeen verbindende voorschriften staat ingevolge artikel 8:2, sub a, Awb 
geen beroep op de rechtbank open, hetgeen derhalve ook geldt voor het delegatie-
besluit waarmee regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd. 
Het delegatiebesluit waarmee voor een open categorie van gevallen de bestuurs-
bevoegdheid, niet zijnde regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd, moet als 
een besluit van algemene streklcing, niet zijnde een algemeen verbindend voor-
schrift, worden gekwalificeerd. Op de bekendmaking van deze besluiten zijn de 
bepalingen van afdeling 3.6 Awb, in het bijzonder artikel 3:41 en 3:42 Awb van 
toepassing. Voorts staat tegen een dergelijk delegatiebesluit — evenals tegen de 

330. VzARIM Jo september 1992, Gst. 6971 met noot Hennekens. 
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intrekking of wijziging ervan — beroep bij de bestuursrechter open,"' hetgeen tot • 

uitdrukking dient te komen in een rechtsmiddelverwijzing (artikel 3:45 Awb). Het 
delegatiebesluit waarmee de beschilckingsbevoegdheid voor een enkel geval of 
een aantal concrete gevallen wordt gedelegeerd, moet zelf ook als een beschik-
king worden gelcwalificeerd. Bij het voomemen tot afwijzing van de aanvraag van 
een delegatiebesluit dat als beschikking dient te worden aangemerkt, zijn de 
regels omtrent het horen van de aanvrager en de belanghebbende (artikel 4:7 en 
4:8 Awb) van toepassing. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen onder delegatiebesluiten waarmee een 
andere dan regelgevende bevoegdheid wordt overgedragen, een rechtsmiddelver-
wijzing in de zin van artikel 3:45 Awb op te nemen. 

5.4 	BEGRIPSBEPALING DELEGATIE; GEVOLGEN VAN GEBREKEN 

Artikel 10:13 

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van 
zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder 
eigen verantwoordelijkheid uitoefent. 

54 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Delegatie kenmerkt zich door het overdragen door een bestuursorgaan van een 
bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen ver-
antwoordelijkheid uitoefent. Die ander wordt daardoor bestuursorgaan, voor 
zover hij dat niet reeds uit andere hoofde was. De Awb heeft daarin op zichzelf 
geen verandering gebracht, maar de problemen met de overdracht van een 
bestaande bevoegdheid zijn wellicht sinds het bestaan van de Awb nadrukkelijker 
naar boven gekomen. 

Probleemstelling 

De Awb sluit de formele wetgever uit van de categorie bestuursorganen. Dat bete-
kent dat delegatie van wetgevende bevoegdheid door de formele wetgever niet, en 
(sub)delegatie door de lagere wetgevers, zoals de !Croon, wel onder de Awb valt. 
Wringt dat niet? 
Overdracht van een bevoegdheid impliceert dat de bevoegdheid komt te liggen bij 
de delegataris, die deze zoals de Awb zegt vervolgens ook op eigen verantwoorde-
lijkheid uitoefent. Daarmee is ook de verantwoording voor de uitoefening van de 
bevoegdheid af te leggen aan het orgaan waaraan de delegataris verantwoording 

331. Overigens zal de kring van beroepsgerechtigden, en daarmee de kans dat daadwerkelijk beroep 
wordt ingesteId, veelal zeer beperlct zijn. 
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schuldig is. Hoewel het geen vraag is die typisch door de Awb is ontstaan, is het 
wellicht — mede i.v.m. het toezicht (vgl. artikel ro:i6) — van belang te weten of de 
delegataris met die verantwoordingsplicht anders omgaat nu het een gedele-
geerde bevoegdheid betreft. 
Wanneer gebrekkig is gedelegeerd, is bekrachtiging (achteraf) van het krachtens 
vermeende delegatie genomen besluit niet aan de orde. Wel moet worden onder-
zocht of het mogelijk is dat zulke ongeldige delegatie wordt geconverteerd in een 
geldig mandaat. 

5.4.2 	Welke specifieke problemen treden op by delegatie van wetgevende 
bevoegdheid (door de niet-formele wetgever)? 

Met betrekking tot de delegatie van wetgevende bevoegdheden zijn er twee pro-
blemen: 
• de relatie tot attributie van bestuursbevoegdheid; deze wordt behandeld in § 5.6.2; 
• de privatieve werking; deze wordt behandeld in § 5.9.3. 

5.4.3 	Verschilt de verantwoording aan een vertegenwoordigend lichaam by de 
uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden van die van originaire 
bevoegdheden? 

De wet 

De Awb bevat geen regels inzake de verantwoordingsplicht van de delegataris aan 
een vertegenwoordigend lichaam. Verantwoordingsregels zijn wel te vinden in: 
• Artikel 42, tweede lid, Grondwet: De Koning is onschendbaar; de ministers 

zijn verantwoordelijk. 
• Artikel 167, eerste lid, Provinciewet: De leden van gedeputeerde staten zijn, 

tezamen en ieder afzonderlijk, aan provinciale staten verantwoording ver-
schuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 

• Artikel 169, eerste lid, Gemeentewet: De leden van het college van burge-
meester en wethouders zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan de raad ver-
antwoording verschuldigd voor het door het college gevoerde bestuur. 

• Artikel 89, eerste lid, Waterschapswet: De leden van het dagelijks bestuur 
zijn, te zamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoor-
ding verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 

• Andere wetten zoals de Wet op de bedrijfsorganisatie en de bijzondere wetten 
ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen. 

De artikelen 167 Provinciewet, 169 Gemeentewet en 89 Waterschapswet spreken 
van verantwoording verschuldigd voor het gevoerde bestuur, zonder onderscheid 
te maken tussen verschillende soorten bestuur. 
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Literatuur 

In de literatuur wordt vrij algemeen onderschreven dat de politieke verantwoor-
dingsplicht even ver strekt als de juridische en feitelijke bevoegdheden van het 
verantwoordelijke orgaan. Dat betekent dat dit orgaan volledig verantwoordelijk is 
voor het door hem gevoerde bestuur, gedragingen van aan hem ondergeschikte 
ambtenaren en van eventuele andere personen of colleges wellce het rechtens bij-
zondere aanwijzingen kan geven; en dat het bestuursorgaan voorts verantwoorde-
lijk is voor zover het bevoegdheden bezit. 332  
De hier aan de orde gestelde vraag, te weten of er verschil in verantwoordings-
plicht bestaat als het gaat om gedelegeerde bevoegdheden dan wel originaire 
bevoegdheden, komt in de literatuur niet aan de orde. 

jurisprudentie en praktijk 

Aan de jurisprudentie en aan de pralctijk zijn geen voorbeelden te ontlenen die 
aantonen dat er verschil bestaat in de verantwoordingsplicht bij delegatie van bui-
ten en van binnen. 

Beoordeting 

De hierboven gestelde vraag ziet op het afleggen van verantwoording door de 
delegataris voor de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid — dat wil zeggen 
tot het nemen van besluiten (artikel 10:13 Awb) — aan een vertegenwoordigend 
lichaam met betreldcing tot enerzijds originaire bevoegdheden en anderzijds 
gedelegeerde bevoegdheden. 
In de eerste plaats zij er op gewezen dat politieke verantwoordelijkheid in de 
Grondwet, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Waterschapswet betrekking 
heeft op het bestuur in het algemeen. De verantwoordingsplicht voor de uitoefe-
ning van bevoegdheden is niet beperlct tot het nemen besluiten in de zin van de 
Awb, ze kan bijvoorbeeld ook taken omvatten. Bij de uitoefening komt vaak meer 
kijken, zoals in ieder geval feitelijke handelingen en soms ook privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Dit ligt echter niet anders bij gedelegeerde bevoegdheden dan 
bij originaire bevoegdheden. Ook indien uitsluitend de bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten is gedelegeerd, is de delegataris verantwoordelijk voor de in 
dat kader verrichte feitelijke handelingen (publiekscontacten, organisatie etc.). 
Wel kan bij delegatie, de delegans beleidsregels stellen over de gedelegeerde 
bevoegdheid (artikel eerste lid). Dit beperkt in die zin de omvang van de 
verantwoordingsplicht van de delegataris, dat deze niet verantwoordelijk is voor 
het beleid zoals vastgesteld door de delegans. Dit onderscheid met attributie dient 
echter in dit verband gerelativeerd te worden. Immers, ook bij originaire 
bevoegdheden (met name als lagere overheden in medebewind worden geroe-
pen) wordt vaak een deel van het beleid door een hoger orgaan vastgesteld, maar 
dan veelal in wettelijke voorschriften of plannen. Omgekeerd kan de delegans 

332. Zijlstra 1997-2, p. 298-299 en Bovend'Eett 1998, p. 39. 
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beleidsregels stellen, maar dat hoeft hij niet. Doet hij dit niet, dan zal een deel van 
het beleid door de delegataris lcunnen worden ontwildceld, hetgeen ook wordt 
bestreken door de verantwoordingsplicht. 
Het voorgaande leidt niet tot de conclusie dat er wat betreft verantwoordings-
plicht een zodanig onderscheid bestaat tussen de uitoefening van gedelegeerde 
en van geattribueerde bevoegdheden, dat van een lcnelpunt moet worden gespro-
ken. Wel kan frictie ontstaan tussen de beinvloedingsmogelijkheden en de inlich-
tingenrechten van de verschillende betrokken actoren (zie hierover S 5.8.3). 

5.4.4 

De wet 

De Awb bevat geen bepalingen over conversie. Onder conversie van delegatie in 
mandaat wordt hier verstaan dat een besluit dat onbevoegd genomen is, omdat de 
wettelijke grondslag voor delegatie ontbrak of onvoldoende was, achteraf alsnog 
van een bevoegde grondslag is voorzien door aan te nemen dat het orgaan niet op 
eigen titel maar in naam van het bevoegde orgaan een besluit heeft genomen. 

Jurisprudentie 

Komt conversie van ongeldige delegatie in mandaat voor en is dat 
geoorloofd? 

De jurisprudentie biedt slechts enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat een ongel-
dige delegatie in een rechtsgeldig mandaat werd geconverteerd. 333  Meestal is con-
versie van delegatie in mandaat dan ook niet toegestaan. 
Zo is geen conversie mogelijk als uit de ondertekening van een besluit en uit de 
daarin neergelegde overwegingen, waarin is aangegeven dat het orgaan dat het 
besluit neemt zichzelf bevoegd acht, is af te leiden dat dit orgaan niet namens een 
ander orgaan maar geheel zelfstandig heeft beslist als ware er sprake van delega-
tie. 334  
Ook bekrachtiging door mandaat achteraf van een onbevoegd via vermeende 
delegatie genomen besluit is niet mogelijk. 335  
Van conversie is geen sprake als weliswaar het woord delegatie wordt gebruilct 
maar er materieel sprake is van mandaat, omdat een bestuursorgaan bepaalde 
bevoegdheden uit zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid wilde laten uit-
oefenen en de bevoegdheden ook op deze wijze zijn uitgeoefend. 336  Conversie is 
niet aan de orde als een verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen, 
omdat in het kader van het bezwaarschrift het bevoegdheidsgebrek kan worden 
hersteld. 337  

333. CRvB II december 1986, TAR 1987, 50 met noot Van Male en Rb. Arnhem 27 juni 1995, Gst. 
7016, 3 met noot Brederveld. 

334. ABRvS 16 juni 1994, AB 1995, 57 met noot Drupsteen. Zie hierover ook hiervoor, § 4.3. 
335. ARRvS 28 olctober 1988, AB 1988, met noot Van Buuren en ABRvS 1 maart 2001, JB 92. 

336. CRvB 7 olctober 1996, RAwb 1997, 45. 
337. VzAR 30 november 1993, AB 1994, 676 met noot Zijlstra. 
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De artikelen 10:14, ro:15 en roa8 kunnen in elk geval niet als vormvoorschriften 
worden aangemerkt. 338  Delegatiebesluiten die in strijd met deze bepalingen zijn 
genomen zijn niet alleen zelf onbevoegd genomen, maar hebben tevens tot 
gevolg dat alle krachtens delegatie genomen besluiten onbevoegd zijn genomen. 

Beoordeling 

Strikt genomen is conversie onmogelijk. Wanneer een bestuursorgaan de bedoe-
ling heeft gehad een bevoegdheid en daarmee ook de verantwoordelijkheid over 
te dragen aan een ander bestuursorgaan, dan is dat niet hetzelfde als het laten uit-
oefenen van die bevoegdheid door een ander bestuursorgaan en het behouden 
van de verantwoordelijkheid. Zoals hiervoor ($ 4.3) is opgemerkt dient een besluit 
altijd te worden vernietigd indien een rechtssubject ten onrechte heeft beoogd op 
eigen naam te beslissen. 
Conversie van ongeldige delegatie in geldig mandaat is door de wetgever niet 
onder ogen gezien, maar het blijkt toch niet geheel ondenkbaar 339  en komt ook 
wel voor. Denkbaar is ook dat een gebrek rond de verlening of de uitoefening van 
delegatie op grond van artikel 6:22 Awb wordt gepasseerd, omdat de betrokken 
bepaling een vormvoorschrift betreft en belanghebbenden door schending van 
het voorschrift niet zijn benadeeld; een voorbeeld is schending van artikel 10:19 
Awb (zie hierna, 5 5.11.2). Conversie van ongeldige delegatie kan verder aan de 
rechtsontwikkeling worden overgelaten. Er bestaat geen aanleiding voor een aan-
beveling op dit punt. 

5.5 	VERBOD VAN DELEGATIE AAN ON DERGESCH IKTEN 

Artikel 10:14 

Delegatie geschiedt niet aan ondergeschikten. 

5.5- 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Nieuw in de Awb was de bepaling dat delegatie niet aan ondergeschikten mag 
plaatsvinden. Alleen bij wet in formele zin mag hierop een uitzondering worden 
gemaakt. Achtergrond van deze bepaling is de gedachte dat de eigen verantwoor-
delijkheid bij de uitoefening van een gedelegeerde bevoegdheid zich niet ver-
draagt met de ondergeschiktheid van een ambtenaar. 

338. In dezelfde zin C.P.J. Goorden in zijn noot onder ABRvS 16 juni 1994, Gst. 7010,6. 
339. Zijlstra 1997-1, p. 267. 
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Probleemstelling 

Aangezien vOor het van kracht worden van de Awb wel vormen van delegatie aan 
ondergeschikten voorkwamen, ligt het voor de hand te onderzoeken tot welke 
problemen deze wijziging heeft geleid. Bestaat in sommige gevallen nog steeds 
behoefte aan delegatie aan ondergeschilcten? En wat is het voordeel boven man-
daat? Daarbij dient bedacht te worden dat attributie aan ondergeschikten — mits 
daartoe een wettelijke grondslag bestaat — wel tot de mogelijkheden behoort. 

5.5.2 	Tot welke problemen heeft het verbod van delegatie aan ondergeschikten 
geleid? Zijn die voldoende opgevangen door de mandaatfiguur? Is 
attributie een alternatief en wordt daar ook gebruik van gemaakt? 

De wet 

Artikel 10:14 Awb verbiedt delegatie aan ondergeschikten. Blijkens de memorie 
van toelichting wordt hiermee gedoeld op ondergeschikten van het delegerende 
bestuursorgaan. De Commissie-Scheltema achtte het al minder zinvol de moge-
lijkheid van delegatie aan ondergeschilcten te handhaven, nu hieraan het wezens-
kenmerk van delegatie — namelijk zelfstandige bevoegdheidsuitoefening — ont-
breekt. Daarom stelde zij voor dat delegatie slechts mogelijk is aan hen die niet 
onder de verantwoordelijkheid van de delegans werkzaam zijn. Bij het overlaten 
van bevoegdheidsuitoefening aan ondergeschikten is mandaatverlening de aan-
gewezen figuur. De commissie wees daarbij op de Gemeentewet en Provinciewet 
waarin delegatie aan ondergeschilcte ambtenaren destijds nog wel tot de moge-
lijkheden behoorde. 34° 
De regering deelde het standpunt van de Commissie-Scheltema dat het onge-
wenst is dat een innerlijk tegenstrijdige regeling van verantwoordelijkheid, die 
het gevolg is van delegatie aan ondergeschikten, mogelijk blijft. Zij nam zich voor 
de Provinciewet en de Gemeentewet met dit standpunt in overeenstemming te 
brengen. Van ondergeschiktheid zal bij commissies in het algemeen geen sprake 
zijn. Delegatie aan een commissie dient derhalve in de regel mogelijk te blijven. 
Ook aan de directie van een school moet naar het oordeel van de regering delega-
tie mogelijk blijven. Delegatie aan de directie kan vergeleken worden met delega-
tie aan een vaste commissie van een gemeente. Delegatie van een orgaan aan zijn 
secretaris kan wel in strijd komen met dit uitgangspunt, indien de secretaris in 
een hierarchische relatie tot het orgaan staat. 34 ' 
In de aanpassingswetgeving is delegatie aan ondergeschikten verwijderd. Daarbij 
gaat het onder andere om delegatie aan secretarissen van het bestuur van open-
bare lichamen. 

Zo is in de Wet op de bedrijfsorganisatie de mogelijkheid van delegatie aan de secre- 

taris van de SER onderscheidenlijk de 'schappen' geschrapt. Dit is geschied 'omdat 

340. Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht 1991, p. 38. 
341. MvT p. 178-179. NnavV p. 92. 
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zij ondergeschikten zijn, aan wie ingevolge artikel 10:14 Awb geen bevoegdheden tot 

het nemen van besluiten kunnen worden gedelegeerd. 342  

De richtlijn die in de toelichting bij de aanpassingswetgeving wordt gehanteerd, 
maalct geen melding van de mogelijkheid van vervanging door attributie,m 3 maar 
dat is op enkele plaatsen niettemin geschied. 

Zie bijvoorbeeld artikel 231 Gemeentewet (de belastingambtenaar). De toelichting 

daarbij vermeldt: Artikel 231 bepaalt dat de heffing en invordering van de gemeente-

lijke belastingen geschiedt met toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelas-

tingen en de invorderingswet 1990 en dat daarbij de taak van de inspecteur binnen 

het gemeentebestuur wordt vervuld door het college van burgemeester en wethou-

ders. Artikel 232 bepaalt vervolgens dat het college, voor zover de verordening dat 

toelaat, zijn taken kan delegeren aan ambtenaren. Nu deze delegatie niet meer is 

toegestaan, wordt artikel 231 in die zin gewijzigd dat de taak van de inspecteur 

voortaan rechtstreeks wordt geattribueerd aan een daartoe aan te wijzen ambtenaar. 

Andere taken ter uitvoering van deze wetten worden reeds nu rechtstreeks aan daar-

toe aan te wijzen ambtenaren geattribueerd (artikel 231, tweede lid, onderdelen c tot 

en met e). 344  

De Aanwijzingen voor de regelgeving scherpen de wetgevingsambtenaren het 
verbod van artikel 10:14 nog eens in (aanwijzing r3oa). 

Literatuur 

Bij de beantwoording van de vraag tot welk problemen het verbod van delegatie 
aan ondergeschikten heeft geleid is allereerst van belang vast te stellen wat is te 
verstaan onder 'ondergeschiktheid'. In 4.10.3 is opgemerkt dat het daarbij gaat 
om 'werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van' zoals bedoeld in artikel 
10:4, eerste lid, Awb. Zijlstra wijst er op dat de meest gebruikelijke vorm van 
ondergeschiktheid is die van de ambtelijke hierarchie: de directeur-generaal is 
ondergeschikt aan de minister; het afdelingshoofd is ondergeschikt aan de direc-
teur-generaal (en aan de minister) etc. Ook buiten die gevallen van ambtelijke 
hierarchie kan echter sprake zijn van (materiele) ondergeschiktheid: A is onder-
geschikt aan B, als B rechtens zowel algemene als bijzondere aanwijzingen kan 
geven aan A. 345  
Is delegatie aan ondergeschikten niet toegestaan, attributie door de formele wet-
gever of een met regelgevende bevoegdheid toegerust bestuursorgaan aan ambte-
naren behoort wel tot de moge1ijIcheden. 346  Dit heeft in de literatuur tot kritiek 
geleid. Stroink wees er reeds in 1992 op dat de formele wetgever honderden 

342. Kamerstuldcen  ii1996/97,  25464.  mt 3 ,  13. 24. 
343. Kamerstukken 111996/97, 25 28o, an 3, p. 61 Mummer 229). 
344, Kamerstukken 111996/97, 25 280, nr. 3, p. 70. 
345. Zijistra 1997-1, p. 259. Zie voor 'ondergeschiktheid' ook 4.10.3. 
346. Zie voor attributie aan ondergeschikten voorts: Commissie wetgeving algemene regels van 

bestuursrecht 1999, artikel 10.1.3.1 en 10.1.3.2. 
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malen beschiklcingsbevoegdheid heeft geattribueerd aan gedeconcentreerde orga-
nen, terwijl daaraan in het wetvoorstel derde tranche geen woord is besteed. Dat 
schept naar zijn mening de merlcwaardige situatie dat gedeconcentreerde orga-
nen wel over door de formele wetgever geattribueerde bevoegdheden beschikken, 
maar dat aan diezelfde organen geen bevoegdheden gedelegeerd mogen wor-
den.347  Ook De Groot, Van der Meulen en Van Rossum achtten het onlogisch dat 
aan ondergeschikten wel attributie is toegestaan, maar delegatie niet. In beide 
gevallen oefent degene aan wie een bevoegdheid is toegekend deze op eigen 
naam uit. Het is vreemd als bij een bevoegdheid die krachtens de wet wordt uitge-
oefend ondergeschilctheid geen bezwaar is, terwijl dat bij — eveneens op de wet 
gebaseerde — delegatie wel het geval zou zijn. In beide gevallen zou het uitgangs-
punt kunnen zijn dat de instructiebevoegdheid niet wegvalt, maar wordt 
beperkt. 348  
Hennekens wees erop dat het gevaar zou lcunnen ontstaan dat de uitoefening van 
bevoegdheden in mandaat in de praktijk die van een zelfstandige bevoegdheids-
uitoefening evenaart. Als dit zou gebeuren zou het verbod van delegatie aan 
ondergeschikten zijn doe! missen. Reeds blijken delegatie en mandaat door 
menig bestuursambt als equivalenten gebruikt te worden. Zelfstandige bevoegd-
heidsuitoefening wordt niet slechts juridisch doch ook feitelijk bepaald. De juridi-
sche kaders worden getrolcken om de feitelijke situatie te reguleren. Dit vereist 
een zodanige regeling dat zulks de facto ook het geval i5•349  

Zoontjens en Vermeulen wezen erop dat delegatie aan ondergeschilcten binnen 
onderwijsinstellingen met artikel 10:14 Awb niet is uitgesloten. Het is de keuze 
van de onderwijswetgever om in een bepaalde situatie al of niet een ambtenaren-
rechtelijke ondergeschiktheidsverhouding tussen bevoegd gezag enerzijds en 
directie/personeel anderzijds aan te nemen. Daarbij kan in het basisonderwijs 
een andere benadering worden gevolgd dan in het voortgezet, beroeps- of hoger 
onderwijs. Ook kan per bevoegdheid worden bezien of hier van een onderge-
schiktheidsverhouding sprake is. 35° Overes heeft erop gewezen dat veel scholen 
de stichtingsvorm kennen. Zij meent dat de verantwoordelijkheid van het 
bestuur voor het besturen van de stichting er niet aan in de weg staat dat bevoegd-
heden aan een `ondergeschilcte' directie worden gedelegeerd, maar zulks stelt wel 
grenzen aan de reikwijdte van de delegatie. 35 ' 

Jurisprudentie 

Er is weinig jurisprudentie waaruit blijkt dat er veel mis gaat met delegatie aan 
ondergeschikten. 352  

347. Stroink 1992, p. 479. 
348. De Groot, Van der Meulen & Van ROSSUTT11994, p. 1198. 
349. Hennekens 1992-1, p. 615. 
350. Vermeulen & Zoontjens 2000, p. 133. Zie in gelijke zin: Zoontjens 1997, p. 223. 
351. Overes 1995, p. 148-152 en 1992, p. 23-26. 
352. Vgl. van voor de invoering van de Derde tranche: ARRvS 23 maart 1993, AB 1993, 489 met noot 

Zijlstra. 
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Het belangrijkste punt betreft delegatie aan een commissie, waarvan de memorie 
van toelichting nog opmerkte dat van ondergeschiktheid 'in het algemeen geen 
sprake zal zijn'. Artikel 10:14 verhindert delegatie aan een commissie die uitslui-
tend uit ondergeschikte ambtenaren bestaat. 

Praktijk 

In Culemborg bepaalde de plaatselijke marktverordening dat burgemeester en wet-

houders hun bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing voor het innemen van 

marktplaatsen anderszins dan door marktkramen konden delegeren aan een ambte-

lijke marktcommissie. In het geval dat deze ambtelijke commissie, bestaande uit 

een ambtenaar van de gemeentesecretarie, een ambtenaar van gemeentepolitie en 

een ambtenaar van gemeentewerken een ontheffing weigerde voor het plaatsen van 

een Imarkavan' (een verkoopwagen op wielen) te verlenen, oordeelde de rechter dat 

artikel 10:14 Awb in de weg staat aan deze delegatie en de marktverordening op dat 

punt onverbindend was."' 

In de lijn van hetgeen hiervoor is opgemerkt over delegatie in het onderwijs oor-

deelde de president van de Rechtbank Amsterdam, dat de directeur van een open-

bare speciale basisschool krachtens delegatie bevoegd was een vierdaagse school-

week in te stellen."4  

Alle bestudeerde delegatiebesluiten zijn aangepast aan artikel 10a4. 355  Daarbij is 
delegatie aan ondergeschikten omgezet in mandaat. 
Attributie is wel een alternatief, maar is juridisch beperkt mogelijk. Attributie van 
bestuursbevoegdheden aan ondergeschilcten geschiedt veelal aan ambtenaren 
van gedeconcentreerde rijksdiensten, zoals in artikel ii Algemene wet inzake 
riftcsbelastingen, dat aan de inspecteurs de bevoegdheid tot het vaststellen van 
belastingaanslagen toekent, en artikel 27 jo. 29 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, waarin aan inspecteurs van de ruimtelijke ordening de bevoegdheid is 
verleend bedenkingen tegen een bestemmingsplan in te brengen. Attributie aan 
ambtenaren van lagere overheden komt vrijwel niet voor. Geen van de geenque-
teerde bestuursorganen geeft aan dat bij de afschaffing van delegatie aan onder-
geschikten meer behoefte is ontstaan aan attributie aan ondergeschikten. Fen 

353. Rb. Arnhem 27 april 1999. Awb-katem 1999, 6o. 
354. Pres. Rb. Amsterdam 28 juli z000, AB 2000, 429. Vermeulen wijst er in zijn noot op dat het 

door het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel vastgestelde directiestatuut, waaraan de direc-
teur dacht zijn bevoegdheid terzake te ontlenen, is te karalcteriseren als een mandaatsbesluit 
over uitvoering, De formele wet geeft geen basis voor delegatie van regelgeving. 

355. Zie ook S 4.4.5 over het Vreemdelingenbesluit en het Besluit buitengewoon opsporingsambte-
naar. 
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belemmering voor de lagere overheden is, dat gezien het gesloten stelsel van 
bevoegdheidstoedeling, daarvoor een formeelwettelijke grondslag nodig is. 356  

Beoordeling 

Betekenis en streldcing van artikel io:14 is helder. Met ondergeschiktheid wordt 
hetzelfde bedoeld als `werkzaam onder de verantwoordelijkheid van' in de zin 
van artikel 10:4, eerste lid Awb. Dat omvat niet alleen formele (ambtelijke) onder-
geschilctheid, maar ook materiele (het kunnen geven van algemene en bijzondere 
aanwijzingen); in beide gevallen is delegatie verboden. Het laat zich denken dat 
bestuursorganen in de praktijk niet steeds doordrongen zijn van het feit dat dele-
gatie aan een meerhoofdig orgaan (vaak: een commissie) in strijd kan komen met 
artikel 10:14, namelijk wanneer de (beoogd) delegataris geheel of in meerderheid 
bestaat uit aan de delegans ondergeschikte ambtenaren. 
Aanbeveling: Bestuursorganen dienen zich ervan bewust te zijn dat delegatie aan 
een meerhoofdig orgaan dat geheel of in meerderheid bestaat uit aan de delegans 
ondergeschikte ambtenaren, in strijd is met artikel 10:14 Awb. Indien de Aanwij-
zingen voor de regelgeving of de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving 
bepalingen over delegatie van bestuursbevoegdheid bevatten, wordt deze waar-
schuwing daarin neergelegd. 

In voorkomende gevallen is delegatie aan ondergeschikten moeiteloos vervangen 
door mandaat. Dit onderstreept de stelling van Hennekens dat er in de pralctijk 
weinig onderscheid gemaakt wordt tussen delegatie en mandaat. Attributie is als 
alternatief slechts beperlct beschilcbaar, omdat daarvoor — in het geval van lagere 
overheden en zelfstandige bestuursorganen — een wet in formele zin is vereist. 

5.5.3 

De wet 

Bestaat er nog steeds behoefte aan delegatie aan ondergeschikten, zoja 
in welke gevallen? 

Bij de Aanpassingswet derde tranche Awb I zijn de artikelen 166 en 177 Gemeen-
tewet en 164 en 177 Provinciewet, waarin in delegatie aan ondergeschilcten was 
voorzien, aangepast aan artikel 10:14 Awb. In de memorie van toelichting wordt 
gesproken van een `strijdpunt'. Gesignaleerd wordt dat op de uitsluiting van de 
mogelijlcheid van delegatie aan ondergeschikten veel kritiek is gekomen. 357  

356. Attributie aan gemeente-ambtenaren waarbij uiteindelijk aan de raad wordt overgelaten in hoe- 
. verre ambtenaren bij het dagelijks bestuur van de gemeente worden ingeschakeld doorbreelct 

het gesloten stelsel van bevoegdheidstoedeling en is niet mogelijk. Uitzonderlijke voorbeelden 
waarbij zullcs bij formele wet geschiedt, zijn: artikel 16, tweede lid, boek isw (ambtenaar bur-
gerlijke stand) en artikel 231 Gemeentewet (belastingambtenaren). 

357. MvT p. 177, PG Awb III, p. 545. 
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Litercauur 

Hennekens heeft de vraag opgeworpen of delegatie door het gemeentebestuur 
aan de gemeentesecretaris of de korpschef van een regionaal politiekorps moge-
lijk is. 358  
Zijlstra heeft erop gewezen dat het artikel niet aangeeft aan wit de delegataris niet 
ondergeschikt mag zijn; hij heeft er voor gepleit om de strekking van het artikel 
zo ruim te zien dat delegatie ook verboden is indien de delegataris ondergeschikt 
is aan een ander dan de delegans. Immers, daar is evenmin zelfstandige bevoegd-
heidsuitoefening aan de orde. 359  
Braring acht de lcritiek op de afschaffing van delegatie aan ondergeschikten niet 
zonder grond. Het strookt namelijk niet met de eigentijdse vormen van 'horizon-
taal bestuur' en de bijbehorende figuren van 'zelfbeheer' en 'contractmanage-
ment'. 36° Hij verwijst daarbij naar Ter Schegget en Herweijer: 

jurisprudentie 

Naast de eerder, § 5.5.2, genoemde jurisprudentie zijn er geen relevante uitspra-
ken. 

Praktijk 

Uit de enquete blijkt dat er in de praktijk weinig behoefte is aan delegatie aan 
ondergeschikten. Geen van de 58 respondenten op deze vraag beantwoordde de 
vraag met 'ja'. Met 'nee' antwoordden 49 respondenten. De rest achtte de vraag 

358. Hennekens 1992-1, p. 615. 
339. Zie zijn noot wider AMIN'S 23 maart 1993, AS 1993, 489. 
360. Broring 1999-7, p. 1. 
361. Ter Schegget en Herweijer 1993, p.313. 
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'Bij zelfbeheer en contractmanagement worden de kaders waarbinnen de dienst 

dient te blijven expliciet op papier gezet, ziet de bestuurder af van detailbemoeienis 

en wordt de overdracht van de bevoegdheid voor de overeengekomen tijd (meestal 

Oen jaar) gerespecteerd. Dit zijn stuk voor stuk kenmerken die duiden op delegatie. 

Maar zelfbeheer en contractmanagement zijn wel eigentijdse omgangsvormen die 

worden toegepast in relaties tussen bestuurders met bun formeel ondergeschikte 

ambtenaren. Hoe zit dat nu? Kan dat wel? Kun je kennelijk toch met succes delege-

ren aan ondergeschikten zonder in de problemen te geraken die de opstellers van de 

Awb voorzien? Of trekken de opstellers van managementcontracten en de pleitbe-

zorgers van zelfbeheer uiteindelijk aan het kortste eind — en hebben de opstellers 

van de Awb een heel vooruitziende blik? Deze vragen laten zien welke spanningen er 

zitten tussen de (in de Awb voorgestelde) regeling en de praktijk (van zelfbeheer). 

Het is niet zonder reden dat in de praktijk het contractmanagement en zelfbeheer 

wel wordt aangeduid met de term 'mandaat met de strekking van delegatie',' aldus 

Ter Schegget en Herweijecs' 



niet van toepassing. Kennelijk is in de praktijk goed te werken zonder delegatie 
aan ondergeschilcten. 

Beoordeling 

Zo merkte een gemeente op dat mandaat voldoende mogelijkheden biedt. Voor 

zbo's wijst de desbetreffende zbo-wet veelal het orgaan aan dat bevoegd is de 

betrokken bestuursbevoegdheden uit te oefenen. In delegatie is dan meestal niet 

voorzien. Een zelfstandig bestuursorgaan wijst erop dat de wet de uitvoering van 

wettelijke en niet-wettelijke activiteiten opdraagt aan de hoofddirectie van dat 

orgaan. Deze wet voorziet niet in delegatie aan ondergeschikten. 

Een ander zbo merkt op dat het een aantal taken heeft die haar krachtens delegatie 

zijn toegewezen. Voor deze taken geldt dat er wordt beslist door de organisatie als 

bestuursorgaan, maar voor verschillende taken worden krachtens volmacht de feite-

lijke beslissingen op andere niveaus binnen de organisatie genomen. Op die manier 

vindt, aldus dit zbo, 'delegatie aan ondergeschikten' plaats. 

Een ministerie liet weten dat vooruitlopend op de zbo-wet voor een onder dit minis-

terie ressorterende dienst de mogelijkheid van delegatie door de minister aan die 

dienst voordelen zou kunnen bieden. 

Het is opvallend dat de praktijk zich goed weet te redden met het verbod van arti-
kel 10:14, dit ondanks de grote behoefte die er beweerdelijk bestond aan deze 
figuur. Aan delegatie aan ondergeschikten bestaat geen behoefte, zij het dat het 
beeld wellicht wat wordt vertekend, omdat de mandaatverhouding in de praktijk 
soms wordt ingevuld als ware sprake van delegatie. 

5.6 	WETTELIJKE GRONDSLAG DELEGATIE 

Artikel I0:15 

Delegatie geschiedt slechts indien in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voor-
schrift is voorzien. 

5.6.7 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De wettelijke basis voor delegatie vormt een centraal element van deze bevoegd-
heidsoverdracht. Het karakter van delegatie, waarbij een wijziging in de verant-
woordelijkheid voor de besluitvorming optreedt, brengt mee dat de wetgever (in 
materiele zin) uitdruldcelijk met een overdracht van die bevoegdheid moet heb-
ben ingestemd, aldus de memorie van toelichting. 362  

362. MNIT p. 179. 
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Probleemstelling 

Artikel 10:15 roept de vraag op, welke wetgever deze grondslag kan bieden, en hoe 
dit dient te gebeuren. Daarbij speelt in het bijzonder een rol, dat, indien delegatie 
van regelgevende bevoegdheden niet is toegestaan, wel bestuursbevoegdheid kan 
worden geattribueerd. De vraag rijst waar de grens tussen deze beide wijzen van 
bevoegdheidsverkrij ging dan ligt. 
De overdracht van de bevoegdheid aan en ander zoals artikel ro:13 dat formu-
leert, roept de vraag op of dan ook aan elke ander gedelegeerd kan worden 
(behalve aan ondergeschikten zoals artikel 10:14 verbiedt), of dater gevallen zijn 
waarin dat niet mogelijk is, zowel binnen als buiten de overheidssfeer. 
Anders dan bij mandaat (artikel 10:3, eerste lid, tweede volzin) bindt de Awb dele-
gatie niet aan een nadere clausulering met betreldcing tot de aard van de bevoegd-
held. Zo maalct de Gemeentewet (artikel 156) in zeer algemene bewoordingen 
delegatie mogelijk aan de in dat artikel genoemde organen. De vraag rijst of in 
dat geval niet toch een beperking in de aard van de bevoegdheid kan zijn gelegen, 
en zo ja, of de Awb daarover een bepaling moet bevatten. 

5.6.2 	Crondslag; algemene en specifieke delegatiegrondslagen; verhouding 
tussen delegatie van wet gevende bevoegdheid en attributie van 
bestuursbevoegdheid 

De wet 

De Awb maakt geen onderscheid tussen delegatie van wetgevende bevoegdheid 
en de bevoegdheid tot het nemen van andere besluiten. De memorie van toelich-
ting wijdt geen aparte aandacht aan het feit dat delegatie door de formele wetge-
ver niet wordt beheerst door de regels van de Awb, omdat de formele wetgever 
niet valt onder het begrip 'bestuursorgaan', dat in artikel 10:13 dezelfde betekenis 
heeft als in artikel Awb. 
De toelichting merkt nog op, dat, indien subdelegatie niet is toegestaan, 'delegatie 
van wetgevende bevoegdheid echter wel de mogelijkheid [zal] kunnen omvatten 
uitvoerende taken aan bestuursorganen toe te delen. Daaraan wordt de algemene 
grens gesteld dat die taken niet mogen bestaan uit het nemen van besluiten die 
algemeen verbindende voorschriften inhouden: dat zou immers subdelegatie 
zijn. Gaat het echter niet om een dergelijk voorschrift, maar om een besluit van 
algemene strekking, dan verzet artikel 10:15 zich daartegen niet. Met deze bena-
dering wordt een in beginsel duidelijke grens getrokken tussen hetgeen wel en 
niet is toegestaan. Zij sluit in uitkomst aan bij de lijn die de Hoge Raad in deze 
materie heeft getrokken (men zie HR 8 mei 1953, NJ 1953, 614, en HR II januari 
1977, NJ 1977, 467), al werd in die jurisprudentie het onderscheid tussen alge-
meen verbindend voorschrift en besluit van algemene strelcking niet als zodanig 
gemaakt. Tenslotte zij opgemerkt, dat de basis voor de delegatie kan zijn gelegen 
zowel in de regeling die de bevoegdheid attribueerde (of een op haar beurt daarop 
gebaseerde regeling), als in een algemene bevoegdheid zoals bijvoorbeeld de 
Gemeentewet en de Provinciewet die geven. Uit het voorgaande volgt dat ook 
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subdelegatie niet geoorloofd is, zonder dat de wetgever die de delegatie toestond, 
in die mogelijkheid van verdere delegatie heeft voorzien. Dit geldt ook voor dele-
gatie van wetgevende bevoegdheid, zoals uit de jurisprudentie valt af te leiden; 
met name kan worden gewezen op HR 25 januari 1926, NJ 1926 blz. 246 (kachels 
van jamin), HR 19 januari 1931, NJ 1932, 439 (snoekvissen) en HR 26 november 
1957, NJ 1958, 53 (vuurwerk).' 363  
Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer merkte de Staatssecretaris 
van justitie op dat er onderscheid moet worden gemaalct tussen de grondwette-
lijke delegatie van regelgevende bevoegdheid en delegatie in de zin van de Awb. 
Delegatie in de zin van de Grondwet is ruimer en omvat een wetsvoorbehoud. De 
Awb daarentegen ziet slechts op overdracht van de aan een bestuursorgaan toeko-
mende bevoegdheid aan een ander. Het moet dan gaan om bestuursbevoegdhe-
den die door de wetgever aan een bestuursorgaan zijn geattribueerd, aldus de 
staatssecretaris . 364  
De wetgever biedt op twee verschillende manieren grondslagen voor delegatie. 
De eerste is die, waarbij de grondslag is neergelegd in de wettelijke regeling 
waarin deze specifieke bevoegdheid is geattribueerd. 

Een voorbeeld hiervan biedt artikel 15 Vestigingswet Bedrijven 1954 op grond waar-

van de Minister van Economische Zaken zijn ontheffingsbevoegdheid krachtens die 

wet kan delegeren aan de SER of aan een productschap of hoofdbedrijfschap. Een 

ander voorbeeld biedt artikel 3, eerste lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, 

waarin is bepaald dat door of vanwege de minister lozingsvergunningen kunnen wor-

den verleend. 365  

In de tweede plaats kan de grondslag voor delegatie van een bevoegdheid zijn 
vastgelegd in een algemene (min of meer) open wettelijke delegatieregeling. 

Een voorbeeld hiervan biedt artikel 156, eerste lid, Gemeentewet. Hierin is bepaald 

dat de gemeenteraad bevoegdheden — het artikel zegt niet welke bevoegdheden — 

kan overdragen aan het college van burgemeester en wethouders of een commissie. 

Zie ook artikel 152 Provinciewet, artikel 83 Waterschapswet en artikel 30 Wet 

gemeenschappelijke regelingen. 

Ingevolge het nu aanhangige voorstel voor een Wet dualisering gemeentebestuur 
zullen de delegatiemogelijkheden in de gemeente sterk worden beperkt. Aan de 
gemeenteraad komen volgens dat wetsvoorstel nog slechts verordenende 
bevoegdheden toe en aan burgemeester en wethouders nog slechts bestuursbe-
voegdheden. Delegatie van wetgevende bevoegdheden door de gemeenteraad aan 

363. MvT p. 179. 
364. Handelingen II 1995/96, p. 3661. 
365. Met de wat klassieke term 'door of vanwege' heeft de wetgever in dit verband beoogd delegatie 

van deze bevoegdheid mogelijk te maken. Artikel 3 wvo geeft overigens niet aan, aan welke 
ander de bevoegdheid kan worden gedelegeerd. 
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burgemeester en wethouders en aan functionele commissies is dan uitgesloten 
(maar nog wel mogelijk aan deelgemeenteraden). 3" 

Literatuur 

Stroink heeft erop gewezen dat de toelichting geen recht doet aan het arrest van 
de Hoge Raad van II januari 1977 (Bromfietsvalhelmarrest). Daarin ontwikkelde 
de Hoge Raad een materieel uitvoeringsbegrip, terwijI in de toelichting bij de 
Awb een formeel onderscheid wordt gemaakt tussen algemeen verbindende voor-
schriften en (andere) besluiten van algemene strekking. De Hoge Raad overweegt 
in het arrest: 'dat dan ook in het tweede lid van artikel 94a Rvv aan de minister 
slechts uitvoering wordt opgedragen, nodig om aan het door de besluitgever 
gegeven verbod de vereiste werking te verzekeren en niet het geven van nadere 
regelen als bedoel in artikel 2 wvw wordt gedelegeerd.' Met andere woorden, het 
gaat om een zeer sterke gebonden bevoegdheid waarvan de uitoefening geen 
nieuwe materiele normstelling met zich brengt, aldus Stroink. 367  
Hoewel dat naar bun mening onwenselijk is, kunnen volgens Done en Elzinga 
van verordeningen die algemeen verbindende voorschriften bevatten die de bur-
gers rechtstreeks raken, zoals subsidies en tarieven, wezenlijke elementen, zoals 
doel, reilcwijdte, beroepsmogelijkheden, administratieve sancties en dergelijke, 
ook buiten een raadsverordening om worden opgeste1d. 368  
Brouwer en Schilder wijzen erop dat vanwege het felt dat het niet doenlijk is een 
waterdichte scheiding aan te brengen tussen regelgeving en uitvoering, ook in de 
toekomst, nadat de voorstellen tot dualisering van het gemeentebestuur zijn aan-
genomen, veel mogelijk blijkt. 'Simpel gezegd moet bij uitvoering de noodzaak 
tot democratische legitimatie op raadsniveau ontbreken. Dat kan het geval zijn bij 
uitvoeringsbesluiten die gedetailleerde regels bevatten van technische aard in ver-
band met de doelmatige regeling van een bepaald onderwerp. 969  

Jurisprudentie 

In de jurisprudentie concentreren zich de problemen bij delegatie van regelge-
vende bevoegdheid op de betekenis van artikel 156 Gemeentewet, waarin de wet-
telijke basis is gegeven voor het overdragen van bevoegdheden door de gemeente-
raad aan het college van burgemeester en wethouders en een gemeentelijke 
commissie of deelgemeenteraad. Getracht is het onderscheid tussen algemeen 
verbindende voorschriften en (andere) besluiten van algemene strelcicing en daar-
mee het onderscheid tussen regelgeving en uitvoering verder te verduidelijken. 
Het laten vaststellen door burgemeester en wethouders van een lijst van op een 
markt toe te laten artikelengroepen — een tranchebesluit' — is volgens de Afde- 

366. Kamerstulcken cc 2000/01, 27 751, nrs. 1-2. 
367. Stroink 1992, p. 479. 
368. Done & Elzinga 1999, p. 195. 
369. Brouwer & Schilder 2001, p. 50-64. 
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ling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan te merken als een algemeen 
verbindend voorschrift. 37° 
Ook een burgemeestersbesluit waarbij de vergunningplicht werd opgeheven voor 
horecabedrijven die zich niet bevinden in het bij het besluit aangegeven gebied 
en die bovendien niet na c)I.soc) uur worden geexploiteerd, is gekarakteriseerd als 
een algemeen verbindend voorschrift, omdat het een of meer abstracte regels 
bevat die zich voor herhaalde concrete toepassing lenen. 37' Hennekens wijst er in 
zijn noot onder de laatste uitspraak op dat bij een besluit als dit wel gesproken 
wordt van een `concretiserend besluit van algemene streldcing' maar dat de dog-
matische onderbouwing van dit begrip niet bepaald sterk is. 
De Afdeling bestuursrechtspraak merkte een vergelijkbaar burgemeestersbesluit 
uit Maastricht echter niet aan als een algemeen verbindend voorschrift, omdat het 
besluit geen zelfstandige normstelling inhoudt en niet verder strekt dan het bepa-
len van de werlcingssfeer van een reeds bestaande algemeen verbindende norm. Er 
is derhalve geen sprake van verboden delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de 
burgemeester maar van attributie van bestuursbevoegdheid. 372  
In haar uitspraak van 28 februari 2000 maakt de Afdeling duidelijk wanneer wel 
sprake is van een algemeen verbindend voorschrift. Daarin was wederom een 
besluit van burgemeester en wethouders, dit keer van Amsterdam, aan de orde 
waarbij uitvoering werd gegeven aan de marktverordening. Burgemeester en wet-
houders konden bepalen: a. het aantal marktplaatsen; b. de opstelling en indeling 
van de plaatsen; c. het aantal plaatsen per artikel of groep van artikelen; d. welke 
plaatsen bij voorkeur bestemd zijn voor standwerkers; e. welke plaatsen bij voor-
keur bestemd zijn voor het verhandelen van bepaalde artikelen; f. de afmeting 
van de plaatsen; g. welke gedeelten van het marktterrein bestemd zijn voor het 
plaatsen van verkoopwagens. Het betrof bier naar het oordeel van de Afdeling 
niet een besluit waarin nader naar tijd, plaats en/of object de toepasselijkheid van 
in de verordening reeds besloten liggende normen wordt bepaald, maar de vast-
stelling van zelfstandige normen. Dit besluit heeft een algemeen karakter nu de 
daarin besloten liggende normen de toetsingsmaatstaf vormen voor iedere aan-
vraag om verlening van een standplaats en zich dus voor herhaalde toepassing 
lenen. Het besluit moet worden aangemerkt als de vaststelling van nadere regels 
met betreldcing tot een door gemeenteraad in een verordening aangewezen 
onderwerp als bedoeld in artikel 156, derde lid Gemeentewet. 373  
Brouwer en Schilder wijzen er op dat de strafrechter, in tegenstelling tot de 
bestuursrechter, de nadere regels op grond van artikel 156, derde lid Gemeente-
wet, niet aanmerkt als zelfstandige normstelling. Het kan bij die nadere regels 
hooguit gaan om `inkleuring' van een bestanddeel van de delictsomschrijving dat 
bovendien apart bewezen moet worden. 374  

370. ABRvS 27 november 1997, J13 1998, 5o met noot Schlossels (Branchebesluit Ootmarsum). 
371. Rb. Zutphen 19 februari 1999, Gst. 1999, 7107, 4, met noot Hennekens. 
372. ABRvS 23 november 1999, JB 2000, 23 met noot Derks en Gst. 2000, 7112, 6 met noot Henne-

kens. 
373. ABRvS 28 februari 2000, Gst. 2000, 7118, 4 met noot Hennekens en RAwb 2000, nr. 87 met 

noot Michiels. 
374. Brouwer & Schilder 2001, p. 61. 
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Praktijk 

Over de delegatie van wetgevende bevoegdheid en uitvoeringsbevoegdheid zijn 
geen specifieke vragen gesteld in de enquete. In de antwoorden op de algemeen 
gestelde vraag over delegatie worden dienaangaande geen problemen gemeld. 
Brouwer en Schilder concluderen uit gesprelcken die zij hadden met sleutelfigu-
ren in een aantal gemeenten en de vi4G alsmede een 'bescheiden empirisch 
onderzoekje' dat de gemeenteraad in de praktijk nauwelijks gebruikmaakt van de 
mogelijkheid tot delegatie aan burgemeester en wethouders van regelgevende 
bevoegdheid. Het gebeurt we!, zoals de aan burgemeester en wethouders overge-
dragen bevoegdheid tot het vaststellen van interne rechtspositionele voorschrif-
ten, maar hiervan kan men zich afvragen of die betrekking heeft op de overdracht 
van verordenende bevoegdheid vanwege het interne karakter van dit soort voor-
schriften. In zijn algemeenheid kan men veilig stellen dat delegatie van verorde-
nende bevoegdheid op primair niveau weinig voorkomt. Anders ligt het voor het 
secundaire regelniveau. Overdracht van de bevoegdheid tot het stellen van 
'nadere regels' vindt veelvuldig plaats, aldus deze schrijvers. 375  

Beoordeling 

De wettelijke grondslag voor delegatie dient toereikend te zijn. Zo mag de moge-
lijkheid van delegatie niet op een algemene maatregel van bestuur zijn geba-
seerd, als de formele wet waarop die amvb is gebaseerd niet reeds in de mogelijk-
heid van delegatie heeft voorzien. 376  Ook een convenant biedt geen voldoende 
basis. Hetzelfde geldt voor subdelegatie (zie § 5.7). 
De Awb heeft op zichzelf geen verandering gebracht in het leerstuk dat bij het 
verbod op delegatie van wetgevende bevoegdheid wel attributie van bestuursbe-
voegdheid (waaronder het nemen van (andere) besluiten van algemene strekking) 
is toegestaan. Eventuele afbakeningsproblemen zijn geen gevolg van afdeling 
10.1.2, en kunnen door de Awb ook niet worden opgelost. 

5.6.3 	Is delegatie aan elk ander orgaan mogelijk? Welke beperkingen zijn er, 
zowel binnen als buiten de overheidssfeer? 

De wet 

De Awb noch de toelichting geeft houvast voor de beantwoording van de vraag 
aan wie mag worden gedelegeerd. Aanknopingspunten moeten vooral aan de bij-
zondere wet worden ontleend. De problematiek van de algemene delegatieverle-
ningen, waar ook de positie van de delegataris een rol speelt, komt in § 5.6.4 aan 
de orde. 
Voor delegatie geldt, behalve in gevallen als bedoeld in artikel 107, eerste lid, Pro- 

vinciewet, waar het gaat om delegatie van medebewindsbevoegdheden door de 

375. Brouwer & Schilder 2001, p. 56. 
376. CBB 7 oktober 1998, AB 1999, 20 met COW J.H. van der Veen. 
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provincie aan gemeentebesturen of besturen van waterschappen, niet de regel dat 
de delegataris moet instemmen met de delegatie. Dat is wel het geval bij mandaat 
aan niet-ondergeschikten (artikel 10:4 Awb). 

Literatuur 

Ook in de literatuur geniet de vraag welke wetgever welke bevoegdheden aan wie 
mag delegeren geen grote belangstelling. Delegatie aan een ander kan geschieden 
aan een ander orgaan — een al dan niet reeds bestaand bestuursorgaan — maar 
ook aan (een orgaan van een) privaatrechtelijke rechtspersoon. Omdat openbaar 
gezag (het nemen van besluiten) wordt overgedragen verkrijgt deze ander, voor 
zover het deze bevoegdheid betreft, de status van bestuursorgaan in de zin van de 
Awb, zo hij deze al niet uit andere hoofde bezat. 377  
Hennekens pleit ervoor dat elke wettelijke regeling zelf bepaalt aan welk ambt 
gedelegeerd mag worden. Volgens hem wordt in tegenstelling tot mandaat — waar 
de bevoegdheid wordt overgedragen aan de persoon — bij delegatie een bevoegd-
heid overgedragen aan een ambt. Als het ambt wordt opgeheven rijst de vraag 
waar die bevoegdheid blijft. 378  
Zijlstra heeft gewezen op het gesloten stelsel van bevoegdheidsverdeling dat bij 
lagere overheden bestaat. Dit houdt in dit verband in, dat bevoegdheden uitslui-
tend mogen worden gedelegeerd (en geattribueerd) aan organen die in de wet in 
formele zin als adressaat van attributie of delegatie zijn aangewezen. 379  

Jurisprudentie 

De geslotenheid van het stelsel van bevoegdheidsverdeling waar Zijlstra op wees, 
is neergelegd in constante jurisprudentie. 38° Wel rijzen er inmiddels vragen bij 
het toekennen van uitvoeringsbevoegdheden aan privaatrechtelijke instellingen 
die werden opgelost door wat men 'quasi-delegatie' zou kunnen noemen. 
De Afdeling rechtspraak leek in de uitspraken inzake Tinkpop een heldere lijn te 
hebben uitgezet: een stelsel waarbij door burgemeester en wethouders aan een 
bepaalde organisatie een algemene standplaatsvergunning wordt verleend en 
degenen die ter plaatse standplaats willen innemen zich dienen te wenden tot die 
organisatie, zonder dat burgemeester en wethouders daarmee nog enige 
bemoeienis hebben, is niet aanvaardbaar. Een zodanig stelsel komt neer op een 
ingevolge de gemeentewet niet toegestane overdracht van de bij en krachtens die 

377. Zijistra 1997-1, p. 255. 
378. Hennekens 1995, p. 325. 
379. Zijlstra 1997-2, P-349 -3 63. 
380. Zie de bij Zijlstra, a.w., t.a.p., aangehaalde jurisprudentie. 
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wet aan burgemeester en wethouders opgedragen publiekrechtelijke taken en 
bevoegdheden. 383  
Meer recent is echter een vergunningenstelsel aanvaard waarin aan de houder 
van een evenementenvergunning de (privaatrechtelijke) bevoegdheid wordt gela-
ten om met individuele standhouders overeenkomsten aan te gaan. Dit is volgens 
de Afdeling bestuursrechtspraak geen delegatie van publielcrechtelijke taken en 
bevoegdheden: 3' 

'Evenmin volgt de Afdeling de rechtbank in haar overweging dat het evenementen-

vergunningstelsel neerkomt op een ingevolge (het gesloten stelsel van) de Gemeen-

tewet niet toegestane overdracht van bij of krachtens die wet aan de burgemeester 

opgedragen publiekrechtelijke taken en bevoegdheden. Dit door de gemeentelijke 

wetgever op grond van artikel 168 van de gemeentewet (oud) ingevoerde stelsel con-

centreert de bemoeienis van de plaatselijke overheid met het innemen van stand-

plaatsen en andere vergunningplichtige activiteiten op het evenemententerrein en 

voor de duur van het evenement op een, door de burgemeester te verrichten, alge-

mene toetsing vooraf in het kader van het openbaar belang aan de hand van 

omschreven beoordelingsnormen. Na de verlening van de algemene evenementen-

vergunning is er geen ruimte meer voor de verlening van vergunningen krachtens 

enige gemeentelijke verordening binnen de naar tijd en ruimte begrensde omvang 

zoals vermeld in de evenementenvergunning. De verkrijger van die vergunning 

geeft, zonder nadere bemoeienis van de burgemeester, binnen de in de vergunning 

aangegeven grenzen op privaatrechtelijke grondslag verder invulling aan het evene-

ment. Diegenen met wie hij tot overeenstemming komt over het ontplooien van toe-

gestane activiteiten behoeven daarvoor — en dat vormt het kenmerkende onder-

scheid tussen dit stelsel en de verlening van de algemene standplaatsenvergunning, 

zoals die aan de orde is geweest in onder meer de door de rechtbank genoemde 

Pinkpopuitspraak — geen vergunning. Gegeven deze opzet is er geen sprake van het 

overdragen door de burgemeester van een hem toekomende publiekrechtelijke taak 

dan wel bevoegdheid aan de verkrijger van de evenementenvergunning.' 

Quasi-delegatie van sanctiebevoegdheden aan een privaatrechtelijke rechtsper-
soon werd door de Hoge Raad niet aanvaard. 383  Wel kan het verlenen van toezicht-
houdende bevoegdheden aan een privaatrechtelijke rechtspersoon onder omstan-
digheden aanvaardbaar zijn, indien het niet gaat om het nemen van besluiten 
maar om feitelijk handelen. 3" 

381. VzARRvS 18 mei 1993, AB 1994, 333. Zie ook ARRvS 8 juli 1993, AB 1994, 289 met noot ZiPstra 
en ABRvS 21 maart 1995, Gst. 1995, 7011, 4 met noot Brederveld. Zie ook de ROOS van Stroink 
onder Rb. Groningen 20 april 1999, I B 1999, 142. 

382. ABRvS It maart 1999, RAwb 1999, flIt 129 met noot GA. van der Veen, Gst. 1999, 7098 nr. 3 
met noot Hennekens. 

383. Zie HR 28 fel:II-HRH 1997, AS 314 ntnt. Drupsteen, p1997, 82 MAIL Lugt en De Lange. 
384. CBS 5 november 1997, RAwb 1998, nr. 61 met aantekening Widdershoven en p 1998, 98 met 

noot Van Nus. 
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Beoordeling 

De meeste wetten die voorzien in een delegatiegrondslag, geven daarbij ook aan 
welk orgaan als delegataris mag optreden. De vraag, aan wie mag worden gedele-
geerd, wordt dus meestal door de wetgever al beantwoord. 
Problemen kunnen ontstaan als in de praktijk een constructie wordt gehanteerd 
die geen delegatie is maar er wel de facto op neerkomt, zoals de jurisprudentie 
rond gemeentelijke evenementen laat zien. Een dergelijke constructie kan strij-
dig zijn met het gesloten stelsel van bevoegdheidsverdeling: dit stelsel houdt (op 
gemeentelijk niveau) in, dat niet buiten de artikelen 156, 165 en 178 Gemeente-
wet bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd, tenzij een bijzondere wet in for-
mele zin zulks mogelijk maalct. Geslotenheid van bevoegdheidsverdeling is niet 
uitsluitend een zaak van het gemeentelijk bestel, maar beheerst de juridische 
organisatie van alle lagere publiekrechtelijke lichamen en zelfstandige bestuurs-
organen. Hoewel de jurisprudentie hierover recentelijk minder consistent is 
geworden, is dit geen zaak die als een knelpunt in het kader van de evaluatie van 
afdeling I0.I.2 kan worden beschouwd. 

5.6.4 	In welke gevallen is delegatie gelet op de aard van de bevoegdheid niet 
toegestaan? Bestaat er behoefte aan een bepaling vergelijkbaar met 
artikel 10:3, eerste lid? 

De wet 

Anders dan zijn `zusterbepaling' bij mandaat, artikel 10:3, eerste lid, bepaalt arti-
kel 10:15 niet dat de aard van de bevoegdheid aan delegatie in de weg kan staan. 
Dat lijkt ook niet onlogisch nu voor delegatie steeds een wettelijke grondslag 
nodig is (artikel 10:15 Awb), maar dat gaat voorbij aan algemene delegatiebepalin-
gen, die zien op uiteenlopende bevoegdheden, gebaseerd op diverse wetten. 
De memorie van toelichting bij de derde tranche wijdt hieraan geen beschouwin-
gen. Bij de totstandkoming van de algemene delegatiegrondslagen van de 
Gemeentewet (artikel 156 en 165 Gemeentewet) is dit probleem wel onder ogen 
gezien. 

Bij de behandeling van de (nieuwe) Gemeentewet heeft de regering benadrukt dat 

niet alle bevoegdheden van de gemeenteraad in aanmerking komen voor delegatie 
aan het college van burgemeester en wethouders. De binnengemeentelijke verhou-
ding tussen raad en college verzet zich tegen delegatie van bepaalde bevoegdheden. 
In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer merkt de regering op, dat T.] 

niet alle bevoegdheden van de raad, voor zover niet genoemd in het tweede lid [van 

artike1156] mogen worden overgedragen. Zo komen niet voor overdracht in aanmer-

king de bevoegdheden bedoeld in de artikelen B6, tweede lid, 44 vijfde lid, 6o, eer-
ste lid en 148]. Deze bepalingen regelen belangrijke elementen van de verhouding 

tussen raad en college. De zin zou aan deze bepalingen komen te ontvallen, indien 
het college zelf belast zou worden met de uitvoering ervan. Om vergelijkbare rede-

nen komen de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen [82, eerste lid, en go] niet in 
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Zulks neemt niet weg dat bepaalde bevoegdheden die niet voor delegatie aan bur-
gemeester en wethouders in aanmerking komen wel kunnen worden gedele-
geerd aan een deelgemeenteraad of stadsdeelraad. 386  Doorslaggevend ten aanzien 
van die bevoegdheden is derhalve niet altijd de aard van de bevoegdheid in 
abstracto, maar de vraag aan wie ze worden gedelegeerd (in concret4 
In tegenstelling tot onder andere artikel 156 Gemeentewet bepaalt artikel 107 Pro-
vinciewet wel dat delegatie van medebewindsbevoegdheden door het provinciaal 
bestuur aan het bestuur van een gemeente of waterschap mogelijk is 'voor zover 
die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die besturen 
daarmee instemmen'. 387  
Inmiddels voorziet het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur in een toevoe-
ging in artikel 156, 165 en 178 Gemeentewet, dat ook de aard van de bevoegdheid 
zich tegen delegatie verzet. Ingevolge dat wetsvoorstel worden de delegatiemoge-
lijkheden in de gemeente overigens drastisch beperkt. 

Literatuur 

aanmerking voor overdracht aan een commissie. Daarnaast zijn er bevoegdheden 

waarvan in het algemeen gesproken moet worden gezegd dat overdracht onwense-

lijk lijkt (bijvoorbeeld [artikel 81, eerste lid] doch waarbij wij niet rover willen gaan de 

raad een verbod op te leggen.' 05  

Zijlstra heeft dit probleem in verschillende publicaties aan de orde gesteld, en 
ervoor gepleit de algemene delegatiegrondslagen uit de Gemeentewet te beper-
ken met de clausulering 'tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de 
aard van de bevoegdheid zich tegen de overdracht verzet'. 3" 

Jurisprudentie 

De jurisprudentie ten aanzien van de aard van de bevoegdheid vertoont een 
casuistisch beeld. 

Delegatie van het vaststellen van een bestemmingsplan door een openbaar lichaam, 

ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is niet toegestaan. 

Bij de vaststelling van zo'n plan dient een objectieve afweging van alle bij de grond 

betrokken belangen plaats te hebben. Een zodanige afweging is bij vaststelling van 

385. Kamerstulcken I, 1990-1991, 19 403, nr. 64b, p. 4-5. De opmerking over de 'onwertselijkheicr 
wekt de indruk dat de regering meent voor de daarvoor genoemde bevoegdheden we! een ver-
bod te hebben voorgesteld, pod non. 

386. Zo verzet rich de bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen tegen delegatie door 
de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders (ABRvS 15 februari 1999, 
Gst. 1999, 7098, nr. 2 met noot van Hennekens (Heiloo)) maar niet aan een deelgemeente 
(ABRNS 28 olctober 1997, Gst. 1997, 7066, 4, met ROOS Hennekens (Stadsdeel Amsterdam 
Zuid-Oost)). 

387. Zie daarover Van Geest & Lam zoo', p. 1-6. 
388. ZijIstra 1997-1, p.25&257, 1 997-2 , P. 490  en 494 en 1 998,  P. 5 21 . 
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het plan door een orgaan met een beperkte taakstelling als het Algemeen bestuur 

van een zodanig openbaar lichaam niet gewaarborgd. 09  

Wanneer bijvoorbeeld een medebewindwet, zoals de Wet voorzieningen gehandi-

capten, de uitvoeringsbevoegdheid die aan het 'gemeentebestuur' is opgedragen 

niet heeft voorbehouden aan de gemeenteraad mag worden aangenomen dat dele-

gatie aan het college van burgemeester en wethouders mogelijk i5• 390  

Zoals hiervoor reeds vermeld is delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad 

aan burgemeester en wethouders om een voorbereidingsbesluit te nemen niet toe-

gestaan. Delegatie van deze bevoegdheid zou, gelet op de in de Wet op de Ruimte-

lijke Ordening neergelegde verdeling van bevoegdheden tot het vaststellen van 

bestemmingsplannen en tot het verlenen van vrijstellingen daarvan, strijdig zijn met 

het stelsel van deze wet. 

Zo'n grondslag wordt evenmin geboden door artikel 156 Gemeentewet, dat slechts 

een algemene bepaling over de overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad 

aan burgemeester en wethouders bevat. Deze algemene bepaling volstaat niet, wan-

neer, zoals in dit geval, de aard van de bevoegdheid zich tegen delegatie verzet, 

aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 391  

Ook delegatie op grond van artikel 152 Provinciewet tot het vaststellen, herzien of 

intrekken van een streekplan door provinciale staten aan gedeputeerde staten, is in 

strijd met de bedoeling van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geacht. 392  

En de bevoegdheid tot het beslissen op aanvragen om milieuvergunningen voor 

inrichtingen waartoe gedeputeerde staten specifiek als bevoegd gezag zijn aangewe-

zen en het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van artikel 47 Wet geluid-

hinder leent zich evenmin voor delegatie. De samenhang van het planologisch 

beleid en het milieubeleid en de controlerende functie die gedeputeerde staten daar-

bij vervullen verzet zich tegen de overdracht van deze bevoegdheden. 393  

Voorts is delegatie van de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift aan 

een besliscommissie niet toegestaan. De aard van de bezwaarschriftprocedure ver-

zet zich — gezien artikel 1:5, eerste lid, Awb — tegen een voorziening door een ander 

bestuursorgaan dan het orgaan dat de primaire beslissing heeft genomen. 394  

389. ABRvS 21 januari 1997, Gst. 1997, 7052, nr. 10 met noot Teunissen. 
390. CRvB I juli 1997, AB 1997, 367. 
391. ABRvS 15 februari 1999, Gst. 1999, 7098, nr. 2 (Heiloo) met noot Hennekens. 
392. ABRvS 10 maart 2000, JB 2000, 118 met noot Schlossels. 
393. ABRvS 22 juni 2000, AS 2000, 313 met noot Michiels, Gst. 2001, 7133, nr. II en ABRvS 27 juni 

2000, JB 2000, 222, AB 2000, 314 met noot Michiels onder 313 en Gst. 2001, 7133, TIE 12. 

394. ABRvS 6 januari 1997, AB 1997, 86 met noot Michiels en JB 1997, 25 met noot Derks. De pro-
blemen zijn overigens opgelost door de Wet van 26 november 1998 (Stb. 1998, 678), waarbij in 
artikel 85 Gemeentewet de zinsnede `clan wel met het beslissen op deze beroep- en bezwaar-
schriften' is vervangen door 'clan wel met het beslissen op beroepschriften'. 
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Beoordeling 

Delegatie van de bevoegdheid tot het beslissen op een administratief beroepschrift 

aan een besliscommissie is daarentegen wel toegestaan. De aard van de procedure 

in administratief beroep verzet zich niet tegen delegatie van deze bevoegdheid. Arti-

kel 1:5, tweede lid, Awb geeft aan dat het in administratief beroep draait om het vra-

gen van voorziening bij een ander bestuursorgaan dan het orgaan dat de primaire 

beslissing heeft genomen. De Awb schrijft niet voor welk ander bestuursorgaan in 

administratief beroep dient te beslissen. Het antwoord op die vraag zal moeten wor-

den afgeleid uit de specifieke wettelijke regeling waarin het administratief beroep is 

opengesteld. 395  

Delegatie op grond van artikel 156 Gemeentewet tot het instellen van rechtsgedin-

gen, zoals het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank 

inzake planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 

door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders is wel 

geoorloofd. 396  

Maar deze delegatie kan niet met terugwerkende kracht geschieden. Burgemeester 

en wethouders kunnen wel spoedshalve bezwaar maken of beroep instellen, maar 

dat moet dan door de gemeenteraad in een volgende vergadering worden bekrach-

tigd. 39' Verheij heeft er op gewezen dat in het laatste geval (eigenlijk) geen sprake is 

van delegatie in de zin van de Awb. 3" 

Rond algemene delegatiegrondslagen als artikel 156 en 165 Gemeentewet en hun 
equivalenten in de Provinciewet en de Waterschapswet bestaat het probleem dat 
er bevoegdheden zijn die zich niet lenen voor overdracht, terwijl de betrokken 
bepalingen geen beperking wat betreft de 'aard van de bevoegdheid' bevatten. 

395- ABRvS 24 September 1998,  AB 1998, 387 met noot Michiels, 311 1998, 242 met noot redactie en 
Gst. 1999,7086, nr. 3 met noot Brederveld. 

396. ABRvS 12 augustus 1999, Gst. 1999,7106, nr. 3 met noot Hennekens. 
397. Artikel 164, derde en vierde lid, Gemeentewet. Eenzelfde regeling is aan te treffen in artikel 162 

Provinciewet en artikel 86 Waterschapswet. Artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen ver-
klaart deze regels van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het bestuur van een open-
baar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan in de zin van die wet. In zijn arrest van 14 april 
z000 	z000, cu. Aapeha Vastgoed) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat B en W ingevolge het 
eerste lid van artikel 164 Gemeentewet bevoegd zijn om bij wege van conservatoire maatregel, 
ter voorkoming van verlies van recht, rechtsmiddelen in een civiele procedure aan te wenden en 
dat op de daarbij vereiste bekrachtiging door de gemeenteraad het bepaalde in het vierde lid van 
dat artikel (bekrachtiging in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad) toepassing 
mist. 

398. Want dat ziet ingevolge de artikelen 10:1 en to:13 Awb op het nemen van besluiten. Het maken 
van bezwaar en het instellen van beroep is weliswaar een publielcrechtelijke rechtshandeling 
maar geen besluit, ook niet als het door een bestuursorgaan gebeurt. De wetgever heeft burners 
bij het besluitbegrip evident niet het oog gehad op het aanwenden van rechtsmiddelen door een 
bestuursorgaan. Hetgeen tevens illustreert date niet altijd alles kunt opschrijven wat je bedoelt, 
aldus Verheij in zijn noot onder ABRvS 12 september 2000, AB 2001, ro6, ABRvS 12 september 
2000, AB 2001, 107 en ABRvS 12 September 2000, AB 2001, 108. 
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Vooropgesteld zij, dat een kwantitatief belangrijk deel van de problemen wordt 
opgelost door de 'clualisering' van het lokaal bestuur, omdat daarmee de delegatie-
mogelijkheden in de gemeente drastisch worden beperkt. Maar zelfs als het pro-
vinciebestuur `gedualiseerd' zal zijn, resteren in allerlei wetten algemene delega-
tiegrondslagen, met het hierboven gesignaleerde probleem. Dit kan men op drie 
manieren oplossen: 
1. opneming van de clausulering `Delegatie wordt niet verleend indien de aard 
van de bevoegdheid zich daartegen verzet' in artikel 10:15; 
2. opneming van de clausulering `tenzij de aard van de bevoegdheid zich daarte-
gen verzet' in de betrokken bepalingen in de bepaling die in de algemene delega-
tiegrondslag voorziet; 
3. het expliciet uitsluiten van delegatie van de betroldcen bevoegdheden in de bij-
zondere wet. 

Om met het eerste te beginnen: de Awb is niet de plaats voor het oplossen van 
dergelijke problemen, omdat zij ook ziet op specifieke delegatiegrondslagen, 
waarbij een dergelijke clausulering uiterst verwarrend zou werken. 
De derde variant399  is uit een oogpunt van decentralisatie minder aantreldcelijk. 
De wetgever heeft met de algemene delegatiebepalingen in de Gemeentewet c.s. 
beoogd het betrolcken bestuur de ruimte te geven de bestuursorganisatie naar 
eigen inzicht in te richten. Weliswaar wordt dit door de 'clualisering' voor een 
belangrijk deel teruggedraaid, maar te vrezen valt dat als de bijzondere-wetgever 
zich buigt over de vraag of hij delegatie wenselijk of onwenselijk acht, veiligheids-
halve veelal voor een verbod zal worden gekozen. Wel kan het onder omstandig-
heden nuttig zijn een bepaald jurisprudentieel verbod te codificeren in de bijzon-
dere wet. 
De tweede variant verdient derhalve de voorkeur, en het is ook de keuze van de 
regering geweest. In het kader van het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur 
wordt aan artikel 156, 165 en 178 Gemeentewet de beperking `aard van de 
bevoegdheid' toegevoegd. 
In dat verband zij wel opgemerkt dat de wetsvoorstellen inzake 	niet 
de juiste plaats vormen voor deze verbeteringen; zij zouden beter hebben gepast 
in het voorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Water-
schapswet inzake verbetering van de afstemming op de Algemene wet bestuurs-
recht en enige andere verbeteringen (Kamerstuldcen II 2000/01, 27 547, nrs. 1-2). 
Dit voorstel is inmiddels echter bijna aan de eindstreep, en kan niet meer gewij-
zigd worden. Nadeel van opneming in de dualiseringsvoorstellen is namelijk, dat 
zij eerst in de Gemeentewet en pas later in de Provinciewet zal worden opgeno-
men, terwill geen voornemens bestaan om de Waterschapswet te 'clualiseren' 4' 
(om van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet gemeenschappelijke regelin- 

399. Gepropageerd door Van Geest & Lam 2001, p. 6. 
400. Indiening van een voorstel tot wijziging van de Provinciewet i.v.m. dualisering van het provin-

ciebestuur is gepland voor het najaar van 2001 (Kamerstulcken II 2000/01, 27 751, nr. 3, p. m); 
wellicht kan daarbij ook de wijziging van andere wetten worden meegenomen. De memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur kondigt op een enkele plaats ook 
al een wijziging van de Waterschapswet aan (idem, p. 118). 
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gen maar te zwijgen). Het valt te hopen dat de pralctijk inmiddels van de beper-
kingen van algemene delegatiebepalingen doordrongen zal zijn. 

5.7 

5.7. 1  

De wet 

Literatuur 

226 

SUBDELEGATIE 

Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling, probleemstelling 

Subdelegatie bestaat uit de overdracht van een bevoegdheid door de delegataris 
aan weer een ander bestuursorgaan. In de praktijk is vooral van belang of er 
sprake is van subdelegatie van de bevoegdheid om algemeen verbindende voor-
schriften vast te stellen of van uitvoeringsbevoegdheid en eventueel daarmee ver-
band houdende beleidsregels. 
Ook voor subdelegatie geldt dat deze niet is toegestaan zonder dat de wetgever die 
de delegatie toestond in de mogelijlcheid van subdelegatie heeft voorzien. De Awb 
bevat dan ook geen aparte bepalingen over subdelegatie, zoals wel nodig was bij 
ondermandaat (artikel 10:9 Awb). De memorie van toelichting schenkt wel aan-
dacht aan deze bijzondere vorm van delegatie. Voor subdelegatie gelden mutatis 
mutandis dezelfde regels als voor delegatie. Ten aanzien van subdelegatie laten 
zich dan ook dezelfde vragen stellen als ten aanzien van delegatie. 

5.7.2 	Hoe geeft de wetgever die voorziet in een grondslag voor subdelegatie 
aan dot subdelegatie is toegestaan? 

De Awb heeft kennelijk niet beoogd verandering te brengen in het leerstuk van 
de subdelegatie en de regeling door de wetgever dienaangaande. De bijzondere 
wet voorziet ten aanzien van andere bevoegdheden zelden in subdelegatie; veelal 
wordt het systeem gehanteerd dat in plaats van subdelegatie door B aan C, de oor-
spronkelijke delegans (A) de delegatie aan B intrekt, en direct delegeert aan C. 
Ten aanzien van deelraden heeft de gemeentewetgever zeer impliciet subdelega-
tie mogelijk gemaakt (zie daarover hierna, § 5.7.4). 
Zie voor subdelegatie van regelgevende bevoegdheid hierna, 5.7.3. 

In de literatuur is wel de vraag aan de orde gesteld of bij subdelegatie een parallel 
getrokken kan worden met de grondwettelijke delegatieterminologie. Bij de 
beantwoording van de vraag of subdelegatie is toegestaan hangt het er dan van af 
of de bepaling die de betroldcen bevoegdheid attribueert een vorm van de woor-
den 'regelen' of 'regels' gebruikt. Is dat het geval, zoals in de artikelen 33, 82, 
tweede lid, 83, eerste lid, 85, 97 en icth Gemeentewet, dan zou subdelegatie zijn 
toegestaan. Wordt daarentegen een vorm van de woorden Ivast)stellen' of 'bepa-
len' gebruikt, zoals in de artikelen 16, 95, eerste lid, 96, vierde lid, 99, tweede lid, 



103, tweede lid, 148 en 149 Gemeentewet, dan zou subdelegatie niet zijn toege-
staan.40 ' 
Deze benadering is echter niet op relevante bronnen terug te voeren. De regering 
had bij de parlementaire behandeling van de Gemeentewet juist expliciet aange-
geven dat de uitdrukking `regele en soortgelijke uitdrukkingen die in een aantal 
artikelen in de Gemeentewet voorkomen niet dezelfde betekenis hebben als in de 
Grondwet. De grondwettelijke delegatieterminologie is beperkt tot de Grondwet 
zelf.4" 

Jurisprudentie en praktijk 

Uit de jurisprudentie en de praktijk is niet af te leiden dat de grondwettelijke dele-
gatieterminologie een rol speelt bij subdelegatie. In de enquete waren geen 
aparte vragen gewijd aan subdelegatie. In antwoord op de algemeen gestelde 
vraag over de waardering van afdeling 10.1.2 Awb wordt niets opgemerkt over 
subdelegatie. 

Beoordeling 

Er is geen reden om aan te nemen dat de Awb verandering heeft gebracht in het 
leerstuk van de subdelegatie. Uit het beschikbare materiaal komen geen knelpun-
ten dienaangaande naar voren. 
De grondwettelijke delegatieterminologie is niet relevant voor subdelegatie in de 
zin van de Awb. 

5.7.3 	Zijn er specifieke problemen met subdelegatie van wetgevende 
bevoegdheden? 

De wet 

De wet bevat geen bijzondere regeling voor (sub)delegatie van wetgevende 
bevoegdheid. De memorie van toelichting wijst slechts op jurisprudentie waaruit 
kan worden afgeleid dat ook subdelegatie van wetgevende bevoegdheid niet 
geoorloofd is zonder dat de wetgever die de delegatie toestond, in die mogelijk-
heid heeft voorzien. 403  

Literatuur 

In de literatuur is erop gewezen dat de Awb niet alle duidelijkheid verschaft op 
het punt van subdelegatie van wetgevende bevoegdheid. Naar het oordeel van 
Hennekens dient het wettelijk voorschrift dat de basis geeft voor subdelegatie de 
grenzen daarvan te bepalen, zowel naar subject als naar object (aan wie dan ook 

401. Done en Elzinga 1993, p. 273 en 1999, p. 255-256. 
402. Zijlstra 1997-2, p. 290. 
403. HR 25 januari 1926, NJ 1926, p. 246 (Jamin); HR 19 januari 1931, NJ 1932, 439 (snoelcvissen) en 

HR 26 november 1957, NJ 1958, 53 (vuurwerk). 
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en van wat clan ook). 4" Delegatie van regelgevende bevoegdheden zal in het alge-
meen wel de mogelijkheid insluiten dat de delegataris het nemen van uitvoe-
ringsbesluiten attribueert aan een ander bestuursorgaan. Daarbij geldt als onder-
grens het vaststellen van besluiten inhoudende algemeen verbindende 
voorschriften. Die mogen niet zonder uitdrukIcelijke wettelijke machtiging wor-
den gesubdelegeerd. SteIt de minister niettemin regels, dan moeten deze als 
beleidsregels worden beschouwd. 405  
Konijnenbelt is van mening dat bij delegatie door een amvb aan een provinciale 
of gemeentelijke verordening eigenlijk geen sprake is van delegatie, indien een 
amvb bepaalt dat bij gemeentelijke verordening bepaalde zaken kunnen of moe-
ten worden geregeld. Die amvb delegeert geen facultatieve of verplichte rege-
lingsbevoegdheid maar preciseert (bij facultatieve bevoegdheid) of attribueert (bij 
verplichte verordening). 4°6  De meeste andere schrijvers, onder andere Brouwer 
en Schilder407  spreken bier — in het verlengde van de grondwettelijke delegatie-
theorie — echter van delegatie en subdelegatie. 

Jurispruclentie 

Uit de jurisprudentie is af te leiden dat subdelegatie van wetgevende bevoegdheid 
waarbij verplichtingen aan burgers worden opgelegd uiteindelijk dient te berus-
ten op wetgeving in formele zin. 
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De Wet op de lijkbezorging van 1869 bood die ruimte niet. Zij schreef regulering 

voor 'bij plaatselijke verordening' en liet daarmee volgens de Afdeling bestuurs-

rechtspraak geen ruimte voor (sub)delegatie. De weigering door het Graafstroomse 

college van burgemeester en wethouders van een vergunning voor een liggend 

gedenkteken werd vernietigd, omdat de op grond van de raadsverordening door bur-

gemeester en wethouders opgestelde nadere voorschriften onverbindend waren. 

Het genoemde artikel voorzag niet in de mogelijkheid om het stellen van algemeen 

verbindende voorschriften te delegeren aan burgemeester en wethouders. Het ver-

weer van het college van burgemeester en wethouders dat deze regels als beleidsre-

gels gekwalificeerd moesten worden — omdat ze het terzake te voeren beleid zouden 

aangeven — kon gelet op de vormgeving en de inhoud van de regeling als geheel 

geen genade vinden in de ogen van de Afdeling. 4' 

In eerdere en ook latere gevallen had de Afdeling bestuursrechtspraak voorschrif-
ten met een dergelijke inhoud wel aangemerkt als beleidsregels, in het kader van 
diezelfde Wet op de lijkbezorging, maar ook in het kader van de Woningwet. 409  

404. Hennekens 19924, p. 615. 
405. Zijlstra 1997-1, p. 258. 
406. Konijnenbelt 2001, p. 47-54. 
407. Brouwer & Schilder 2001, p. 62. 
408. ABRvS 12 september 1994, AB 1995, 10 met noot van Van Male. Vgl. ARRvS 20 april 1979, AB 

1980, 312. Over deze uitspraken Brouwer & Schilder 2001, p. 62. 
409. ARRvS 20 april 1979, AB 1980, 312, ARRvS 24 februari 1984, AB 1984, 284 en Rb. Den Haag 7 

december 1999. AB 2000, 207 met 0001 Sewandono. 



Al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd, van conversie moet in elk geval 
sprake zijn geweest in het volgende geval. Op grond van artikel 7, eerste lid van 
de Wet op de bejaardenoorden stellen provinciale staten een verordening vast ten 
aanzien van bejaardenoorden. Deze wet kende geen mogelijkheid van delegatie 
en onder de toen geldende Provinciewet was delegatie van de bevoegdheid tot het 
stellen van nadere regels in het kader van medebewind niet toegestaan. Deson-
danks stelden gedeputeerde staten nadere regels vast op basis van een opdracht 
daartoe in de statenverordening. Volgens Van Male, die deze uitspraak anno-
teerde, betrof het hier een verboden delegatie van regelgevende bevoegdheid. De 
Afdeling bestuursrechtspraak past echter de op grond van (sub)delegatie tot-
standgekomen Regeling zorgverlening bejaardenoorden gewoon toe, in het mid-
den latend hoe zij de regels lcwalificeert.`" 

Praktijk 

In de enquete is geen aparte aandacht gevraagd voor subdelegatie van wetge-
vende bevoegdheid. 

Beoordeling 

De in de jurisprudentie uitgezette lijn dat subdelegatie van wetgevende bevoegd-
held waarbij verplichtingen aan burgers worden opgelegd uiteindelijk dient te 
berusten op wetgeving in formele zin, dient gelet op het legaliteitsbeginsel onder-
schreven te worden. 
De visie van Konijnenbelt, dat het bij toekenning van regelingsbevoegdheid door 
een amvb aan een gemeentelijke verordening niet gaat om delegatie, valt met de 
definitie van artikel 10:13 in de hand, niet goed vol te houden. Bij toekenning van 
regelgevende bevoegdheid, anders dan door de Grondwet of de wet in formele 
zin, gaat het steeds om delegatie in de zin van de Awb, hoezeer men daartegen 
ook dogmatisch bezwaar zou kunnen maken. Overigens heeft, zoals hierna zal 
blijken, afdeling 10.1.2 niet geweldig veel betekenis voor delegatie van regelge-
vende bevoegdheid. 

5.74 	Zijn er overigens nog knelpunten met bet rekking tot subdelegatie? 

Literatuur 

Volgens Hennekens zou de Awb aandacht hebben moeten besteden aan het feit 
dat op gemeentelijk niveau subdelegatie pleegt te geschieden aan deelgemeenten, 
zonder dat de formele wet daarin voorziet. 4" Zijlstra heeft gepleit voor een artikel 
84a in de Gemeentewet waarin uitdrukkelijk de basis voor subdelegatie op deel-
gemeentelijk niveau is neergelegd, 4' maar daaraan is geen gehoor gegeven, 

410. ABRvS 14 december 1994, AB 1995, 246 met noot van Van Male. Zie daarover Brouwer & Schil-
der 2001, p. 62. 

411. Hennekens 1992-1, p. 615. 
412. Zijlstra 1998, p. 522. 
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omdat artikel 82 Gemeentewet, waarin is bepaald dat de gemeenteraad de 
bevoegdheden van de deelgemeenten regelt, op dat punt zou afwijken van de 
Awb. 
Voorts blijkt niet dat subdelegatie afzonderlijk grote belangstelling geniet. Afge-
zien van het bovenstaande beperkt de literatuur zich in het algemeen tot de reeds 
in de eerste rapporten ABAR gemaakte opmerking dat voor subdelegatie dezelfde 
regels gelden als voor delegatie. 49  De Awb heeft daarin geen verandering 
gebracht. 

Jurisprudentie 

Niet is uit de jurisprudentie gebleken dat de Gemeentewet een onvoldoende basis 
geeft voor subdelegatie van bevoegdheden van burgemeester en wethouders door 
een deelgemeenteraad aan het dagelijks bestuur van een deelgemeenteraad. 
In een voorkomend geval werd subdelegatie omzeild doordat de gemeenteraad 
deze bevoegdheden rechtstreeks delegeerde aan het dagelijks bestuur van de 
deelgemeenteraad. De Afdeling bestuursrechtspraak achtte daarvoor voldoende 
basis aanwezig in de artikelen 165, eerste lid, Gemeentewet. Zij wees in dat ver-
band mede op artikel 90 Gemeentewet, welke bepaling zonder meet uitgaat van 
de toedeling van bevoegdheden aan een dagelijks bestuur van een deelge-
meente.414  

Praktijk 

Uit de geraadpleegde delegatiebesluiten blijkt niet dat wordt afgeweken van de 
hoofdregel dat voor subdelegatie dezelfde regels gelden als voor delegatie. 

Beoordeling 

Voor subdelegatie gelden dezelfde regels als voor delegatie. Maar daarmee is niet 
gezegd dat voor subdelegatie ook dezelfde beperkingen gelden. Ms uitgangspurit 
kan gelden dat voor subdelegatie ten aanzien van het soort orgaan of de aard van 
de bevoegdheid ten minste dezelfde beperkingen zullen gelden als de hiervoor 
genoemde bij delegatie. 
Overigens komt subdelegatie van andere dan wetgevende bevoegdheid weinig 
voor. Het toekennen van bestuursbevoegdheid geschiedt veel of lcrachtens attri-
butie, of de delegatie aan B wordt eerst ingetroldcen om vervolgens aan C te dele-
geren. Fen voorbeeld van subdelegatie biedt het stelsel van gemeentelijke deelra-
den. Dit specifieke probleem is inmiddels in de jurisprudentie opgelost, ook al 
zou een expliciete wettelijke grondslag de voorkeur verdienen. Ook dit probleem 
wordt overigens door het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur uit de 
wereld geholpen (zie het 'gedualiseerde' artikel 87, derde lid, Gemeentewet). 

413. Zie o.a. Rapport ABAR 1971, p. 32. 
414. ABRvS 29 olctober 1998, 113 1 998 , 279 met noot Schlessels. Zie ook ABRvS 5 november 1998, 

RAwb 1999, nr. 57 met noot Ten Berge. 
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5.8  

Artikel io:16 

1. Het bestuursorgaan kan ter zake van de uitoefening van de gedelegeerde 
bevoegdheid uitsluitend beleidsregels geven. 

2. Degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, verschaft het bestuursor-
gaan op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegd-
heid. 

5.8.1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Het delegerende bestuursorgaan kan voor de uitoefening van de gedelegeerde 
bevoegdheid uitsluitend beleidsregels geven. Het geven van aanwijzingen voor de 
beslissing in een concreet geval is niet geoorloofd. Het zou immers betekenen dat 
de delegataris niet op eigen verantwoordelijkheid zou mogen handelen, aldus de 
memorie van toelichting. 415  

Probleemstelling 

De wet 

De wet lijIct voor het stellen van beleidsregels door de delegans als het ware een 
dubbele grondslag te bieden: zowel artikel 4:81, eerste lid (teen door hem gedele-
geerde bevoegdheid') als artikel io:16 ('kan uitsluitend beleidsregels geven'). 

De verhouding tussen delegans en delegataris lijkt met artikel io:16 betrekkelijk 
helder te zijn weergegeven. Niettemin roept delegatie een spanning op tussen het 
eigene van de overgedragen bevoegdheid aan de delegataris en de bevoegdheid 
van de delegans tot het geven van beleidsregels en het vragen om inlichtingen. 
Bovendien kan dat spanningsveld per bijzondere wet zeer verschillen. Ook is het 
de vraag hoe dit zich verhoudt tot relaties die in de bijzondere wet al bestaan, 
zoals tussen raad en burgemeester en wethouders, burgemeester en wethouders 
en commissies etcetera. Zulks geldt evenzeer voor de inlichtingenplicht inge-
volge artikel io:16, tweede lid, Awb (zie o.a. artikel 118, 119 en 120 Gemeentewet 
en artikel 116 en 117 Provinciewet). 
De vraagt rijst voorts, of artikel io:16 zich goed laat toepassen op de bevoegdheid 
tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften. 

5.8.2 	In welke gevallen wordt gebruikgemaakt van beleidsregels by delegatie? 

415. MvT p. 179. 

BELEIDSREGELBEVOEGDHEID DELEGANS EN INLICHTINGENPLICHT 

DELEGATARIS 
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Voor 'allodelegatie' bepaalt het tweede lid van artikel to:zo Awb dat bij wettelijk 
voorschrift of bij het besluit tot overdracht kan worden bepaald dat het bestuurs-
orgaan wiens bevoegdheid wordt overgedragen beleidsregels kan geven (zie 
hierna, 
In de memorie van toelichting en de nota naar aanleiding van het verslag merkt 
de regering op dat zowel de delegans als de delegataris beleidsregels kunnen vast-
stellen omtrent de uitoefening van hun bevoegdheid. 416  Voor de delegans geldt 
dat dit ook de enige weg is waarlangs deze na de overdracht nog instructies kan 
geven over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid. In het algemeen zal 
het zo zijn dat de algemene aanwijzingen van de delegans gericht zullen zijn op 
de hoofdlijnen, terwijl de beleidsregels van de delegataris binnen dat kader een 
nadere invulling zullen geven. Ook bij algemeen verbindende voorschriften is dat 
volgens de regering een gebruikelijk stramien. Voorts geldt ook hier dat de dele-
gataris slechts beleidsregels kan vaststellen binnen de ruimte die hij van de dele-
gans heeft gekregen op grond van diens delegatiebesluit en diens beleidregels. 
Het is niet zo dat de beleidsregels van de delegans primair intern gericht zouden 
zijn, terwij1 de beleidsregels van de delegataris vooral een extern accent zouden 
hebben. Aan beide soorten regels is de delegataris ten opzichte van de burgers in 
gelijke mate gebonden. Wel zou het zo kunnen zijn, dat de beleidsregels van de 
delegataris concreter zijn en om die reden in de praktijk een grotere rol zouden 
kunnen spelen, aldus de regering. 

Literatuur 

Behalve door het stellen van beleidsregels — die ook later, na het delegatiebesluit 
kunnen worden gegeven — kan de delegatieverlening bij het delegatiebesluit wor-
den beperkt tot een (geclausuleerd) gedeelte van de betrolcken bestuursbevoegd-
held. Gaat het bijvoorbeeld om een subsidiebevoegdheid, dan zou de delegatie-
verlening kunnen worden beperkt tot besluiten inzake aanvragen tot een bepaald 
bedrag. Het verschil tussen een dergelijke clausulering en bijvoorbeeld de 
beleidsregel dat een vage wettelijke term op een bepaalde manier moet worden 
uitgelegd en toegepast is, dat schending van de clausulering leidt tot een onbe-
voegd genomen besluit, terwij1 schending van de beleidsregel met name gevolgen 
kan hebben voor de inhoudelijke rechtmatigheid van het in delegatie genomen 
besluit. 
Broring is van mening dat in geval van onderlinge tegenstrijdigheid de door de 
delegans vastgestelde beleidsregels in principe prevaleren boven de door de dele-
gataris vastgestelde beleidsregels. 417  
Hennekens heeft bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid dat er twee soorten 
ambtsdragers zijn — de delegataris en de delegans — die over de uitoefening van 
dezelfde bevoegdheid beleidsregels kunnen vaststellen. 418  Hij vraagt zich voorts 
af wanneer er sprake is van bijzondere (die niet zijn toegestaan) en algemene 

416. Zie ook artikel 4:81, eerste lid, Awb. 
417. (kering 1999-9. 
418. Hennekens 1995, p. 325. 
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aanwijzingen door middel van beleidsregels. Als het gaat om het nemen van een 
bepaald soort beschildcingen — bijvoorbeeld ventvergunningen — zullen de daarbij 
gegeven aanwijzingen steeds betrelcking hebben op elke te nemen beschikking. 
Bovendien zal het geven van aanwijzingen zijn oorsprong kunnen vinden in een 
concreet geval. 419  

Jurisprudentie en praktijk 

Uit de ter beschildcing gestelde regelingen en de jurisprudentie blijkt niet in 
welke gevallen er in de pralctijk gebruikgemaakt wordt van beleidsregels bij dele-
gatie. Wel wordt er in de delegatiebesluiten een enkele keer verwezen naar het 
beleid van de delegans. 

Beoordeling 

In de praktijk blijkt niet van de in de literatuur opgeworpen problemen bij het 
geven van beleidsregels bij delegatie. Er is althans om die reden geen aanleiding 
om artikel m:16, eerste lid, Awb aan te passen. Wel is de bepaling ongeluldcig 
geformuleerd. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat niet is beoogd om met 
artikel io:16, eerste lid, een grondslag voor de beleidsregels van de delegans te 
bieden (die wordt door artikel 4:81, eerste lid, immers geboden), maar om te 
bepalen dat geen aanwijzingen voor individuele gevallen kunnen worden gege-
ven. Omdat de bepaling over dit laatste zwijgt, zouden misverstanden lcunnen 
ontstaan. Voorts lijken andere figuren (het sluiten van een convenant bijvoor-
beeld) onder de huidige formulering ook verboden te zijn, hetgeen niet de bedoe-
ling is. Het ware dan ook beter artikel io:16, eerste lid, te laten zeggen wat het 
moet zeggen, namelijk (vgl. artikel io:5 en 10:6): het bestuursorgaan kan ter zake 
van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid geen instructies voor een 
bepaald geval geven. 
Aanbeveling: Artikel io:16, eerste lid, komt te luiden: 1. Het bestuursorgaan kan 
ter zake van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid geen instructies 
voor een bepaald geval geven. 

5. 8.3 	Welke invloed hebben reeds bestaande bepalingen inzake verhoudingen 
tussen bestuursorganen op het gebruikmaken van de bevoegdheid tot het 
vaststellen van beleidsregels by delegatie en op de inlichtingenplicht? 

De wet 

In de artikelen 148, eerste lid, Gemeentewet en 144, eerste lid, Provinciewet is 
bepaald dat de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten bij verordening 
beleidsregels kunnen vaststellen waarmee andere organen van de gemeente res-
pectievelijk de provincie rekening houden bij de uitoefening van bij of krachtens 
de wet verleende bevoegdheden. Deze artikelen zijn gewijzigd bij de Aanpas- 

419. Hennekens 1992-1, p. 616. 
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singswet derde tranche Awb 1. 4" De artikelen spraken voordien van 'algemene 
regels'. Daarmee waren geen algemeen verbindende voorschriften bedoeld, maar 
regels die het betrokken orgaan tot 4 richtsnoee strelcken. Met de aanpassing is 
beoogd duidelijk te maken dat het bier gaat om een situatie als bedoeld in artikel 
4:81, tweede lid Awb. 42' Dat artikellid ziet op andere beleidsregels dan de met 
betrekking tot een het beleidsregelgevende orgaan toekomende of onder zijn ver-
antwoordelijkheid uitgeoefende dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. 
Ook het verbod in artikel 107, zevende lid, Provinciewet, om 'voorschriften' te 
geven bij delegatie door het provinciale bestuur aan besturen van gemeenten of 
waterschappen ziet niet op het geven van beleidsregels. 
Wat de inlichtingenplicht betreft zij gewezen op de artikelen 68 Grondwet, 167, 
eerste lid, Provinciewet, 169, eerste lid, Gemeentewet en 89, eerste lid, Water-
schapswet. 

Uit de laatste drie artikelen blijkt dat de kring van personen aan wie inlichtingen 
gevraagd kunnen worden groter is dan op basis van artikel to:16 Awb. Dat artikel 
bepaalt dat het bestuursorgaan om inlichtingen kan vragen aan 'degene aan wie 
de bevoegdheid is gedelegeerd'. Wanneer dat een collegiaal bestuursorgaan is, 
verschaft dat orgaan de inlichtingen. De Awb bepaalt niet dat ook individuele 
leden van zo'n collegiaal bestuursorgaan verplicht zijn inlichtingen te verschaf-
fen.4" 

420. Stb. 1997, 510. 
421. Kamerstuldcen II 1998/97, 25 280, nr. 3, p.70 en 74. 
422. Vgl. artikel 107, eerste lid, Provinciewet, waar ook slechts van 'besturen' wordt gesproken. 
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— Artikel 68 Grondwet: De ministers en staatssecretarissen geven de kamers elk 

afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of 

meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met 

het belang van de staat. 

— Artikel 167, eerste lid, Provinciewet: 1. De leden van gedeputeerde staten zijn, te 

zamen en ieder afzonderlijk aan provinciale staten verantwoording verschuldigd 

voor het door hen gevoerde bestuur. 2. Zij geven provinciale staten mondeling of 

schriftelijk de door een of meer eden gevraagde inlichtingen waarvan het ver-

strekken niet in strijd is met het openbaar belang. 

— Artikel 169, eerste lid, Gemeentewet: 1. De leden van het college van burgemees-

ter en wethouders zijn, te zamen en ieder afzonderlijk, aan de raad verantwoor-

ding verschuldigd voor het door het college gevoerde bestuur. 2. Zii geven de 

raad mondeling of schriftelijk de door een of meer eden gevraagde inlichtingen 

waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 

— Artikel 89, eerste lid, Waterschapswet: 1. De eden van het dagelijks bestuur zijn, 

te zamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording ver-

schuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 2. Zij geven het 

algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer eden gevraagde 

inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 



Ook de kring van personen die inlichtingen kunnen vragen is groter. De vier 
genoemde artikelen bepalen dat `een of meer leden' van de vertegenwoordigende 
lichamen om inlichtingen kunnen vragen. Artikel io:16, tweede lid, Awb bepaalt 
slechts dat 'het bestuursorgaan' inlichtingen kan vragen. Ms dat orgaan uit meer-
dere leden bestaat ligt aan een verzoek om inlichtingen gewoonlijk een meerder-
heidsbesluit ten grondslag. 
Daarentegen beperken de bovengenoemde artikelen de inlichtingenplicht tot 
inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat res-
pectievelijk het openbaar belang.423  Deze clausule ontbreekt in artikel tweede 
lid, Awb. Overigens zal ook deze problematiek van beleidsregels en inlichtingen-
plicht bij delegatie op gemeentelijk niveau voor een deel tot het verleden behoren 
als het voorstel van Wet dualisering gemeentebestuur 424  wet zal zijn. 
En zoals bij mandaat reeds is opgemerkt 425  gelden er voor het decentrale bestuur 
algemene inlichtingenplichten 426  en zal voor zelfstandige bestuursorganen een 
algemene inlichtingenplicht gaan gelden (artikel 14 van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen). Een bijzondere inlichtingenplicht, die niet valt onder artikel 
io:16 Awb, is het vorderen van een `beleidsverslag' van het provinciaal bestuur 
door het Rijk. Dit kan slechts plaatsvinden in bij de wet te bepalen gevallen en 
nadat is aangegeven hoe de financiele gevolgen van het opstellen ervan voor de 
provincie worden gecompenseerd. 427  

Literatuur 

Kortmann is van mening dat beleidsregels — `misschien' — wel te rangschildcen 
zijn onder voorschriften als bedoeld in artikel 107, zevende lid Provinciewet, 
zodat artikel m:16, eerste lid niet geldt. 428  

Jurisprudentie 

Er is geen jurisprudentie over dit onderwerp. De aangepaste artikelen in de Pro-
vinciewet en Gemeentewet lijken geen invloed te hebben op artikel 	eerste 
lid Awb. In de jurisprudentie zijn geen voorbeelden van botsingen te vinden. 
Volgens de parlementaire geschiedenis bij de Gemeentewet 429  kan tegen een wei-
gering inlichtingen te verstrekken beroep worden ingesteld bij de bestuursrech-
ter. De Afdeling bestuursrechtspraak wil daar echter niets van weten. 

In het geval dat een lid van provinciale staten van Gelderland inlichtingen werden 

geweigerd door gedeputeerde staten van die provincie, oordeelde de Afdeling dat de 

weigering was te kwalificeren als feitelijk handelen. Bescherming van het recht van 

423. Zie daarover 1997-2, p. 298. 
424. Kamerstuldcen II 2000/01, 27 751, MS. 1-2. 

425. Zie hiervoor, § 4.12.5 en 4.12.6. 
426. Artikel 116 Provinciewet, artikel 118 Gemeentewet en artikel 58 Waterschapswet. 
427. Artikel io8, eerste, tweede en vijfde lid, Provinciewet. 
428. Kortmann 1997, p. 6. 
429. Kamerstukken ii 1988/89, 19 403, 11r. io , p. 68-69. 
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Wat bier ook van zij, het is sterk de vraag of deze uitspraak analoog van toepas-
sing is op de inlichtingenplicht ex artikel ro:16, tweede lid, Awb. Daar is niet per 
definitie een 'politiek bestuurlijke relatie' aan de orde. 

Praktijk 

leden van provinciale staten op inlichtingen op basis van artikel 167 Provinciewet 

past niet in het kader van de rechtsbescherming die de Awb beoogt te bieden. De 

wijze waarop toepassing wordt gegeven aan artikel 167 Provinciewet hangt samen 

met de politieke en bestuurlijke relatie tussen, gedeputeerde staten en provinciale 

staten, aldus de Afdeling. 43° 

Van de 56 in de enquete op de desbetreffende vraag gegeven antwoorden luidde 
er een: Als het nodig is wordt daarop ingesprongen'. Door 30 respondenten werd 
ontkend dat er invloed zou zijn. En 23 respondenten achtten de vraag niet van 
toepassing. 

Uit de ter beschikking gestelde delegatiebesluiten blijkt dat er een enkele keer 
wordt verwezen naar beleid van de delegans, hetgeen op zichzelf niet voldoende 
is volgens artikel io:16 Awl), aangezien daar wordt gesproken van beleidsregels 
(met betrekking tot delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten). 
Met betrekking tot de inlichtingenplicht is in de delegatiebesluiten soms bepaald 
dat periodiek een opgave dient te worden gedaan aan de delegans van de krach-
tens delegatie genomen besluiten. 

Beoordeling 

De artikelen 68 Grondwet en 167 Provinciewet, 169 Gemeentewet en 89 Water-
schapswet breiden zowel de kring van personen die inlichtingen kunnen vragen 
als de kring van personen die verantwoording moeten afleggen nit en vormen 
daarmee een aanvulling op artikel to:16 Awb. 

Clausules in deze artikelen waarbij de inlichtingenplicht beperkt wordt, zoals ten 
behoeve van het 'belang van de staat' of het 'openbaar belang' beperken ook de 
inlichtingenplicht van artikel to:16, tweede lid Awb, voor zover het gaat om dele- 

430. ABRvS 17 mei 1999, AB 1999, 295 met foot Ziilstra. 
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Bij de vraag werden slechts enkele toelichtende opmerkingen gemaakt. Een provin-

cie merkte op dat problemen voorkomen kunnen worden door geen of wellicht 

beleidsregels. In elk geval, dienen bestaande beleidsregels met elkaar te sporen. Een 

ministerie liet weten dat er geen behoefte bestaat aan beleidsregels naast delegatie 

bij ministeriele regeling. Ook een bestuursorgaan dat vooral te maken heeft met 

delegatie van verordenende bevoegdheid, liet weten dat de bestaande delegatierege-

lingen voldoen en dater naar aanleiding van de invoering van titel 10.1 geen redenen 

zijn geweest deze te wijzigen of te voorzien van beleidsregels of een informatiever-

plichting. 



gatie door een algemeen vertegenwoordigend orgaan waaraan de delegataris ver-
antwoording schuldig is. In de huidige praktijk ontstaan daardoor echter geen 
problemen. De bestaande bepalingen inzake verhoudingen tussen bestuursorga-
nen geven dan ook geen aanleiding tot aanpassing van artikel io:16 Awb. 

5-8.4 	Wat is de positie van de inlichtingenplicht en de beleidsregelbevoegdheid 
by delegatie van regelgevende bevoegdheid? 

De wet 

Ingevolge de definitie van artikel 1:3, vierde lid Awb gaat het bij beleidsregels om 
regels omtrent de afweging van belangen, het vaststellen van feiten of het uitleg-
gen van wettelijke voorschriften. Indien het gaat om een clausulering van de 
bevoegdheid regels te stellen, dan lossen de regels zich meestal op in het besluit 
waarbij de delegatie werd verleend. Desalniettemin is het volgens de regering 
denkbaar dat nog wel beleidsregels omtrent de uitoefening van de regelgevende 
bevoegdheid worden gesteld. 43 ' 
Ten aanzien van de in het tweede lid van artikel io:16 opgenomen inlichtingen-
plicht betoogt de memorie van toelichting dat zulks noodzakelijk is, zowel in ver-
band met de bevoegdheid beleidsregels te geven als ten behoeve van de bevoegd-
held van artikel io:18 Awb de delegatie te beeindigen. Door deze bepaling kan het 
bestuurorgaan ook beter voldoen aan de inlichtingenplicht die het heeft jegens 
een algemeen vertegenwoordigend lichaam. Zo is het gewenst dat het parlement 
bijvoorbeeld inlichtingen van de minister kan krijgen over de gedelegeerde 
taalcuitoefening, ook al is de minister daarvoor zelf niet meer verantwoordelijk. 432  
In veel gevallen voorziet de bestaande wetgeving reeds in inlichtingenplichten; 
bijvoorbeeld van gemeentebesturen aan het provinciaal bestuur en het rijk (arti-
kel 118 Gemeentewet), van provinciebesturen aan het rijk (artikel 116 Provincie-
wet) en van zelfstandige bestuursorganen aan de betroldcen minister (diverse bij-
zondere wetten). Voor het vragen van inlichtingen aan gemeenten en provincies 
zijn voorts van belang de artikelen 119 en 120 Gemeentewet en artikel 117 Provin-
ciewet (compensatie van kosten). 

Literatuur 

Hoewel, zoals hiervoor vermeld, de regering het geven van beleidsregels ook bij 
delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voor-
schriften mogelijk acht, wringt dat volgens Zijlstra. Het laat zich niet goed voor-
stellen dat in geval van delegatie bij amvb aan de minister, de Kroon beleidsregels 
gaat stellen. De amvb moet, voor zover nodig, zelf bepalen hoe de minister zijn 
regelgevende bevoegdheid moet uitoefenen en beleidsregels passen daar niet bij. 
Hetzelfde geldt voor delegatie van verordenende bevoegdheid door de gemeente-
raad aan het college van burgemeester en wethouders of een raadscommissie; 

431. MvT p. 18o; NnavV p. 94. 
432. MvT p. 180. 
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daarbij spelen de beleidsregels van artikel 4:81, eerste lid, Awb, noch die van het 
aan dat artikel aangepaste artikel 148 Gemeentewet een ro1. 433  
Ook Konijnenbelt kan zich bij beleidsregels met betrekking tot gedelegeerde 
regelingsbevoegdheid niets voorstellen. Uit de wetgeschiedenis blijkt volgens 
hem dat de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen ter zake van gedele-
geerde bevoegdheden, niet met het oog claarop is gegeven. 434  

jurisprudentie en praktijk 

Er is geen jurisprudentie en er zijn geen praktijlcvoorbeelden gevonden waaruit 
blijkt dat er problemen zijn ontstaan als gevolg van het geven van beleidsregels 
en de daaraan verbonden inlichtingenplicht bij delegatie van regelgevende 
bevoegdheid. 

Beoordeling 

Het geven van beleidsregels en de inlichtingenplicht bij delegatie van regelge-
vende bevoegdheid zijn problematisch. 
Het geven van beleidsregels wringt hier. Zo zal de gemeenteraad, indien gewenst, 
de in delegatie uit te oefenen verordenende bevoegdheid inhoudelijk (en even-
tueel procedureel) dienen te normeren in de verordening waarbij gedelegeerd 
wordt, en niet in beleidsregels. Uit een oogpunt van rechtszekerheid moeten de 
delegatie enerzijds en de daarop van toepassing zijnde clausuleringen en proce-
dures anderzijds niet over verschillende regelingen met verschillende juridische 
status worden verspreid. 435  
Wat de inlichtingenplicht bij delegatie van regelgevende bevoegdheid betreft kan 
worden gesteld, dat deze nauwelijks iets toevoegt aan de verplichting tot bekend-
making van die op grond van delegatie vastgestelde algemeen verbindende voor-
schriften (artikel 3:40 Awb). De delegans kan door die bekendmaking reeds ken-
nis nemen van de door de delegataris gegeven algemeen verbindende voor-
schriften.436  Deze inlichtingenplicht ziet immers niet op de uitvoeringsbesluiten 
die zijn genomen op basis van de gedelegeerde regelgeving. Niettemin laat zich 
nog denken dat inlichtingen worden gevraagd over de achtergrond van bepaalde 
keuzes van de delegataris. 
Omdat in de praktijk aan beide figuren bij delegatie van regelgevende bevoegd-
heid niet of nauwelijks behoefte lijkt te bestaan, is een daar betreldcing op heb-
bende wijziging van artikel lo:16 Awb op dit moment niet geindiceerd. 

433. Zijlstra 19971, p. 263. 
434. Konijnenbelt 2001, P. 53- 
435. Zijlstra 1997-2, p. 286. Zie ook Kortrnann 1995 en de reactie daarop van Zijlstra 1995-2. 
436. In dezelide zin Konijnenbelt 2001, p. 31: 'De inlichtingenplicht is dus niet nodig om te verzeke-

ren dat het oorspronkelijk bevoegde orgaan (of ook het overdragende orgaan als dat een ander 
is) van de Icrachtens delegade vastgestelde regelingen kennis kan dragen. Waarvoor dan wel? lk 
zou het niet weten.' 
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5.9 PRIVATIEVE WERKING DELEGATIE 

Artikel 10:17 

Het bestuursorgaan kan de gedelegeerde bevoegdheid niet meer zelf uit-
oefenen. 

5.9- 1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

De delegans kan na overdracht van de bevoegdheid, die bevoegdheid niet meer 
zelf uitoefenen. Daarmee is een scheiding in de bevoegdheidsuitoefening aange-
bracht en is de verantwoordelijkheid voor die uitoefening bij de delegataris 
gelegd. De delegans kan alleen via clausulering van de overdracht (vooraf), 
beleidsregels, of intrekking (achteraf) invloed uitoefenen. 
In het voorontwerp voor de derde tranche Awb werd op dit punt een uitzondering 
gemaalct voor de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voor-
schriften, vanuit de gedachte dat daarbij de hogere regel \root -  de lagere gaat. 437  De 
regering was blijkens de toelichting bij het wetsvoorstel echter de mening toege-
daan dat ook delegatie van wetgevende bevoegdheid privatieve werking heeft, zij 
het dat, wanneer de delegans over het betrokken onderwerp niettemin regels 
stelt, dit kan worden beschouwd als intrekking van de delegatie. De wettelijke 
voorschriften die de (voormalig) delegataris gesteld had, vervallen daarmee van 
rechtswege. 

Probleemstelling 

Bezien moet worden hoe in de bestuurspraktijk en de jurisprudentie met de pri-
vatieve werking van delegatie wordt omgegaan, en of dit knelpunten oplevert. 
Wat de privatieve werking bij wetgevende bevoegdheid betreft, kan worden 
geconstateerd dat de regering haar redenering beperkt tot de verhouding amvb/ 
ministeriele regeling, omdat dit beide geschiedt onder dezelfde ministeriele ver-
antwoordelijkheid. Geldt voor de verhouding tussen gemeenteraad en burge-
meester en wethouders/commissies bij delegatie op grond van artikel 156 
Gemeentewet hetzelfde? 

437. Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht 1991, p. 3 en 40. Zie voor Icritiek op 
dit voorstel 0.a. StrOirlIC 1992, p. 479. 
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5.9.2 	Hoe worth in de bestuurspraktijk en de jurisprudentie met de priyatieve 
werking van delegatie omgegaan, en /evert dit knelpunten op? 

De wet 

De wet maakt geen onderscheid tussen de privatieve werking bij delegatie van 
verschillende soorten bevoegdheden. 

Literatuur 

In de literatuur is vanouds het standpunt ingenomen dat de delegans de overge-
dragen bevoegdheid, zo lang hij de delegatie niet ongedaan heeft gemaakt, niet 
meer zelf kan uitoefenen, tenzij hij een daartoe strekkend voorbehoud heeft 
gemaakt. De knelpunten die werden gesignaleerd voordat afdeling 10.1.2 Awb in 
werldng had hadden in hoofdzaak betrekldng op delegatie aan ondergeschikten. 
Aangetekend zij wel dat daarbij slechts werd gedoeld op delegatie van beschik-
kingsbevoegdheidt 8  
Konijnenbelt acht op zichzelf goed denkbaar een figuur van overdracht van 
bevoegdheid (door het oorspronkelijk bevoegde orgaan, dan wel door een derde) 
die tot effect heeft dat de delegataris medebevoegd wordt, dat het oorspronkelijk 
bevoegde orgaan zijn bevoegdheid dus niet kwijt is. Dit wordt wel 'conserverende 
delegatie' genoemd. Hij acht dat in bepaalde gevallen waarin dat adequaat is, 
zowel mogelijk bij delegatie door een amvb aan een ministeriele regeling, bij 
delegatie door een amvb aan provinciale of gemeentelijke verordening, delegatie 
van verordenende bevoegdheid door de gemeenteraad aan burgemeester en wet-
houders, als bij delegatie van verordenende bevoegdheid door de gemeenteraad 
aan een commissie (deelgemeenteraad, stadsdeelraad, wijkraad of functionele 
commissie).439  Het zou volgens hem beter zijn voor te schrijven dat het oorspron-
kelijk bevoegde orgaan de gedelegeerde bevoegdheid ook nog zelf kan uitoefe-
nen. Of misschien is het aantrekkelijker de regel van artikel 10:17 Awb hier aldus 
te nuanceren dat de regeling waarbij regelgevende bevoegdheid wordt overgedra-
gen, Mn bepalen dat het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan de overgedra-
gen bevoegdheid daarmee kwijt is. Voor delegatie van de bevoegdheid om andere 
besluiten van algemene strekking vast te stellen, zoals plannen, zou ook wel eens 
lcunnen gelden dat de Awb een 'te hap jasje' is, aldus Konijnenbeltt° 

Jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat een delegans met het delegeren 
van een bevoegdheid, deze niet alleen kwijt maar ook niet langer als belang-
hebbende in de zin van artikel 1:2, tweede lid Awb, bij de overgedragen bevoegd-
heden kan worden beschouwd. 

438. Zie 1121/1/017 ABAR 1971, p. 28. 
439. Konijnenbelt 2001, p.49-52. 

440. A.w. ,  P. 54. 
441. Zie o.a. Pres. Rb. Groningen 29 december 1994. Awb-katern 1995, 110. 
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Praktijk 

Then burgemeester en wethouders van Rotterdam hoger beroep instelden tegen een 

uitspraak van de rechtbank waarover een aanschrijving bestuursdwang van het 

dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven tot beeindiging van 

het gebruik van een pand als sexinriching wegens strijd met ter plaatse geldende 

bestemmingsregeling, werden zij in hun beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat 

het beroep betrekking had op een aanschrijvingsbevoegdheid van burgemeester en 

wethouders die aan de deelgemeente was gedelegeerd. De Afdeling bestuursrecht-

spraak overwoog dat, hoewel de belangen van burgemeester en wethouders door de 

aangevallen uitspraak kunnen worden geraakt, daarbij de aan hen toevertrouwde 

belangen niet in het geding zijn. 442  

Een ander voorbeeld betreft de bevoegdheid om een dienstregeling voor het lokale 

openbaar vervoer vast te stellen. Deze bevoegdheid was door het gemeentebestuur 

van Rotterdam gedelegeerd aan de Stadsregio Rotterdam. De Rotterdamse wijkraad 

Pernis was geen belanghebbende bij de dienstregeling voor het openbaar vervoer in 

die wijk, daar bij het instellen van de wijkraad niet de bedoeling had voorgezeten dat 

de wijkraad anders dan op de terreinen waarop uitdrukkelijk bevoegdheden waren 

toegekend of overgedragen, zelfstandig voor door hem gepercipieerde belangen van 

het wijkraadgebied als appellant in rechte zou kunnen optreden. Een algemene taak-

omschrijving inhoudende dat de wijkraad de belangen van het wijkraadgebied 

behartigt, was daarvoor te vaag. 443  

In de enquete achtten 9 van de 58 respondenten de vraag of de privatieve werking 
van delegatie lcnelpunten oplevert niet van toepassing op hun organisatie. Door 
34 respondenten werd de vraag met 'nee' beantwoord. Een bestuursorgaan gaf als 
verklaring voor het ontbreken van knelpunten dat de commissie waaraan is gede-
legeerd, is samengesteld uit leden van dat bestuursorgaan. Een gemeente gaf als 
verklaring dat als toch het standpunt van de gemeenteraad als delegans nodig 
was, door het college van burgemeester en wethouders een raadscommissie om 
advies kan worden gevraagd. 
Het antwoord la' werd door 5 respondenten gegeven. Een provincie merkt in dat 
verband op dat het voor de betrolcken bestuursorganen niet altijd duidelijk is wat 
het verschil is tussen mandaat en delegatie. Een gemeente meldt dat de gemeen-
teraad soms vragen heeft over bevoegdheden die men al heeft gedelegeerd. Len 
lcnelpunt was bijvoorbeeld de nieuwe bepaling van artikel iso van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Een andere gemeente merkt op dat de gemeenteraad 
terughoudend is met delegatie en graag bemoeienis wil blijven houden. Een weer 
een andere gemeente rapporteert dat de gemeenteraad graag een `vinger in de 

442. ABRvS II mei 1998, Gst. 7097, rit 6 met noot Teunissen, RAwb 1998, nr. 144 met noot De 
Waard. Zie voor een vergelijkbare casus waarin het ging om een aan het dagelijks bestuur van 
het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert gedelegeerde bevoegdheid tot het verlenen van 
milieuvergunningen van B en W van Amsterdam, VzABRvS 29 juli 1994, AB 1994, 576. 

443. cab 13 december 2000, Gst. 2001, 7140, 2 m.nt. Hennekens, AB 2001, 46 m.nt. J.H. van der 
Veen. 
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pap wil houden'. Het college van burgemeester en wethouders van die gemeente 
betrelct de raad en de raadscommissies dan ook bij de besluitvorming. 
Een provincie wijst erop dat Imelpunten kunnen worden voorkomen door 
beleidsregels vast te stellen. Een ministerie vindt dat het naast de gedelegeerde 
bevoegdheid daartoe ook zelf subsidies moet lcunnen blijven geven. flit is in de 
formulering van het delegatiebesluit wel te regelen, maar mooier zou zijn, aldus 
dat ministerie, als delegatie ook anders zou kunnen worden geregeld. 

Broordeling 

Het lijld erop dat de praktijk de lcnelpunten met betrekking tot de privatieve wet-
king van delegatie kan omzeilen door clausuleringen, beleidsregels en het ver-
schaffen van inlichtingen. Aanwijzingen dat er grote behoefte bestaat aan een 
wijziging van artikel 10:17 waarbij een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien 
van de privatieve werking bij regelgevende bevoegdheid, in de zin zoals door 
Konijnenbelt voorgesteld, ontbreken. 

5.9.3 	Kan de delegatie van regelgevende bevoegdheid ongedaan warden 
gemaakt doordat de delegans weer zelf regels goat geven op het gebied 
waar het die bevoegdheid heeft gedelegeerd? 

De wet 

De regering zet in de memorie van toelichting uiteen dat ook bij delegatie van 
regelgevende bevoegdheid uitgangspunt is geweest dat de delegans niet meer zelf 
tot uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid behoort over te gaan. Indien de 
gemeenteraad een aan hem toegekende bevoegdheid tot regelgeving delegeert 
aan het college van burgemeester en wethouders, is het ongewenst dat de raad de 
betrolcken bevoegdheid zelf nog kan uitoefenen. Ditzelfde geldt bij andere geval-
len van delegatie door een bestuursorgaan. Indien bijvoorbeeld bij algemene 
maatregel van bestuur een specifieke regelgevende bevoegdheid wordt gedele-
geerd aan een minister of aan gemeenteraden — men denke aan de bevoegdheid 
termijnen of procedureregels voor het indienen van aanvragen vast te stellen, of 
de hoogte van bepaalde subsidies aan de prijsontwikkeling aan te passen — dan 
behoort de vaststelling van die termijnen of de aanpassing aan de prijsontwikke-
ling door het aangewezen orgaan te geschieden en niet bij algemene maatregel 
van bestuur. Wordt dat laatste toch gewenst dan behoort de delegatie te worden 
ingetrokken. Deze regeling verdient de voorkeur boven een dubbele bevoegdheid 
tot het stellen van regels. Voor het geval van delegatie door een algemene maatre-
gel van bestuur aan een ministeriele regeling is de Icwestie overigens van weinig 
praktisch belang. Het stellen van regels bij algemene maatregel van bestuur 
geschiedt dan immers onder verantwoordelijIcheid van de minister aan wie de 
bevoegdheid was gedelegeerd. Daaruit zal veelal moeten worden afgeleid dat 
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beoogd is de delegatie in te trekken, al verdient het uiteraard ook in dit geval de 
voorkeur zulks expliciet te doen, aldus de regering. 444 

Literatuur 

De literatuur heeft zich tegen dit standpunt verzet. Konijnenbelt vond aanvanke-
lijk dat de delegatie van regelgevende bevoegdheid dan maar beter geheel buiten 
de Awb kon blijven. 445  Later pleit hij voor `conserverende delegatie' (zie hiervoor, 
§ 5.9.2 onder literatuur) Hij signaleert dat bij amvb nog wel eens wordt gepro-
beerd een daarop berustende ministeriele regeling te wijzigen. Als de Raad van 
State zo'n figuur tegenkomt, maakt hij er meestal een aanmerking op, omdat ze 
niet nodig zou zijn. Doorgaans wordt aan die kritiek gehoor gegeven, aldus Konij-
nenbelt. 446  
Van der Vlies vond dat de Commissie-Scheltema ten onrechte een inbreuk 
maakte op de kern van de delegatie, de privatieve werlcing. De uitzondering deed 
naar haar mening tekort aan de kracht van het delegatiebegrip: het is een over-
dracht van bevoegdheden die niet zomaar kan worden genegeerd. Als voorbeeld 
haalde zij aan dat het niet wenselijk zou zijn als de centrale gemeente Amster-
dam bevoegd zou blijven regels te stellen in een stadsdeelraad ten aanzien van 
onderwerpen waarvoor de regelgevende bevoegdheid aan die stadsdeelraad is 
gedelegeerd. 447  
Zijlstra tekent aan dat het merkwaardig is dat de regering haar opvatting, dat 
wanneer de delegans desondanks regels stelt de delegatie moet geacht worden te 
zijn ingetroldcen, beperkt tot de verhouding amvb/ministeriele regeling. Waarom 
zou zulks niet opgaan voor de verhouding gemeenteraad/BenW of een commis-
sie ?448  

Jurisprudentie en praktijk 

Uit de jurisprudentie en de praktijk blijkt niet van specifieke problemen met het 
ongedaan maken van delegatie van regelgevende bevoegdheid. 

Beoordeling 

Hoewel in de praktijk niet van grote problemen is gebleken bij de privatieve wer- 
king van regelgevende bevoegdheid zijn er toch wel complicaties denkbaar. Het 
standpunt van de regering dat ook delegatie van regelgevende bevoegdheid priva- 

444. MvT p. 18o-181. 
445. Konijnenbelt 1992, p. 
446. Konijnenbelt 2001, p. 49. Als voorbeelden noemt hij: KB 16 april 1996, Stb. 231 (Besluit aanwijzing 

van zaken [...] in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout, ontwerpartikel 6; 
advies en nader rapport in bijvoegsel bij Stcrt. 92) en KB 21 december 1994, Stb. 968 (Wijziging 
Algemeen militair ambtenarenreglement, ontwerpartikel 12; advies en nader rapport in bijvoegsel 
bij Stcrt. 1995, 7) 

447. Van der Vlies 1994, p. 425. 
448. Zijlstra 1997-2, p. 287, noot 126. 
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tieve werking heeft, is alleen in overeenstemming met de eisen van de praktijk 
omdat de ontsnapping van de gefingeerde intreklcing ter beschiklcing staat. Die 
kan men echter ook bij 'gewone' delegatie fingeren, maar dat wordt door nie-
mand ondersteund; een afzonderlijk intrekkingsbesluit is daarvoor noodzakelijk. 
Bij dit vraagstuk moet onderscheid worden gemaakt tussen delegatie aan een 
orgaan binnen dezelfde bestuurslaag als de delegans, en delegatie aan een orgaan 
van een andere bestuurslaag. Bij dit laatste is namelijk het stelsel van artikel 121 
en 122 Gemeentewet, artikel 118 en 119 Provinciewet en artikel 59 Waterschaps-
wet van toepassing, hetgeen geacht moet worden te derogeren aan artikel 10:17 
Awb. Bepaalt dus een amvb of een provinciale verordening dat een gemeentelijke 
verordening nadere regels over een bepaald onderwerp mag stellen, en stelt ver-
volgens die amvb of die provinciale verordening over datzelfde onderwerp zelf 
regels, dan vervallen (mist is voldaan aan het motief-vereiste) de regels in de 
gemeentelijke verordening. De delegatie werkt bier dus niet privatiel 
Eenzelfde conclusie moet echter getrokken worden ten aanzien van delegatie bin-
nen een bestuurslaag. Als een amvb bepaalt dat bij ministeriele regeling (nadere) 
regels over een bepaald onderwerp mogen worden gesteld, en de amvb stelt ver-
volgens over datzelfde onderwerp zelf regels, dan is het, anders dan in het eerder-
genoemde stelsel van de Gemeentewet, niet zo dat zij allemaal rauwelijks verval-
len, maar houden zij alleen op te gelden voor zover zij met de hogere regeling in 
strijd zijn. Ook bier dus geen privatieve werking. Het kan wel zijn dat het onge-
lukkig is dat deelraden aldus op ieder moment bun regels door de raad 'over-
ruled' lcunnen zien, maar dat is het gevolg van het stelsel waar de Gemeentewet 
voor heeft gekozen. 
De redenering van de regering dat de verhouding amvb-ministeriele regeling, de 
kwestie 'van weinig praktisch belang risk' is overigens ook niet juist. Het kan wel 
zijn dat het stellen van regels bij algemene maatregel van bestuur onder verant-
woordelijlcheid geschiedt van de minister aan wie de bevoegdheid was gedele-
geerd, maar daaruit kan men niet altijd afleiden dat beoogd is de delegatie in te 
trekken. Het kan zeer wel zo zijn dat enkele aspecten van het te regelen onder-
werp naar de amvb worden 'getild', zonder dat men de bepalingen over andere 
aspecten van datzelfde onderwerp in de ministeriele regeling heeft willen laten 
vervallen. 
Privatieve werldrig bij wetgevende bevoegdheid is derhalve een niet goed bruik-
bare figuur. Fen terugkeer naar het uitgangspunt van de Commissie-Scheltema 
verdient aanbeveling. 
Aanbeveling: Voor de huidige tekst van artikel 10:17 wordt een 	geplaatst. Toe- 
gevoegd wordt een tweede lid, dat luidt: Het eerste lid is niet van toepassing op 
delegatie van de bevoegdheid algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. 

5.10 	iNTREKKING DELEGATIE 

Artikel ro:18 

Het bestuursorgaan kan het delegatiebesluit te allen tijde intrekken. 
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5.10.1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Delegatie eindigt gewoonlijk door intreldcing van de delegatie. Dat kan te alien 
tijde. Delegatie van een bevoegdheid brengt met zich mee dat automatisch de 
daarvan afgeleide subdelegatie vervalt. 

Probleemstelling 

Soms kan intrelddng schade opleveren bij de delegataris als deze zijn organisatie 
heeft ingesteld op de uitoefening van een bevoegdheid. Een bijzonder vraagstuk 
is, hoe intrekking van delegatie van wetgevende bevoegdheid geschiedt. 

5.10.2 	Welke problemen ontstaan by intrekking van delegatie (onder andere 
voor de daarvan afhankelijke subdelegatie)? 

De wet 

De regering stelt in de memorie van toelichting dat intreldcing van delegatie 
geschiedt bij besluit. 449  Dat gold ook voor de intreldcing van mandaat (zie hier-
voor, S 4.14). De intreldcing dient vanzelfsprekend te voldoen aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. 45° Dat betekent dat bij schade zo nodig corn-
pensatie dient te worden geboden (zie hierna, S 5.10.3). 
De Awb geeft geen regels voor het geval dat de delegataris ophoudt te bestaan. In 
dat geval ligt het voor de hand dat de delegans het besluit tot delegatie intrelct en 
de bevoegdheid weer terugneemt. 45 ' 

Literatuur 

Blijft die intrelcking achterwege dan zal de bevoegdheid, indien de delegataris 
heeft opgehouden te bestaan, volgens Hennekens van rechtswege terugkeren 
naar de delegans. De bevoegdheid gaat niet teniet, zoals bij verval of intrelcking 
van een wettelijke regeling welke een bevoegdheid attribueert wel het geval is. 452  

449. Zie reeds cm; 20 december 1985, AB 1987, I met noot J.H. van der Veen. Hennekens roept `om 
de fantasie te prikkelen' de positie van de deelgemeenten in herinnering. Het zal duidelijk zijn 
dat zowel voor die besturen als voor de betroldcen justitiabelen — bijvoorbeeld de desbetreffende 
ambtenaren — nogal wat gevolgen verbonden kunnen zijn aan de intreldcing van zo'n besluit. 
Hij acht beroep bij de rechtbank terzake van zo'n besluit terzake van hoofdstuk 8 Awb niet uit-
gesloten. Hennekens 1992-I, p. 616. 

450. MvT p. 181. 
451. NnavV p. 95. 
452. Hennekens geeft als voorbeeld de beeindiging van een gemeenschappelijke regeling. Vervalt 

slechts het wettelijk voorschrift op grond waarvan de overdracht kan plaatsvinden, dan zal de 
overgedragen bevoegdheid ipso facto dienen terug te keren bij de delegans. Vervalt het voor-
schrift dat die bevoegdheid tot stand bracht dan is zij uiteraard in zijn totaliteit verdwenen. Hen-
nekens 1992-1, p. 614. Zie ook Hennekens 1995, p. 325. 
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Van der Meulen is van mening dat, als de delegataris ophoudt te bestaan, er een 
voor de delegans ongeschreven rechtsplicht bestaat tot het terugnemen van de 
gedelegeerde bevoegdheid. Zo mm als een bestuursorgaan zich van (de verant-
woordelijkheid voor de uitoefening van) een onwelgevallige bevoegdheid kan ont-
doen door deze aan een niet bestaand orgaan te delegeren, zo min mag het de 
situatie laten voortbestaan waarin een bevoegdheid (zijn bevoegdheid) bestaat, 
maar er niemand is om deze uit te oefenen. 453  

fttrisprudentie 

Er is geen jurisprudentie gevonden die specifiek betrelcking heeft op het intrek-
ken van een gedelegeerde bevoegdheid. 

Praktijk 

In een van de schaarse daarop betrekking hebbende gevallen was niet het intrekken 

als zodanig onderwerp van geschil maar de vraag of de delegataris als belangheb-

bende kon worden beschouwd bij het op basis van de teruggenomen bevoegdheid 

genomen besluit. In de eerdergenoemde uitspraak inzake de vestiging van de ABN/ 

AMC-BANK in Amsterdam-Buitenveldert, had de gemeenteraad zijn gedelegeerde 

juridisch-planologische bevoegdheid teruggenomen. De Voorzitter van de Afdeling 

rechtspraak achtte twijfel aanwezig omtrent de bevoegdheid van het dagelijks 

bestuur van het stadsdeel om in rechte op te komen tegen het onderhavige besluit. 

Maar een beleidsnotitie van de stadsdeelraad waarin het dagelijks bestuur werd 

opgedragen te voorkomen dat verstedelijking bezit gaat nemen van voor het milieu 

en openbare recreatie onvervangbare Amsterdamse bos bood voldoende basis om 

het dagelijks bestuur in de voorlopige voorziening-procedure ontvankelijk te ach-

ten.4" 

In antwoord op de enquetevraag of zich in de pralctijk problemen voordoen bij de 
intreklcing van een delegatiebesluit gaf geen van de 57 respondenten aan dat er 
zich problemen voordoen. Niet van toepassing achtten 28 respondenten de vraag. 

Een ministerie meldt in dat verband dat zulks nog niet is voorgekomen. 

Expliciet met 'nee' antwoordden 30 respondenten. 

Len gemeente meldt dat de vraag nooit aan de orde is geweest. Len andere 

gemeente rapporteert dat delegatie automatisch elk jaar wordt herzien. Tussentijds 

wordt er in deze gemeente niet ingetrokken. Weer een andere gemeente verwacht 

dater na 'Elzinga' (voorstel van Wet dualisering gemeentebestuur) misschien pro-

blemen ontstaan. [en zelfstandig bestuursorgaan meldt dat veranderingen in het 

453. Van der Meulen 1998, p. E 
454. VzARRvS Io september 1992, Gst. 6971, nr. 4, met noot Hennekens. Vgl. voor het omgekeerde 

de hiervoor genoemde uitspraak inzake de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven: ABRvS ii 

mei 1998, Gst. 7o97, nr. 6. 
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Beoordeling 

Er lijken zich bij intrekking van delegatie geen problemen voor te doen die om 
ingrijpen door de wetgever vragen. Ook ten aanzien van subdelegatie is bij intrek-
king van het delegatiebesluit niet van afzonderlijke problemen gebleken. 
Wat betreft de situatie van de delegataris die heeft opgehouden te bestaan zonder 
een rechtsopvolger te hebben, is uit de praktijk en de jurisprudentie niet van een 
probleem gebleken. Aangenomen mag worden dat de delegatie zal worden inge-
trokken of, indien dit wordt verzuimd, de rechter zal oordelen dat de delegans de 
bevoegdheid heeft herkregen. Een wettelijke voorziening lijkt op dit moment niet 
geindiceerd. 

5.10.3 	In welke gevallen !evert intrekking van delegatie een schadeplicht van de 
delegans op? 

De wet 

Literatuur 

systeem van delegatie plaatsvinden in overleg met het ministerie waaraan het ver-

want is en dat zich geen problemen voordoen. Een waterschap wijst erop dat intrek-

king van delegatie soms verval van mandaat oplevert. Desgewenst wordt een nieuw 

mandaat verleend. Ook een ander bestuursorgaan wijst op de gevolgen voor man-

daat. 

Evenals dat bij mandaat het geval kan zijn, kunnen — bijvoorbeeld in het geval dat 
afgesproken is dat de delegatie voor een bepaalde periode zal worden verleend — 
algemene rechtsbeginselen of beginselen van behoorlijk bestuur meebrengen dat 
bij voortijdige intrelddng een zekere compensatie voor gemaakte kosten wordt 
geboden. 455  
De Awb geeft geen afzonderlijke regeling voor schadevergoeding bij intrekking 
van delegatie. Artikel 3:4, tweede lid, Awb, waarin het beginsel van de egalite 
devant les charges publiques wordt geacht te zijn opgenomen, is hier van toepas-
sing. 

In de literatuur is nauwelijks aandacht gewijd aan de schade die zou lcunnen ont-
staan als gevolg van de intrekking van delegatie. 
Van der Meulen is van mening dat aan de hand van de omstandigheden van het 
concrete geval moet worden beoordeeld wie het risico draagt. De betroldcenheid 
van de delegataris-belanghebbende bij de aanleiding voor de intrelcking wijst in 
diens richting. Te denken valt aan de situatie waarin hij onjuiste informatie heeft 
verstrekt. 456  

455. MvT p. 181. 
456. Van der Mealen 1998, p. E 
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Zijlstra wijst erop dat in plaats van schadevergoeding ook een overgangstermijn 
mogelijk iS.457  

Jurisprudentie 

lndien een bevoegdheid is ingetrokken kunnen door de delegataris ook niet lan-
ger bevoegd verwachtingen worden gewekt. 

Praktijk 

Beoordeling 

248  

Zo had de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland bezwaren 

tegen de weigering tot afgifte van een vreemdelingenpaspoort gegrond verklaard, 

onder de mededeling deze beslissing op bezwaarschrift en bijbehorende stukken ter 

verdere behandeling aan de Minister van Buitenlandse Zaken te zullen zenden met 

de uitdrukkelijke vermelding van het feit dat hij — de Commissaris — geen bevoegd-

heid meer heeft tot het terzake afgeven van reisdocumenten. 458  Schade die door 

deze toezegging zou zijn ontstaan is dan ook niet toerekenbaar. 

Op de desbetreffende enquetevraag of dit probleem ooit aan de orde was geweest 
antwoordde geen van de 59 respondenten met 'ja'. Door 33 respondenten werd de 
vraag niet van toepassing geacht. Geen van de respondenten lichtte dit 
toe. 
Met 'nee' antwoordden 27 respondenten zonder al te veel toelichting. 

Een provincie rappodeerde dat in deze provincie slechts sporadisch gebruik wordt 

gemaakt van delegatievormen aan derden. Daar waar dat is gebeurd is tevens de 

wijze van intrekking van het delegatiebesluit en de daaraan klevende (eventuele) 

gevolgen geregeld. 

Evenals dit bij mandaat het geval was (zie 4.14) dient het belang van de bevoegd-
heidsuitoefening en niet het belang van de delegataris en diens mogelijke schade 
de doorslag te geven bij de vraag of de delegatie moet worden voortgezet of inge-
trokken. 
Al bijna vijftien jaar staat regeling van intreldcing van besluiten op de agenda van 
de Commissie-Scheltema; zij is inmiddels gepland voor de vijfde tranche. 459  Het 
aspect van schadevergoeding als gevolg van de intreklcing van een (mandaat- of) 
delegatiebesluit zou daarbij ook aandacht kunnen krijgen. Daarbij zij aangete-
kend dat schadevergoeding voor een overheidslichaam bij intrekking van delega-
tie principieel anders kan liggen dan schadevergoeding voor een burger bij 
intreklcing van een vergunning. Wat daar ook van zij, speciale regels voor schade- 

457. Zillstra 1 997-1 , Ir. 264- 
458. VzARRITS 16 me' 1989, KG 1989, 275. 

459. Zie de meest recente voortgangsrapportage van de Commissie-Scheltema, Kamerstukken it 
1999/00.26 Soo vi, nt 7, p. 9. 



vergoeding bij de intrekking van delegatie lijken op dit moment niet noodzake-
lijk. 

5.10.4 	Hoe geschiedt intrekking van delegatie van wetgevende bevoegdheid? 

De wet 

Omtrent de intreldcing van delegatiebesluiten geeft de Awb geen aparte regels. 
Dat wil zeggen dat daarbij dezelfde procedureregels gelden als bij het nemen van 
de delegatiebesluiten (act us contrarius-beginsel). 

Literatuur 

Zijlstra stelt dat beeindiging van de delegatie bij de bevoegdheid algemeen ver-
bindende voorschriften vast te stellen een ander resultaat heeft dan bij andere 
bevoegdheden. Indien de bepaling in de amvb, waarin in delegatie is voorzien, 
komt te vervallen, dan mag daarmee niet alleen de minister de betroldcen regelge-
vende bevoegdheid niet meer uitoefenen, maar komt daarmee tevens het in dele-
gatie genomen besluit (de ministeriele regeling) van rechtswege te vervallen, 
anders dan bij gewone bestuursbevoegdheden het geval i5• 46° 

Jurisprudentie en praktijk 

Uit de jurisprudentie en pralctijk zijn geen gevallen bekend waaruit blijkt dat er 
problemen zijn ontstaan bij de intrekking van delegatie van wetgevende of 
andere bevoegdheden. 

Beoordeling 

Intrekking van delegatie van wetgevende bevoegdheid geschiedt uitsluitend door 
middel van het laten vervallen van de delegatiegrondslag in de hogere regeling. 
Het zelf uitoefenen van de bevoegdheid door de hogere regelgever kan niet als 
intreldcing worden beschouwd, hoewel het wel gevolgen heeft voor de bevoegd-
heid van de delegataris (zie daarover hiervoor, S 5.9.2.). 
Ook `echte' intreldcing van delegatie van wetgevende bevoegdheid (het laten ver-
vallen van de delegatiegrondslag in de hogere regeling) heeft een ander resultaat 
dan bij intrekking van delegatie van het nemen van andere besluiten; het bete-
kent namelijk dat de lagere regels vervallen. 
Nu de Awb geen regeling bevat van de gevolgen van intrekking, is het voorgaande 
geen probleem. Ook overigens geeft de intrekicing van delegatie van wetgevende 
bevoegdheid geen problemen waarvoor een aanbeveling geindiceerd is. 

460. Zijistra 1997-1, p. 264-265. 
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5.11 	VORM VAN HET KRACHTENS DELEGATIE GENOMEN BESLUIT 

Artikel 10:19 

Len besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, 
vermeldt het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan. 

5.11.1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Het op grond van delegatie genomen besluit dient het delegatiebesluit en de vind-
plaats daarvan te vermelden. 

Probleemstelling 

De wet vermeldt niet wat de sanctie is op het niet naleven van deze verplichting. 
Artikel 6:22 Awb (passeren van vormvoorschriften) zou van toepassing kunnen 
zijn op het niet of niet geheel naleven van dit voorschrift. 

5.11.2 	Wat is het gevolg van het niet naleven van de verplichting am het 
delegatiebesluit en de vindplaats te noemen in elk besluit dat op grond 
van een gedelegeerde bevoegdheid is genomen? 

De wet 

Evenals dat bij mandaat het geval was (zie 5 4.16), dient de burger te kunnen 
nagaan of een krachtens delegatie genomen besluit wel bevoegdelijk is genomen. 
Daartoe verplicht de wet dat het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan worden 
vermeld in het op grond van delegatie genomen bes1uit. 46' Wat de vindplaats 
betreft is van belang, dat een delegatiebesluit volgens de regering een algemeen 
verbindend voorschrift is (ten onrechte; zie hiervoor, 5 5.3); dat betekent dat het 
steeds de publicatieplaats van algemeen verbindende voorschriften op het betrok-
ken bestuursniveau betreft. Len afzonderlijk register is dan niet nodig. 462  

Literatuur 

In de literatuur wordt voor de gevolgen van het niet-naleven van vormvoorschrif-
ten als artikel 10:19, veelal direct gewezen op artikel 6:22. 463  Volgens Van der 
Meulen en Koning is bij artikel 10:19 sprake van een vormvoorschrift in optima 
forma. Bij de niet-naleving ervan bestaat dan ook alle reden om te bezien of er 

461. MvT p. 181. 
462. Nota naar aanleiding van het verslag, p. 95. 
463. Bijvoorbeeld Zillstra 1997-1, p. 267. 
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grond is artikel 6:22 Awb te hanteren. Dit artikel geeft in zulk een geval aan 
degene die beslist op bezwaar of in beroep, de bevoegdheid het bestreden besluit 
in stand te laten, indien de belanghebbenden door het vormverzuim niet zijn 
benadeeld. De eventuele benadeling zal in geval van schending van artikel 10:19 
bestaan in de extra inspanning die nodig is om zicht te krijgen op de bevoegdhe-
denstructuur en op het ontstaan van de ijdele hoop het bestuursorgaan te kunnen 
`palcken' op een bevoegdheidsgebrek. Dit lijken echter geen belangen die over het 
algemeen in de weg staan aan toepassing van artikel 6:22. Sanctionering van 
niet-naleving van artikel m:19 sec lijkt daarom eerder te verwachten in de sfeer 
van griffierecht of proceskosten, dan van de vernietiging van besluiten, aldus Van 
der Meulen en Koning. 464  
Konijnenbelt is van mening dat de verplichting om de vindplaats van het delega-
tiebesluit te vermelden overbodig is. Hij wijst erop dat wat ministeriele regelin-
gen betreft standaard tegen dit voorschrift wordt gezondigd. In de aanhef van een 
lcrachtens amvb vastgestelde regeling worden wel de betrokken amvb-artikelen 
aangehaald (zie aanwijzing 112 en 114 voor de regelgeving), maar de vindplaats 
van de amvb wordt nooit vermeld. 465  

Jurisprudentie 

Uit de jurisprudentie blijkt dat het overtreden van vormvoorschriften, zoals het 
achterwege laten van de vindplaats van het delegatiebesluit, niet snel gevolgen 
heeft. 

In een geval waarin de SER de bevoegdheid tot het doorhalen van de inschrijving van 

assurantietussenpersonen in het daartoe bestemde register had overgedragen aan 

de Bestuurskamer van de SER, welke de bevoegdheid weer had gemandateerd en 

gesubmandateerd, was in een desbetreffend doorhalingsbesluit de vermelding van 

het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan achterwege gelaten. De belangheb-

bende die daartegen bezwaar en beroep had aangetekend, was echter in zijn belan-

gen niet benadeeld. 4" 

Zou dit beroep echter gericht zijn geweest tegen een op grond van delegatie geno-
men besluit inhoudende regelgeving, dan was dat niet-ontvankelijk geweest, 
want beroep tegen regelgeving is ingevolge artikel 8:2 Awb uitgesloten. 

Praktijk 

In de ter beschildcing gestelde delegatiebesluiten wordt geen bijzondere aandacht 
gevraagd voor het vermelden van het delegatiebesluit waaraan de delegataris zijn 
bevoegdheid ontleent. In antwoord op de algemene vraag inzake delegatie in de 

464. Van der Meulen en Koning 1997, p. EIA.1.2.7-4. Zie ook Ten Berge e.a. 1996, p. 250. 
465. Konijnenbelt 2001, p. 54, noot 23. 
466. CBB 19 december 2000, AB 2001, 64 met noot J.H. van der Veen. 
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enquete merkte een gemeente op dat artikel 10:19 in de praktijk niet wordt toege-
past. Zij vraagt zich af of de bepaling gehandhaafd moet blijven. 

Beoordeling 

Artikel io:19 is een enigszins tragische bepaling, omdat zij van een onjuiste ver-
onderstelling uitgaat. Die veronderstelling is, dat ieder delegatiebesluit een alge-
meen verbindend voorschrift is en volgens de daarvoor geldende regels wordt 
gepubliceerd, waarmee aan een verplichting tot het vermelden van een vindplaats 
vrij gemakkelijk kan worden voldaan. Omdat die veronderstelling onjuist is, en 
delegatiebesluiten niet altijd op dezelfde wijze worden gepubliceerd als algemeen 
verbindende voorschriften, blijkt in de praktijk regelmatig niet aan artikel 10:19 
te worden voldaan. Dit op zichzelf maakt het artikel overigens niet overbodig, 
zoals Konijnenbelt meent, maar een probleem is er wel. 
Dit probleem ligt niet in eerste instantie in de gevolgen van niet-naleving van deze 
verplichting. Verzuimt de delegataris het delegatiebesluit en de vindplaats daar-
van te vermelden dan is dit in strijd met de wet en kan dit tot vemietiging van het 
krachtens delegatie genomen besluit leiden, maar het laat zich goed denken dat 
schending van artikel ro:19, als zijnde schending van een vormvoorschrift, met 
toepassing van artikel 6:22 Awb wordt gepasseerd. 
Maar een bepaling waaraan, door een onjuiste veronderstelling, in de praktijk 
veelal niet wordt/kan worden voldaan, verdient heroverweging. Daarbij dringt 
zich een parallel met mandaat op. Het in mandaat genomen besluit vermeldt 
namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, aldus artikel ro:ro. Daar-
mee is duidelijk dat krachtens mandaat is beslist, en kunnen belanghebbenden 
en de bestuursrechter navragen of daadwerkelijk een bevoegdheid is verleend. 
Het is de vraag of voor delegatie zwaardere eisen zouden moeten gelden, nu het 
overgrote dee1 467  van de mandaatbesluiten en delegatiebesluiten op dezelfde 
manier bekend moeten worden gemaakt. Mn de achterliggende gedachte van 
artikel 10:19, namelijk kunnen nagaan of bevoegdelijk is beslist, kan worden vol-
daan door de verplichting dat het krachtens delegatie genomen besluit vermeldt 
dat het krachtens delegatie door een eveneens aan te duiden bestuursorgaan is 
genomen. 
Aanbeveling: Artikel 	komt te luiden: Een lcrachtens delegatie genomen 
besluit vermeldt dat het krachtens delegatie is genomen en het bestuursorgaan 
dat de bevoegdheid heeft gedelegeerd. 

467. Namelijk de algemene mandaatverleningen en de delegatieverleningen die niet betreklcing heb-
ben op regelgevende bevoegdheid. 
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5.12 	'ALLODELEGATIE' 

Artikel 10:20 

I. Op de overdracht door een bestuursorgaan van een bevoegdheid van een 
ander bestuursorgaan tot het nemen van besluiten aan een derde is deze 
afdeling, met uitzondering van artikel ic):16, van overeenkomstige toepas-
sing. 

2. Bij wettelijk voorschrift of bij het besluit tot overdracht kan worden bepaald 
dat het bestuursorgaan wiens bevoegdheid is overgedragen beleidsregels 
over de uitoefening van die bevoegdheid kan geven. 

3. Degene aan wie de bevoegdheid is overgedragen, verschaft het overdra-
gende en het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan op bun verzoek 
inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid. 

5.12.1 	Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Het overdragen van een bevoegdheid van een ander bestuursorgaan aan een 
derde — in de terminologie van Konijnenbelt `allodelegatie' 468  — valt niet onder de 
definitie van artikel 10:13, reden waarom in een schakelbepaling is voorzien. 

Probleemstelling 

Onderzocht moet worden of deze bepaling in een behoefte voorziet. Voorts kent 
artikel 10:20 als uitzondering dat beleidsregels alleen aflcomstig kunnen zijn van 
het orgaan dat de oorspronkelijke bevoegdheid bezat en dat de inlichtingenplicht 
van de delegataris behalve ten overstaan van de delegans ook geldt ten overstaan 
van dat orgaan. De vraag rijst, of dit ook door het artikel wordt bewerkstelligd. 

5.12.2 	In welke gevallen vindt allodelegatie plaats? 

De wet 

Het aantal wettelijke bepalingen dat voorziet in `allodelegatie' is schaars, maar het 
betreft wel enkele cruciale plaatsen, met name artikel 163, eerste lid, Provincie-
wet, de artikelen 165, eerste lid en 178, eerste lid, Gemeentewet en artikel 87, eer-
ste lid, Waterschapswet. 

468. Zie voor de herkomst van de term: Konijnenbelt 1992, p. it. In Van Wijk/Konijnenbelt & Van 
Male, 1994, p. 141-142 komt de term nog prominent voor; in volgende drulcken (1997, p. 148 en 
1999, p. 154) minder. Zie ook Konijnenbelt 2001, p. 48. 
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Artikel 163, eerste lid, Provinciewet: Provinciale staten kunnen, op voorstel van gede-

puteerde staten, aan een commissie als bedoeld in artikel 8o bevoegdheden van 

gedeputeerde staten overdragen. 

Zo kunnen provinciale staten bijvoorbeeld de bevoegdheid van gedeputeerde staten 

om te beslissen in administratief beroep delegeren aan een provinciale besliscom-

missie.469  

Artikel 165, eerste lid, Gemeentewet: De raad kan, op voorstel van het college van 

burgemeester en wethouders, aan een commissie als bedoeld in artikel 82 bevoegd-

heden van het college van burgemeester en wethouders overdragen. 

Artikel 178, eerste lid, Gemeentewet: De raad kan, op voorstel van de burgemeester, 

bevoegdheden van de burgemeester overdragen aan een commissie als bedoeld in 

artikel 82 met uitzondering van bevoegdheden, welke aan de burgemeester zijn toe-

gekend in de artikelen 172 tot en met 176. 

Artikel 87, eerste lid, Waterschapswet: Het algemeen bestuur kan overeenkomstig 

het voorstel van het dagelijks bestuur, aan het bestuur van een afdeling bevoegdhe-

den van het dagelijks bestuur overdragen voor zover dit bij het reglement is bepaald. 

De bevoegdheid tot het geven van een betalingsopdracht kan alleen uitdrukkelijk 

worden toegekend. 

De artikelen 165 en 178 Gemeentewet vormen de basis voor delegatie van 
bevoegdheden aan stadsdeelraden in Amsterdam en deelgemeenteraden in Rot-
terdam. Oat zijn immers commissies als bedoeld in artikel 82, meer in het bij-
zonder artikel 87 Gemeentewet (territoriale commissies). 

Op grond van het voorstel van Wet dualisering gemeentebestuur zal de 'allodele-
gatie' uit de Gemeentewet verdwijnen; B en W onderscheidenlijk de burgemees-
ter zullen nu zelf bun bevoegdheden kunnen overdragen aan een commissie, zij 
het dat is voorzien in een zogeheten 'voorhangprocedure'. 47° Aangenomen mag 
worden dat dit in de toekomst ook voor de Provinciewet en de Waterschapswet zal 
gelden. 47 ' 

Maar ook in een enkele bijzonder wet komt 'allodelegatie' voor. 

469. Zie o.a. ABRvS 24 septemer 1998, Gst. 7086, 3 met noot Hennekens. 

470. Kamerstulcken 11 2000/01, 2775!, nrs. 1-2, onder m en DDDD. 

471. Vgl. Kamerstulcken 11 2000/01, 2775!, nr. 3, p. 10. 
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Zie bijvoorbeeld de overdracht door de Kroon van de bevoegdheden van de Minister 

van Financien op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 aan de Stichting 

Toezicht Effectenverkeer 

Artikel 40, eerste lid, Wet Toezicht effectenverkeer 1995: Taken en bevoegdheden die 

Onze Minister op grond van deze wet heeft, kunnen met uitzondering van de taken 

en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 8, to, 18, 22, 25, 26, 27, 41, 42, 45, 46h, 



Literatuur 

derde lid, onder c en vijfde lid, 46d, 48a, 48b, derde lid, 48c, derde lid, en 48m, 

tweede lid en met uitzondering van het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in 

de artikelen 4 en 5, bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan 

een of meer rechtspersonen. Alsdan gelden de verplichtingen op grond van deze wet 

jegens Onze Minister als verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon of 

rechtspersonen. 

Artikel 2, Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995: Met inachtneming van 

artikel 40, eerste lid, van de wet worden de taken en bevoegdheden die Onze Minis-

ter op grond van de wet heeft, overgedragen aan de Stichting [Toezicht Effectenver-

keer], met uitzondering van: [...] 

Zo kan de Stichting Toezicht Effectenverkeer op grond van dit delegatiebesluit ver-

gunning verlenen om 'als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder in of vanuit 

Nederland diensten aan te bieden of te verrichten.' 472  

Konijnenbelt wijst erop dat in het geval van taakverwaarlozing geen sprake is van 
(allo)delegatie. Wanneer de gemeenteraad niet tijdig overgaat tot het nemen van 
de nodige besluiten, kunnen op grond van artikel 38 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, athankelijk van het geval, gedeputeerde staten of de Minister van 
Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene, een bestemmingsplan vaststel-
len of herzien. In al deze gevallen wordt een gemeentelijk besluit vastgesteld, zij 
het bij wijze van uitzondering door een ander bestuursorgaan. Het is het dus nor-
maliter bevoegde orgaan dat bevoegd is met deze besluiten te handelen alsof het 
om gewone, eigen besluiten ging; de bevoegdheid tot wijziging en tot intreldcing 
ondergaat geen invloed van de omstandigheid dat het `oude' besluit vanwege bij-
zondere omstandigheden is genomen door gedeputeerde staten of door een 
minister. Anders gezegd: de incidentele ingreep van hoger gezag brengt geen wij-
ziging aan in de structurele bevoegdheidstoekenning. 473  De bevoegdheid is der-
halve niet gedelegeerd. Er is geen privatieve werking. 474  

Jurisprudentie en praktijk 

Uit het voorgaande bleek reeds dat er vele voorbeelden van allodelegatie zijn te 
vinden in de jurisprudentie, die met name betreldcing hebben op het overdragen 
van bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en van de 
burgemeester van Amsterdam en Rotterdam aan de in deze gemeenten inge-
stelde stadsdeelraden, respectievelijk deelgemeenteraden. 

Zie o.a. VzARRvS 29 december 1988, Gst. 6889, 6 (Stadsdeel Watergraafsmeer); 

VzARRvS 15 maart 1990, Gst. 6918, 6 (Stadsdeel De Pijp); VzARRvS io september 

1992, Gst. 6971. 4 (Stadsdeel Buitenveldert); VzARRvS 15 oktober 1993, Gst. 1994, 

472. Artikel 7, zesde lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995. Vgl. artikel 29 Wet toezicht beleggings-
instellingen. 

473. Konijnenbelt 2001, p. 50. 
474. In andere zin Van der Meulen 1999, p. E 
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Beoordeling 

6991, 4 (Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek); VzARRvS 19 november 1993, 

Gst. 6983,5 (Stadsdeel Westerpark); ABRv5 23 februari 1996, Gst. 1996, 7031,5 

(Stadsdeel Westerpark); ABRvS 11 mei 1998, Gst. 7097, 6 met Teunissen (Deelge-

meente Delfshaven); ABRvS 29 oktober 1998, JE, 1998, 279 met noot SchlOssels 

(Deelgemeente Charlois); ABRvS 5 november 1998, RAwb 1999, 57 met noot Ten 

Berge (Deelgemeente Noord); ABRvS 12 augustus 1999, Gst. 7112, 7 (Deelgemeente 

Hoogvliet); cab 19 oktober 1999 AB 2000, 31 met noot J.H. van der Veen (Deelge-

meente Charlois); ABRvS 28 februari 2000, Gst. 7118, 4 en RAwb 2000, nr. 87 met 

noot Michiels (Stadsdeel Oud Zuid); Pres. Rb. Amsterdam 28 juli 2000, AB 2000, 

429 met noot Vermeulen (Stadsdeel Zuideramstel), voor zover niet anders vermeld 

alle vindplaatsen met noot Hennekens. 

Allodelegatie' is een zeldzame figuur; zij wordt na invoering van de 'clualisering' 
vrijwel een museumstuk. Zij is ook overbodig, want een 'voorhangprocedure' kan 
hetzelfde bewerkstelligen. Niettemin kan zij op ieder moment in de wetgeving 
weer de kop opsteken, reden waarom artikel 10:20 in een behoefte blijft voorzien. 

5.12.3 	Leveren het geven van beleidsregels en het vragen van inlichtingen in 
geval van allodelegatie (extra) complicaties op? 

De wet 

Artikel 10:20 bepaalt in het eerste lid dat Afdeling 10.1.2 met uitzondering van 
artikel ic):16 (beleidsregels en inlichtingenplicht) van overeenkomstige toepas-
sing is. Zoals hiervoor (bij artikel to:16) reeds werd opgemerkt bevatten de Pro-
vinciewet (artikel 144, eerste lid) en de Gemeentewet (artikel i48, eerste lid) alge-
mene bepalingen inzake het geven van beleidsregels door provinciale staten, 
respectievelijk de gemeenteraad, waarmee andere organen van de provincie, res-
pectievelijk de gemeente rekening dienen te houden bij de uitoefening van, bij of 
krachtens de wet verleende bevoegdheden. 
Artikel 10:20, derde lid bepaalt dat de delegataris de delegans en het oorspronke-
lijk bevoegde bestuursorgaan op hun verzoek inlichtingen verschaft over de uit-
oefening van de bevoegdheid. Heeft een deelgemeenteraad bevoegdheden van de 
raad en van burgemeester en wethouders overgedragen gekregen, dan is die hij 
inlichtingen verschuldigd aan zowel de raad als aan burgemeester en wethou-
ders. 

Literatuur 

Zijlstra wijst er op dat de bedoeling van de niet-van-overeenkomstige-toepassing-
verldaring van artikel ,o:16 bij allodelegatie is, de beleidsregelbevoegdheid voor 
de 'delegans' aan een nadere voorwaarde te verbinden (zie artikel tweede 
lid). Dat is in die zin niet fraai gebeurd, dat het nu lijkt of wel bijzondere aanwij-
zingen kunnen worden gegeven bij allodelegatie en niet bij 'gewone' delegatie. 
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Immers het uitsluiten van bijzondere aanwijzingen was de bedoeling van artikel 
io:16, eerste lid. Hier moet analogie te hulp schieten. 475  
Van der Meulen wijst op een complicatie bij taakverwaarlozing. Het oorspronke-
lijk bevoegde orgaan is zijn bevoegdheid ontnomen en zou zich daarom bij voor-
keur niet meer met de bevoegdheidsuitoefening moeten bemoeien, ook niet door 
beleidsregelgeving. Een andere vraag, die volgens hem eveneens in het concrete 
geval uitdrukkelijk beantwoording behoeft, is in hoeverre het orgaan dat de 
bevoegdheid ontvangt zich dient te richten naar beleidsregels die het oorspronke-
lijk bevoegde orgaan voorafgaand aan de overdracht heeft uitgevaardigd. Uit een 
oogpunt van vertrouwensbeginsel is het bezwaarlijk wanneer de bestaande 
beleidsregels zonder meer terzijde zouden worden geschoven. Geleidelijke wijzi-
ging is volgens Van der Meulen dan het aangewezen alternatief. 476  

Jurisprudentie en praktijk 

Uit de jurisprudentie en de praktijk blijkt niet dat het geven van beleidsregels en 
de inlichtingenplicht bij allodelegatie speciale problemen oproepen. 

Beoordeling 

De wetgever heeft voor onnodige verwarring gezorgd door in artikel 10:20, eerste 
lid, Awb artikel io:1 6 uit te zonderen. Nu lijkt het alsof bij allodelegatie, in tegen-
stelling tot bij gewone delegatie, wel bijzondere aanwijzingen k -unnen worden 
gegeven. Bij de formulering van de aan te brengen wijziging hangt het ervan af of 
de aanbeveling bij 5.8.2 wordt overgenomen. Is dat het geval, dan kan worden 
volstaan met wijziging van het eerste lid. Zo niet, dan is een ingrijpender wijzi-
ging noodzakelijk. 477  
Aanbeveling: In artikel 10:20, eerste lid, wordt achter 'artikel io:16' ingevoegd: 
, tweede lid. 

475. Zijlstra 1997-2, p. 317, noot 24. 
476. Van der Meulen 1999, p. E 
477. In dat geval zou het artikel moeten worden gewijzigd als volgt. 1. In het eerste lid vervalt de zin-

snede met uitzondering van artikel to:16,', en wordt na 'van overeenkomstige toepassing' 
ingevoegd: , met dien verstande dat bij wettelijk voorschrift of bij het besluit tot overdracht kan 
worden bepaald dat het bestuursorgaan wiens bevoegdheid is overgedragen beleidsregels over 
de uitoefening van die bevoegdheid kan geven. 2. Het huidige tweede lid vervalt. 3. Het derde lid 
wordt vernummerd tot tweede lid. 

257 



5. 1 3 

Algemeen 

Strekking en doelstelling van de regeling 

Delegatie is in het kader van de Awb uitdruklcelijk beperkt tot besluiten. Een 
schakelbepaling zoals artilcel 10.12 met betreldcing tot mandaat ontbreekt in afde-
ling 10.1.2. Dat betekent dat de overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten 
van alle andere handelingen, niet zijnde besluiten, niet onder afdeling 10.1.2. valt. 

Probleemstelling 

WERKING TER ZAKE VAN OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID TOT 

HET VERRICHTEN VAN ANDERE HANDELINGEN DAN BESLUITEN: 

EEN SCHAKELBEPALINGT 

De vraag kan worden gesteld of er reden is om afdeling 10.1.2 Awb inzake delega-
tie van overeenkomstige toepassing te verklaren, niet op volmacht tot het verrich-
ten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging tot het verrichten van 
feitelijke handelingen — daarvoor is mandaat veel geschikter maar op de over-
dracht van de bevoegdheid tot het verrichten van andere handelingen, niet zijnde 
besluiten in de zin van de Awb, zoals privaatrechtelijke rechtshandelingen en fei-
telijke handelingen. 

5.13.2 	Is er behoejte aim een schakelbepaling, vergelijkbaar met 
artikel 10:12 Awb, bij delegatie? 

De wet 

Artikel maz Awb verklaart afdeling 10.1.1 Awb inzake mandaat van overeenkom-
stige toepassing op volmacht door bestuursorganen tot het verrichten van privaat-
rechtelijke rechtshandelingen en machtiging door bestuursorganen tot het ver-
richten van feitelijke handelingen aan een ander werkzaam onder verantwoor-
delijkheid van die bestuursorganen. In het voorontwerp van de Commissie-Schel-
tema, noch in de Kamerstuldcen wordt de gedachte geopperd om afdeling 10.1.2 
door middel van een schakelbepaling ook van overeenkomstige toepassing te ver-
klaren op overdracht van andere bevoegdheid dan tot het nemen van besluiten. 
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Dualisering gemeentebestuur 
is aangekondigd dat de Commissie-Scheltema werkt aan een schakelbepaling. 
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'De raad, het college en de burgemeester kunnen op grond van de artikelen 156, 165 

en 178 eigen bevoegdheden overdragen aan bestuurscommissies. Bij overdracht van 

bevoegdheden aan commissies gelden de regels van afdeling 10.1.2. van de Alge-

mene wet bestuursrecht. Overwogen is om in de hiervoor genoemde artikelen tot 

uitdrukking te brengen dat afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht ook 

van toepassing is op overdracht van andere bevoegdheden dan die tot het nemen 

van besluiten, zoals het verrichten van feitelijke handelingen. Reden voor deze over- 



Literatuur 

Kortmann, respectievelijk Zijlstra hebben erop gewezen dat de Awb, 478  noch de 
Gemeentewet 479  voorziet in een schakelbepaling naar afdeling 10.1.2. Daardoor 
is er sprake van een lacune ten aanzien van de vraag welke normen van toepas-
sing zijn en kan er discussie ontstaan over zaken als privatieve werking (vergelijk 
artikel 10:17) en intrekkingsbevoegdheid (artikel ioa8 Awb). In de praktijk zal 
afdeling 10.1.2 Awb wel analoog worden toegepast, maar discussie is niet uitge-
sloten. Het toekennen van een straatnaam bijvoorbeeld is geen besluit in de zin 
van de Awb. 48° Wanneer de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om 
straatnamen toe te kennen, op basis van artikel 165 Gemeentewet wordt overge-
dragen aan een commissie, kan de vraag rijzen of burgemeester en wethouders 
na de overdracht ook nog dergelijke beslissingen mogen nemen, nu artikel 10:20 

JO. 10:17 Awb op die situatie niet van toepassing is. De rechtszekerheid brengt 
mee dat deze lacune wordt opgevuld. 

Jurisprudentie 

weging is dat afdeling 10.1.2., anders dan afdeling 10.1.1. betreffende mandaat, niet 

voorziet in een schakelbepaling voor gevallen dat een andere bevoegdheid dan die 

tot het nemen van besluiten wordt overgedragen. Een dergelijke bepaling past ech-

ter beter in de Algemene wet bestuursrecht. In de vierde tranche van de Algemene 

wet bestuursrecht zal daarom een schakelbepaling terzake worden opgenomen' 

(Kamerstukken ii 2000/01, 27 751, nr. 3, p. 75). 

Over een wettelijke mogelijkheid die (nog) niet bestaat, is uiteraard geen juris-
prudentie voorhanden. Vergelijkbare gevallen waarin bij delegatie van bevoegd-
heden, niet zijnde besluiten, toch regels uit afdeling 10.1.2 Awb werden toegepast 
zijn in de jurisprudentie niet aangetroffen. 

Praktijk 

Uit de ter beschikking gestelde delegatiebesluiten blijkt niet dat men zich bewust 
is van het feit dat bij privaatrechtelijke bevoegdheden het noodzakelijk is, als men 
althans volledige uitoefening van die bevoegdheid wil bewerkstelligen, naast het 
verrichten van de rechtshandeling ook het besluit ter voorbereiding van de pri-
vaatrechtelijke bevoegdheid dient te worden overgedragen. Aileen de bevoegd-
heid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen zelf wordt over-
gedragen. 
In de onderzochte delegatiebesluiten wordt een enkele keer ook de bevoegdheid 
tot het verrichten van feitelijke handelingen overgedragen. Zo delegeert de raad 
van een gemeente het beantwoorden van schriftelijke vragen aan de raad aan het 

478. Zie Kortrnann 2000, p. 39. 
479. Zie 0.a. ZijiStra 1998, p. 521. 
480. ABRvS 23 juli 1999, AB 391. 
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college van burgemeester en wethouders, nadat advies is ingewonnen van de des-
betreffende raadscommissie. 
Bij deze vormen van delegatie wordt wel verondersteld dat de regels inzake dele-
gatie van de Awb van toepassing zijn, omdat men zich veelal niet bewust is dat 
delegatie in de Awb beperkt is tot delegatie van besluitbevoegdheid. 
Ook de delegatie van de bevoegdheid tot het instellen van bezwaar en beroep — die 
in vele ter beschikking gestelde delegatiebesluiten is opgenomen — is geen delega-
tie in de zin van de Awb, want het instellen van bezwaar en beroep is geen besluit 
in de zin van de Awb. 481  Toch wordt daarbij afdeling 10.1.2 — in elk geval artikel 
10:17 — (analoog) toegepast. Immers dat twee organen bevoegd zouden zijn 
bezwaar of administratief beroep in te stellen is onwenselijk. 

Beoordeling 

De praktijk maakt geen scherp onderscheid tussen het delegeren van besluitbe-
voegdheid, het delegeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het delege-
ren van feitelijke handelingen, maar gaat er kennelijk van uit dat op al deze vor-
men van delegatie de Awb van (overeenkomstige) toepassing is. Een geheel 
analoge toepassing zal echter maar ten dele kunnen opgaan. Bij feitelijk hande-
len is bijvoorbeeld de toepassing van artikel moeilijk voorstelbaar. 
Het verdient aanbeveling afdeling 10.1.2 Awb (met uitzondering van artikel 
10:19) van overeenkomstige toepassing te verldaren op de bevoegdheid tot het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen, 
waaronder het instellen van beroep en bezwaar, voor zover de aard van de 
bevoegdheid zich daartegen niet verzet. 
Aanbeveling: Na artikel io:zo wordt een artikel 10:21 ingevoegd, dat luidt: Deze 
afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan zijn 
bevoegdheid tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten overdraagt 
aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, met dien ver-
stande dat artikel lc); i9 van overeenkomstige toepassing is voor zover de aard van 
de handeling zich daartegen niet verzet. 

5.14 	HOE WORDT AFDELING 10.1.2 IN HET ALGEMEEN GEWAARDEERD? 

Literatuur 

Ook afdeling 10.1.2 is in de literatuur niet bijster positief ontvangen (Kortmann: 
'Het beste ware [...] alle bepalingen inzake delegatie te schrappen' 481. Op veel 
onderdelen bestond kritiek; zij is in dit rapport bij de onderscheiden artikelen 
behandeld. 

481. Zie Verheij in zijn noot onder AB 2001, ro8. 
482. Kortmann 2000, p. 40. 
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Praktijk 

Van de 51 respondenten op deze vraag achtten er 21 de vraag niet van toepassing 
onder meer omdat delegatie niet voorkwam. Niemand beantwoordde de vraag 
negatief. Expliciet positief antwoordden 24 respondenten. De rest beperkte zich 
tot enkele toelichtende opmerlcingen. 

Beoordeling 

De afdeling: 

• vormt een neerslag van de bestaande praktijk; 

• is nauwelijks ingrijpend van aard; 

• komt de helderheid ten goede; 

• is duidelijk beschreven; 

• is een nuttig handvat; 

• maakt dat er bewuster met bevoegdheden wordt omgegaan; 

• voldoet in de praktijk; 

• is positief te achten en werkbaar; 

• is voor een belangrijk deel codificatie van geldend recht. Het is wel nuttig dat nu 

kan worden verwezen naar wetsartikelen in concrete gevallen. 

Een gemeente merkt op dat naar aanleiding van de rapportage van de Commissie-

Elzinga binnenkort kritisch zal worden gekeken naar de verdeling van bevoegdheden 

tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Delegatie 

kan een instrument zijn om de verdeling aan de wensen aan te passen. In dit ver-

band kan de eis dat delegatie wettelijk moet zijn toegestaan wellicht als knellend 

worden ervaren. Sommige wetgeving is immers gedateerd of houdt onvoldoende 

rekening met de verschillende grootten van gemeenten. Een andere gemeente wijst 

op veranderingen die wellicht zullen intreden naar aanleiding van het rapport van de 

Commissie-Elzinga. 

Een provincie merkt op dat waar zich in de praktijk problemen voordoen deze veel-

eer liggen in de bijzondere wetten en de daaruit ten opzichte van deze afdeling en de 

door de Gemeentewet en de Provinciewet gegeven mogelijkheden en daaruit voort-

vloeiende extra beperkingen om te delegeren (onder andere de Wet op de Ruimte-

lijke Ordening jo. artikel 107 Provinciewet en de Wet Milieubeheer). 

Voor een ander bestuursorgaan voegt afdeling 10.1.2. niets toe aan de bestaande 

praktijk van delegatie en mandaat en publicatie van mandateringsbesluiten en dele-

gatieverordeningen. 

Afdeling 10.1.2 wordt in het algemeen positief gewaardeerd. Vooral het feit dat de 
regels omtrent delegatie nu in de wet staan, blijkt de praktijk houvast te bieden. 
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6 	Aanbevelingen 

Hieronder zijn de aanbevelingen uit de verschillende onderdelen van dit onder-
zoek weergegeven. Ze zijn gerangschikt naar adressaat, te weten de (veelal Awb-) 
wetgever, het bestuur dat in de pralctijk met de regeling moet werken, de rechter 
die haar toepast, alsmede een vierde categorie die niet in de voorgaande te plaat-
sen is, en die betreldcing heeft op het meer duurzaam faciliteren van de wetge-
vings- en bestuurspraktijk met de verworven kennis. Deze categorie is aangeduid 
met de titel Aanbevelingen met betrekking tot aanwijzingen'. Achter iedere aan-
beveling is een verwijzing opgenomen naar de paragraaf Nivaar de betroldcen aan-
beveling aan is ontleend. 

6.1 	AANBEVELINGEN AAN DE WETGEVER 

1. Als de bijzondere-wetgever (in materiele zin) beoogt mandaat uit te sluiten, 
dan dient hij dat zoveel mogelijk expliciet te doen. Wenst hij een exdusieve 
mandaatverleningsmogelijIcheid (dus alleen aan ondergeschikte ambtenaren, 
of zelfs aan bepaalde functies of alleen onder bepaalde omstandigheden), dan 
dient dit gepaard te gaan met gebruik van het woord `uitsluitend'. 4.4.3) 

2. In artikel 10:3, tweede lid, onder a, wordt een beperking van mandaat van 
beleidsregelbevoegdheid en van de bevoegdheid tot het vaststellen van alge-
meen verbindende voorschriften opgenomen. Mandaat van deze bevoegdheid 
wordt beperkt tot het stellen van regels over organisatorische of technische 
onderwerpen. (S 4.4.6 en 4.5.3) 

3. 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. 
(S 4.5. 2 ) 

4. Weigering van een toestemming als bedoeld in artikel 10:32 (de verldaring van 
geen bezwaar), alsmede schorsing dient ook onder artikel io:3, tweede lid, sub 
d te worden gebracht. (S 4.8.4) 

5. In artikel 10:3, tweede lid, onderdeel d, moet na `besluif worden toegevoegd: 
of een andere beslissing. (S 4.8.4) 

6. Aan het slot van artikel 10:9, tweede lid, wordt een zin toegevoegd die luidt: 
Een besluit tot verlening van ondermandaat geldt als een besluit van het 
bestuursorgaan, bedoeld in artikel (S 4.15.4) 
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7. In artikel 10:12 wordt 'Deze afdeling is' vervangen door Voor zover de aard 
van de handeling zich daartegen niet verzet, is deze afdeling. (§ 4.18.2) 

8. Artikel io:16, eerste lid, komt te luiden: I. Het bestuursorgaan kan ter zake 
van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid geen instructies voor een 
bepaald geval geven. (§ 5.8.2) 

9. Voor de huidige tekst van artikel to:17 wordt een 	geplaatst Toegevoegd 
wordt een tweede lid, dat luidt: Het eerste lid is niet van toepassing op delega- 
tie van de bevoegdheid algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. 

5-9.3) 

xo. Artikel 10:19 komt te luiden: Een krachtens delegatie genomen besluit ver-
meldt dat het lcrachtens delegatie is genomen en het bestuursorgaan dat de 
bevoegdheid heeft gedelegeerd. (§ 5.11.2) 

In artikel 10:20, eerste lid, wordt achter 'artikel io:16' ingevoegd: , tweede lid. 
(§ 5.12.3) 

12. Na artikel 10:20 wordt een artikel 10:21 ingevoegd, dat luidt: Deze afdeling is 
van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan zijn bevoegdheid 
tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten overdraagt aan een 
ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, met dien ver-
stande dat artikel 10:19 van overeenkomstige toepassing is voor zover de aard 
van de handeling zich daartegen niet verzet. (§ 5.13.2) 

6.2 	AANBEVELINGEN AAN HET BESTUUR 

1. Bestuursorganen doen er verstandig aan, aan functies en niet aan met name 
te noemen personen te mandateren. (§ 4.2.2) 

2. Bestuursorganen hoeven in beginsel geen afzonderlijk mandaat aan plaatsver-
vangers te verlenen. (§ 4.2.2) 

3. 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 te worden verklaard. 
Omgekeerd verdient het eveneens de voorkeur een bezwaar met betrekking 
tot de bevoegdheid in primo dat niet gegrond is, (op dat punt) expliciet onge-
grond te verldaren. (§ 4.3.2.3) 

4. Bestuursorganen en bun mandatarissen dienen bij het nemen van het secun-
daire besluit ambtshalve de bevoegdheid om het secundaire besluit te nemen 
vast te stellen. (§ 4.3.3) 
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5. Bestuursorganen dienen zich — in het kader van een procedure waarin een 
bevoegdheidsgebrek aan de orde komt en daarbuiten in het algemeen — ervan 
te vergewissen in hoeverre de toepassing van de artikelen 6:18/6:19, 6:22 en 
8:72, derde lid, geschilcte oplossingen kunnen geven voor de reparatie van 
gebreken ter zake van mandaat. (5 4.3.3) 

6. 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. (§ 4.4.5) 

7. 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 taakuitoefening. Bestuursorganen kunnen slechts mandaat 
verlenen aan een orgaan van een andere bestuurslaag indien daarvoor een 
grondslag in een wet in formele zin is aan te wijzen. (5 4.10.2) 

8. Bestuursorganen moet duidelijk zijn dat de instemming van artikel 10:4, eer-
ste lid, een besluit is dat op de voorgeschreven wijze moet worden bekendge-
maalct. ( 4.10.6) 

9. Mandaatverlening die afhankelijk is van subjectieve termen alsmede van ter-
men waaraan geen enkele duidelijkheid kan worden ontleend, is juridisch ris-
kant en bestuurlijk onwenselijk. (§ 4.11.2) 

10. Bestuursorganeni-lichamen met veel mandaatregelingen dienen in beginsel 
een mandaatregister bij te houden. ( 4.11.7) 

ii. Bestuursorganen doen er verstandig aan om in de mandaatverlening een hel-
der onderscheid te maken (visueel, door middel van kopjes bijvoorbeeld) tus-
sen het geven van instructies en clausulering. ( 4.12.2) 

12. Bij inschakeling van particulieren als mandataris, wijzen bestuursorganen bij 
de mandaatverlening (en in de eventueel daarbij gesloten overeenkomst) op 
artikel 10:6. (5 4.15.2) 

13. De verlening van de bevoegdheid tot ondermandatering dient, vanuit een 00g. 
punt van rechtszekerheid, expliciet en schriftelijk te geschieden, bij gebreke 
waarvan moet worden aangenomen dat geen bevoegdheid tot verlening van 
ondermandaat is toegedeeld. (5 4.15.2) 

14. Bij de toedeling van de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat dient zo 
veel mogelijk aangegeven te worden in welke gevallen en voor welke bevoegd-
heid ondermandaat mag worden verleend. Bovendien moet daarbij worden 
aangegeven door wie en aan wie ondermandaat mag worden verleend. 
(S 4. 1 5. 2 ) 
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15. Het ondermandaatbesluit dient een rechtsmiddelverwijzing te bevatten. 
4. 1 5-3/ 

16. In het ondermandaatbesluit moet een verwijzing worden opgenomen naar 
het mandaatbesluit waarin de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen is 
gegeven. (§ 4.15.3) 

17. Bij het opstellen van een regeling die de verlening van ondermandaat toetstaat 
dient het bestuursorgaan — tegen de achtergrond van zijn verantwoordelijk-
heid — zich af te vragen of hij het aan de mandataris wit overlaten om te bepa-
len wie namens het bestuursorgaan in ondermandaat beslist. (§ 4.15.3) 

18. Bestuursorganen dienen — gegeven het feit dat de bestuurlijke organisatie en 
de personele bezetting ervan regelmatig wijzigingen ondergaan — regelmatig 
bun mandaatbesluiten te controleren op de actuele conformiteit aan arrikel 
10:9. (§ 4.15.5) 

19. Bestuursorganen doen er goed aan bij het mandaatbesluit en de daarop aan-
sluitende ondermandaatbesluiten een organogram of anderszins een 
beschrijving van de ambtelijke organisatie te voegen. (§ 4.15.5) 

2o.Een algemeen ondermandaat, als mede de wijziging of intrekking daarvan, 
dient op dezelfde wijze bekend te worden gemaalct en geregistreerd als het 
algemeen mandaat waarin de verlening van het ondermandaat is toegestaan. 

4. 1 5.6) 

21. Bestuursorganen dienen in hun mandaatbesluit standaard onderschriften op 
te nemen, voor zowel mandaat als voor ondertekeningsmandaat. (§ 4.16.2) 

22. Bestuursorganen dienen geen gebruik te maken van handtekeningstempels. 
(§ 4.16.2 en 4.17.2) 

23. Ter voorkoming van onduidelijkheden omtrent de rechtmatigheid van de uit-
oefening van de bevoegdheid in mandaat doen bestuursorganen er goed aan, 
met name in die gevallen waarin is beslist krachtens ondermandaat en mon-
deling mandaat, in het krachtens mandaat genomen besluit aan te geven 
krachtens welk mandaat (en ondermandaten) de mandataris heeft besloten. 
(§ 4.16.3) 

24. Het is wenselijk dat een model voor een standaard onderschrift bij onderteke-
ningsmandaat wordt ontwikkeld. (§ 4.17.2) 

25. Bestuursorganen moeten in hun mandaatverleningen helderheid bieden of 
beslissingsmandaat dan wet alleen ondertekeningsmandaat wordt verleend. 

4. 17.7) 
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26.Voor de vormgeving van de ondertekening in geval van ondertekeningsman-
daat wordt het model gebruilct `overeenkomstig het door [het bestuursorgaan] 
genomen besluit'. ( 4.17.7) 

27. Teneinde het onderscheid tussen de verlening van mandaat enerzijds en de 
verlening van volmachten en machtigingen anderzijds recht te doen, dienen 
bestuursorganen hun mandaten en rechtspersonen bun volmachten en 
machtigingen zo veel mogelijk van elkaar te onderscheiden. ( 4.18.2) 

28. Bestuursorganen dienen zich ervan bewust te zijn dat de bepalingen van afde-
ling 10.1.1 via artikel 3:14 BW ook betekenis lcunnen hebben bij volmacht en 
machtiging aan niet-ondergeschikten. Dit betekent dat indien men overweegt 
om een volmacht of een machtiging te verstreldcen, onderzocht moet worden of 
de bevoegdheid waarvoor de volmacht of machtiging wordt afgegeven — gezien 
de aard ervan — zich niet daartegen verzet. (§ 4.18.3) 

2 9. Bestuursorganen dienen er bij de verlening van volmachten en machtigingen 
aan niet-ondergeschikten — zo nodig met bijzondere aanwijzingen voor het 
specifieke geval — voor te zorgen dat de niet-ondergeschikten de regels van 
publiekrecht in acht nemen. ( 4.18.4) 

30. Bestuursorganen dienen onder delegatiebesluiten waarmee een andere dan 
regelgevende bevoegdheid wordt overgedragen, een rechtsmiddelverwijzing 
in de zin van artikel 3:45 Awb op te nemen. ( 5.3.2) 

31. Bestuursorganen dienen zich ervan bewust te zijn dat delegatie aan een meer-
hoofdig orgaan dat geheel of in meerderheid bestaat uit aan de delegans 
ondergeschikte ambtenaren, in strijd is met artikel 10:14 Awb. ( 5.5.2) 

6.3 	AANBEVELINGEN AAN DE BESTUURSRECHTER 

1. Indien een bestreden besluit in mandaat is genomen, zouden rechters steeds 
ambtshalve het verwerend bestuursorgaan moeten vragen aan te tonen dat 
aan de mandataris daadwerkelijk mandaat is verleend. ( 3.1.2.1) 

2. In het overleg tussen de verschillende bestuursrechters zou meer aandacht 
voor de onderlinge afstemming tussen de verschillende bestuursrechters 
omtrent de mogelijlcheden voor bekrachtiging (gedelctverldaring) moeten 
komen. ( 4.3.2.5) 

3. Bestuursrechters dienen in het geval dat sprake is van een bevoegdheidsge-
brek en het bestuursorgaan een poging tot belcrachtiging heeft ondernomen, 
na te gaan of de gevolgen van dit gebrek kunnen worden beperkt met behulp 
van toepassing van artikel 8:72, derde lid. ( 4.3.3) 
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6.4 	AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT AANWIJZINGEN 

Het is wenselijk dat aanwijzingen voor de praktijk worden opgesteld, waarbij 
tevens in modelbepalingen en modelbesluiten wordt voorzien. Bezien moet wor-
den of de Aanwijzingen voor de regelgeving onderscheidenlijk de Aanwijzingen 
voor de decentrale regelgeving daartoe de geschikte plaats zijn, of dat zij in een 
afzonderlijke uitgave moeten worden opgenomen. Het betreft in ieder geval de 
volgende aspecten: 

1. Het is wenselijk dat model-mandaatverleningen worden opgesteld, die de 
bestuursorganen ten voorbeeld kunnen dienen. (§ 3.2.2) 

2. Bestuursorganen doen er verstandig aan, aan functies en niet aan met name 
te noemen personen te mandateren. (§ 4.2.2) 

3. Bestuursorganen hoeven in beginsel geen afzonderlijk mandaat aan plaatsver-
vangers te verlenen. (§ 4.2.2) 

4. Voor het uitsluiten of beperken van mandaat wordt een model ontworpen, 
vergelijkbaar met aanwijzing 70.M van de Aanwijzingen voor de decentrale 
regelgeving. (§ 4.4.2) 

5. Als de bijzondere-wetgever (in materiele zin) beoogt mandaat uit te sluiten, 
dan dient hij dat zoveel mogelijk expliciet te doen. Wenst hij een exclusieve 
mandaatverleningsmogelijkheid (dus alleen aan ondergeschilcte ambtenaren, 
of zelfs aan bepaalde functies of alleen onder bepaalde omstandigheden), dan 
dient dit gepaard te gaan met gebruik van het woord 'uitsluitend'. (§ 4.4.3) 

6. 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. (§ 4.4.5) 

7. Wat betreft mandaat van de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen ver-
bindende voorschriften wordt aanwijzing 33 van de Aanwijzingen voor de 
regelgeving aangescherpt tot het stellen van regels over organisatorische of 
technische onderwerpen. (§ 4.5.3) 

8. 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 taakuitoefening. Bestuursorganen kunnen slechts mandaat 
verlenen aan een orgaan van een andere bestuurslaag indien daarvoor een 
grondslag in een wet in formele zin is aan te wijzen. (§ 4.10.2) 
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9. Mandaatverlening die afhankelijk is van subjectieve termen alsmede van ter-
men waaraan geen enkele duidelijlcheid kan worden ontleend, is juridisch ris-
kant en bestuurlijk onwenselijk. (S 4.11.2) 

10. Bestuursorganen doen er verstandig aan om in de mandaatverlening een hel-
der onderscheid te maken (visueel, door middel van kopjes bijvoorbeeld) tus-
sen het geven van instructies en clausulering. (S 4.12.2) 

ii. Het is wenselijk dat een model voor een standaard onderschrift bij onderteke-
ningsmandaat wordt ontwildceld. (S 4.17.2) 

12. Bestuursorganen moeten in hun mandaatverleningen helderheid bieden of 
beslissingsmandaat dan wel alleen ondertekeningsmandaat wordt verleend. 
(S 4. 17-7) 

13. Voor de vormgeving van de ondertekening in geval van ondertekeningsman-
daat wordt het model gebruikt `overeenkomstig het door [het bestuursorgaan] 
genomen besluit'. (S 4.17.7) 

14. Bestuursorganen dienen hun procedures erop in te richten dat bij onderteke-
ningsmandaat kan worden aangetoond dat zij het besluit zelf hebben geno-
men. Dit kan bijvoorbeeld geschieden doordat de paraaf van het bestuurs-
orgaan respectievelijk de parafen van alle leden van het meerhoofdige 
bestuursorgaan op de minute van het besluit worden vermeld. ( 4.17.7) 

15. Bestuursorganen dienen zich ervan bewust te zijn dat delegatie aan een meer-
hoofdig orgaan dat geheel of in meerderheid bestaat uit aan de delegans 
ondergeschikte ambtenaren, in strijd is met artikel 10:14 Awb. ( 5.5.2) 
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Bijlage 2 — Enquete bestuursorganen 

ALGEMEEN 

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. De laatste jaren lijkt in de literatuur en de jurisprudentie 
echter sprake van een sterk toegenomen belangstelling voor en daarmee beteke-
nis van bevoegdheidsvragen in de rechtspralctijk. Onderzocht moet worden of tot-
standkoming van titel 10.1 Awb daar (mede) debet aan is. 

1. Is er in uw organisatie sinds de totstandkoming van titel I0.1 Awb sprake 
van een toegenomen aandacht voor bevoegdheidsvraagstuldcen? Zo ja, 
waaruit blijkt dat? 

2. Zijn bij uw organisatie de mandaat- en/of delegatieregelingen aangepast 
aan titel io.i Awb? Heeft dat tot specifieke knelpunten geleid? 

3. Heeft de aanpassingswetgeving derde tranche op uw terrein geleid tot spe-
cifieke problemen? Zo ja, welke? 

MAN DAAT 

Degene aan wie mandaat is verleend moet zich er steeds van vergewissen dat de 
besluiten die hij in mandaat neemt, in overeenstemming zijn met afdeling 
Awb. Het mandaterende bestuursorgaan heeft hierbij echter eveneens een ver-
antwoordelijkheid omdat de in mandaat genomen besluiten hem worden toege-
rekend. 

4. Op welke wijze wordt er in uw organisatie op toegezien dat de mandataris 
de bepalingen van afdeling 1o.1I naleeft? 

In bezwaar en administratief beroep is ook van belang of het primaire besluit 
bevoegdelijk is genomen. Bij een geconstateerd bevoegdheidsgebrek kan men 
twee redeneringen volgen, te weten (a) het bezwaar of beroep is gegrond, of (b) 
het bevoegdheidsgebrek kan bij de beslissing op het bezwaar of beroep worden 
hersteld. Voorts is van belang, of het primaire besluit in bezwaar of administratief 
beroep ambtshalve op bevoegdheid wordt getoetst, of alleen als de belangheb-
bende daar om vraagt. 
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5. Hoe wordt in bezwaar en administratief beroep omgegaan met bevoegd-
heidsgebreken rond mandaat? 

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 
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 bij titel ma Awb bood de jurispruden-
tie daarvoor op dat moment nog te weinig aanknopingspunten. 

6. Bestaat er naar uw mening behoefte aan regeling van bekrachtiging in de 
Awb? 

Mandaat van de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften vast te stel-
len mag niet worden verleend, tenzij bij het verlenen van de bevoegdheid uit-
drulckelijk in mandaatverlening is voorzien (artikel r0:3, tweede lid, onder a, 
Awb). Volgens de memorie van toelichting komt het met name in de departemen-
tale praktijk nogal eens voor dat aan ambtenaren mandaat wordt verleend om 
wettelijke voorschriften vast te stellen, hetgeen onwenselijk wordt geacht. 

7. Bestaat in uw organisatie behoefte aan mandaatverlening van de bevoegd-
heid, algemeen verbindende voorschriften vast te stellen? 

Mandaat van besluiten die met een versterkte meerderheid moeten worden geno-
men is evenmin 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; de bevoegdheid om 
zulke besluiten te nemen kan worden gemandateerd aan een orgaan dat niet in 
het openbaar zal beraadslagen en besluiten. 

8. Zijn er in uw organisatie bevoegdheden aan te wijzen die zich vanwege de 
daarmee verbonden procedure niet lenen voor mandaatverlening, maar ten 
aanzien waarvan toch behoefte aan mandaatverlening bestaat? Zo, ja welke 
zijn dat? 

Het verbod tot mandaat van het beslissen in administratief beroep (artikel i0:3, 
tweede lid, onder c, Awb) hangt samen met de omstandigheid dat deze vorm van 
beroep mede een waarborg bedoelt te scheppen voor een juiste uitoefening van 
bestuursbevoegdheden. 
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9. Bestaat er in uw organisatie desondanks behoefte aan mandaat van het 
beslissen op een beroepschrift? 

Het onthouden van goedkeuring aan besluiten en het vernietigen van besluiten 
zijn zodanige ingrepen in de autonomie van overigens zelfstandige organen, dat 
deze besluiten door het toezichthoudend orgaan zelf moeten worden genomen: 
mandaat is verboden (artikel 10:3, tweede lid, onder d, Awb). 

10. Bestaat er in uw organisatie desondanks behoefte aan mandaat van ont-
houding van goedkeuring en van vernietiging? 

De Awb staat mandaat van de bevoegdheid, te beslissen op een bezwaarschrift, in 
beginsel toe. Het is echter niet toegestaan dat mandaat wordt verleend aan 
degene die het primaire besluit krachtens mandaat heeft genomen; in verband met 
de zeefwerking van de bezwaarschriftprocedure heeft de wetgever er waarde aan 
gehecht dat door een ander naar het bestreden besluit wordt gekeken. 

Heeft artikel 10:3, derde lid, Awb er in uw organisatie toe geleid dat de pri-
maire besluiten op een lager niveau in de organisatie worden genomen 
teneinde de beslissing op het bezwaarschrift op het gewenste niveau te 
lcunnen leggen? 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (bijvoorbeeld aan een externe adviseur) is 
onder de Awb in beginsel toegestaan (artikel 10:3, eerste lid), vanwege een veron-
derstelde behoefte in de praktijk. Tot dan toe werd mandaat aan niet-onderge-
schikten zonder wettelijke grondslag in de jurisprudentie in sommige gevallen 
wel, in andere gevallen niet geaccepteerd. 

12. Is in artikel 10:3 Awb aanleiding gezien meer gebruik te maken van de 
mogelijkheden tot mandaat aan niet-ondergeschikten? Zo ja, wat zijn daar-
bij de overwegingen geweest? 

Met de verruimde mogelijIcheden van mandaat aan niet-ondergeschikten, is ook 
mandaat mogelijk aan personen of organisaties buiten het openbaar bestuur. 

13. Hoe wordt in uw organisatie bewaakt dat de niet-ondergeschikte die niet 
tot het openbaar bestuur behoort, zich bewust is van toepasselijkheid van 
normen van publielcrecht? 
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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. Algemeen 
mandaat dient schriftelijk te worden verleend, mandaat voor een bepaald geval 
mag mondeling worden verleend, tenzij het mandaat aan een niet-onderge-
schikte betreft (artikel 10:5, tweede lid, Awb). 

14. Worden in uw organisatie bepaalde bevoegdheden buiten de schriftelijke 
mandaatverleningen gehouden omdat mandaatverlening in individuele 
gevallen ook mondeling kan? 

In de memorie van toelichting bij artikel 10:5 Awb wordt opgemerkt dat het in 
verband met de duidelijkheid, en ter voorkoming van mogelijke bewijsproblemen 
voor de rechter, in het algemeen aanbeveling verdient dat ook een mandaat voor 
een bepaald geval schriftelijk wordt verleend. 

15. Vinden in uw organisatie mandaatverleningen voor een bepaald geval ook 
wel schriftelijk plaats? 

Een schriftelijk verleend algemeen mandaat is een besluit en moet overeenkom-
stig artikel 3:42 Awb bekend moet worden gemaalct. Het bestuursorgaan moet 
zorgdragen voor een geschilcte wijze van bekendmaking. Volgens de memorie 
van toelichting zou het bijhouden van een algemeen toegankelijk register, waarin 
alle mandaatverleningen door een bepaald bestuursorgaan te vinden zijn, onder 
omstandigheden als een goede vorm van bekendmaking kunnen gelden. 

16. Bestaat in uw organisatie een mandaatregister? Is dat algemeen toeganIce-
lijk? Hoe wordt het register bijgehouden? Indien uw organisatie geen alge-
meen mandaatregister bijhoudt, op welke wijze worden dan schriftelijk 
verleende algemene mandaten bekendgemaakt? 

De mandans blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitoefening van de 
gemandateerde bevoegdheid. Aan de verlening van mandaat is daarom inherent 
dat de mandans bevoegd is aan de mandataris per individueel geval of in het alge-
meen instructies ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid 
te geven (artikel to:6, eerste lid, Awb). Algemene instructies kunnen worden 
gegeven in de vorm van (intern werkende) richtlijnen en in de vorm van beleids-
regels als bedoeld in artikel vierde lid, jo. 4:81, eerste lid, Awb. 

17. Op welke wijze worden in uw organisatie instructies aan de mandataris 
gegeven (in de vorm van richtlijnen, beleidsregels dan wel niet schriftelijke 
instructies)? 
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De mandataris is bovendien verplicht om op verzoek van de mandans alle inlich-
tingen over de uitoefening van de bevoegdheid te verstrekken (artikel io:6, 
tweede lid, Awb). 

18. Op welke wijze wordt de mandataris verplicht om aan de mandans inlich-
tingen te verstrekken? 

De mandans blijft dan ook bevoegd om de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te 
oefenen; mandaat heeft geen privatieve werking (artikel 10:7 Awb). Dat betekent 
dat zich de situatie kan voordoen dat, na verlening van het mandaat, de mandata-
ris en de mandans voor hetzelfde geval de bevoegdheid lcunnen uitoefenen. 

19. Hoe wordt in uw organisatie voorkomen dat mandans en mandataris voor 
hetzelfde geval beide een besluit nemen en voorzien mandaatbesluiten 
hiervoor in een regeling? 

Het bestuursorgaan dat mandaat heeft verleend kan dit mandaat te alien tijde 
intreldcen (artikel io:8, eerste lid, Awb). Een algemeen mandaat moet schriftelijk 
worden ingetrokken (artikel io:8, tweede lid, Awb). Net zoals de schriftelijke verle-
ning van algemeen mandaat is ook de schriftelijke intrekking van algemeen man-
daat een besluit dat overeenkomstig artikel 3:42 Awb bekend moet worden 
gemaalct. Noch in de Awb noch in de memorie van toelichting wordt jets opge-
merkt over de intrekking van een mandaat dat (al dan niet schriftelijk) voor een 
incidenteel geval is verleend. 

2o.Op welke wijze wordt de intreldcing van een eerder verleend mandaat 
bekendgemaakt? 

De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Ook de schrif-
telijke verlening van ondermandaat is een besluit dat overeenkomstig artikel 3:42 
Awb bekend moet worden gemaakt. 

21. Worden het mandaatbesluit en de eventueel daarop volgende onderman-
daatbesluiten op dezelfde wijze bekendgemaakt en op dezelfde wijze gere-
gistreerd? 

De bepalingen van mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op de verlening 
van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de 
verlening van een machtiging voor het verrichten van feitelijke of andere hande-
lingen. Het ligt in zekere zin voor de hand dat bestuursorganen een dergelijke 
volmacht en/of machtiging aan ondergeschikten verlenen. loch is het ook moge- 
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lijk dat een bestuursorgaan een volmacht of machtiging verleent aan niet-onder-
geschikten. 

23. Hoe wordt in uw organisatie bewaakt dat de niet-ondergeschikte die niet 
tot het openbaar bestuur behoort, zich bewust is van toepasselijlcheid van 
normen van publiekrecht? 

Ter afsluiting van de vragen over de regeling voor mandaat in de Awb wordt u ver-
zocht een algemeen oordeel te geven over deze regeling. Voorzover u dit corn-
mentaar niet reeds bij de voorgaande vragen heeft gegeven, wordt u verzocht uw 
oordeel hierna te vermelden. 

24. Hoe wordt afdeling ro.I.1 in het algemeen gewaardeerd? Welke overige 
opmerldngen heeft u in dit verband? 

DEL ECATI E 

Met de invoering van Afdeling 10.1.2 is het verboden om aan ondergeschikten te 
delegeren (artikel 10:14 Awb). 

25. Bestaat in uw organisatie desalniettemin nog steeds behoefte aan delegatie 
aan ondergeschikten? Zo ja, in welke gevallen? 

Het delegerende bestuursorgaan kan op grond van artikel ro:16, eerste lid Awb, 
beleidsregels geven. Degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, dient over-
eenkomstig deze beleidsregels te handelen. Voorts verschaft degene aan wie de 
bevoegdheid is gedelegeerd op grond van artikel ro:16, tweede lid, Awb het dele-
gerende bestuursorgaan op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de 
gedelegeerde bevoegdheid. 

De bepalingen van artikel roa6 Awb laten onverlet dat op grond van bijzondere 
wetgeving de verhoudingen tussen het delegerende bestuursorgaan en degene 
aan wie worth gedelegeerd, nader zijn of kunnen worden geregeld. Deze (bijzon-
dere) verhoudingen bestonden in veel gevallen al voor de inwerkingtreding van 
artikel ro:16 Awb. 

26.Hebben deze bijzondere bepalingen inzake verhoudingen tussen bestuurs-
organen invloed op het gebruik van de bevoegdheid tot het vaststellen van 
beleidsregels bij delegatie en op de inlichtingenverplichting? Zo ja, welke? 

Door delegatie kan het delegerende bestuursorgaan zijn bevoegdheid niet meer 
zelf uitoefenen. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid 



komt te liggen bij het bestuursorgaan aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd. Dit 
is de zogenaamde privatieve werking van delegatie. 

27. Levert de privatieve werking van delegatie knelpunten op? 

Het delegerende bestuursorgaan blijft te alien tijde bevoegd het delegatiebesluit 
in te trelcken. Door intreldcing van het delegatiebesluit vervalt automatisch ook de 
grondslag voor daarvan afhankelijke subdelegatie van de bevoegdheid. 

28. Doen zich in de pralctijk problemen voor bij de intreldcing van een delega-
tiebesluit (onder andere voor de daarvan afhankelijke subdelegatie)? Zo ja, 
welke problemen? 

De intreldcing van het delegatiebesluit kan onder omstandigheden schade opleve-
ren voor degene waaraan was gedelegeerd (bijvoorbeeld omdat de delegataris 
investeringen heeft moeten plegen om de bevoegdheid te kunnen uitoefenen). 

29.Is binnen uw organisatie de vraag aan de orde geweest of de intrekking van 
het delegatiebesluit gepaard moest gaan met schadevergoeding? Zo ja, in 
welke gevallen was dit aan de orde? 

Ter afsluiting van de vragen over de regeling voor delegatie in de Awb wordt u 
verzocht een algemeen oordeel te geven over deze regeling. Voorzover u dit corn-
mentaar niet reeds bij de voorgaande vragen heeft wordt u verzocht uw oordeel 
hierna te vermelden. 

30. Hoe wordt afdeling 10.1.2 in het algemeen gewaardeerd? Welke overige 
opmerlcingen heeft u in dit verband? 

Bent u niet vergeten de mandaat- en delegatieregelingen en de relevante jurispru-
dentie mee te zenden, respectievelijk de vindplaatsen daarvan te vermelden? 

Bij voorbaat hartelijk dank voor alle medewerking. 
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Dit boek bevat de resultaten van een knelpunten-onderzoek naar de 

werking in de praktijk van de regeling over mandaat en delegatie in de 

Algemene wet bestuursrecht (titel 10.1). Na enkele algemene aspecten 

van mandaat en delegatie ziln systematisch de verschillende deelaspec-

ten en de eventueel daarmee verbonden bepalingen van titel 10.1 Awb 

onderzocht. 
De onderzoekers concluderen dat de regeling over mandaat en delegatie 

over het algemeen goed werkt. Vooral het felt dat deze onderwerpen nu 
in de wet zijn geregeld, blijkt veel houvast te bieden. Onnodige proble-

men kunnen door enkele verduidelijkingen in de wet, alsmede door 

voorlichting voor een belangrijk deel worden verminderd. Daartoe wor-
den concrete voorstellen gedaan. De aandacht voor bevoegdheidsvragen 

in de praktijk is door de totstandkoming van titel 10.1 Awb sterk toege-
nomen. Zoals ook geldt voor andere onderwerpen, heeft opneming van 

bepalingen over mandaat en delegatie in de Awb een niet te overschat-

ten bijdrage aan de rechtsontwikkeling op dat terrein te zien gegeven. 

Het onderzoek was een coproductie van de Afdeling Staats- en 

Bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Capaciteits-
groep Publiekrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onder-

zoeksleiding lag in handen van prof. mr. S.E. Zijlstra (VU) en prof. mr. 

L.J.J. Rogier (FUR). 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). 
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