
VU Research Portal

Kroniek: Bestuurlijke organisatie

Jak, N.; de Greef, R.J.M.H.; Nehmelman, R.

published in
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

document license
Article 25fa Dutch Copyright Act

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Jak, N., de Greef, R. J. M. H., & Nehmelman, R. (2018). Kroniek: Bestuurlijke organisatie. Nederlands Tijdschrift
voor Bestuursrecht, 2018(8 ), 382-390. [2018/61]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0CC36&cpid=WKNL-
LTR-Nav2

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/4376e117-d1f5-4096-b006-0adcb96376dd
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0CC36&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D0CC36&cpid=WKNL-LTR-Nav2


NTB  2018/61382 Afl. 8 - oktober 2018

R.J.M.H. de Greef, N. Jak & R. Nehmelman1

Bestuurlijke Organisatie

NTB 2018/61

Indeling

1. Openbare lichamen, bestuursorganen en rechts-
personen

 1.1 Openbare lichamen*
 1.2 Bestuursorganen
 1.3 Rechtspersonen
 1.4 Semipublieke instellingen
2. Bevoegdheidsverkrijging
 2.1 Attributie
 2.2 Delegatie
 2.3 Mandaat*
3. Centrale overheid
 3.1 Centrale overheid
 3.2 Deconcentratie*
 3.3 Baten- en lastendiensten*
 3.4 Zelfstandige bestuursorganen
 3.5 Adviesorganen
4. Decentrale overheden
 4.1 Provincies, gemeenten en BES-lichamen
 4.2 Waterschappen*
 4.3 Overige functionele decentralisatie*
5. Interbestuurlijk toezicht
 5.1 Goedkeuring en toestemming*
 5.2 Schorsing en vernietiging*
 5.3 Overig bestuurlijk toezicht
6. Samenwerking
 6.1 Gemeenschappelijke regelingen
 6.2 Bestuursakkoorden*
 6.3 Andere samenwerkingsvormen

In de met een (*) gemerkte paragrafen hebben zich on-
voldoende ontwikkeling voorgedaan en deze komen der-
halve in onderstaande kroniek niet aan de orde. Deze 
kroniek beslaat de periode van 6 februari tot en met 
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1. Openbare lichamen, bestuursorganen en 
rechtspersonen

1.2 Bestuursorganen

 Publieke-taakjurisprudentie
Lange tijd was onduidelijk of de CRvB zich heeft aangeslo-
ten bij de grote-kameruitspraken van de Afdeling bestuurs-

1 Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs en docent/onderzoeker staats- 
en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Niels Jak is senior 
professional support lawyer bij Stibbe te Amsterdam en verbonden aan de 
afdeling staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en Remco Nehmelman is hoogleraar Publiek organisatierecht bij de Uni-
versiteit Utrecht en lid van de Kiesraad.

rechtspraak van 17 september 2014,2 waarin de Afdeling de 
publieke-taakjurisprudentie ten behoeve van het bestuurs-
orgaanbegrip heeft verduidelijkt. De onduidelijkheid daar-
over werd vergroot toen de CRvB onlangs in een uitspraak 
van 21 maart 20183 met toepassing van zijn ‘oude’ Argonout-
uitspraak4 oordeelde dat FMMU Advies BV, de opvolgster 
van Argonaut BV, bij het nemen van beslissingen op verzoe-
ken om toekenning van een hoog pkb een bestuursorgaan 
is in de zin van artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Awb. Een 
verwijzing naar de grote-kameruitspraken van de Afdeling 
over de publieke-taakjurisprudentie bleef opmerkelijk ge-
noeg achterwege, zoals ook in de verschillende annotaties 
wordt opgemerkt. Daardoor bleef ongewis of de CRvB zich 
al dan niet bij die verduidelijkte rechtspraak heeft aange-
sloten.
Wij hebben van de CRvB vernomen dat de verwijzing naar 
de verduidelijkte Afdelingsrechtspraak per abuis niet is op-
genomen in de uitspraak van 21 maart 2018. Mede naar 
aanleiding van de annotaties bij die uitspraak heeft de 
CRvB deze omissie weggenomen door in een uitspraak van 
15 augustus 2018,5 wederom over FMMU, de uitspraak van 
21 maart 2018 te verduidelijken. De CRvB past in deze uit-
spraak expliciet de Afdelingsjurisprudentie van 17 septem-
ber 2014 toe en oordeelt dat FMMU aan het zogenoemde 
‘inhoudelijke vereiste’ en ‘financiële vereiste’ voldoet. Voor 
het inhoudelijke vereiste acht de CRvB van belang dat de 
Staat met FMMU een dienstverleningsovereenkomst heeft 
gesloten waartoe een door de minister goedgekeurd indica-
tieprotocol behoort, waarin de toekenningscriteria voor een 
hoog pkb zijn opgenomen. Wijziging van het indicatieproto-
col zonder toestemming van de minister is niet geoorloofd. 
In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat 
de minister FMMU aanwijzingen kan geven over de wijze 
waarop FMMU aan de boordelingscriteria invulling geeft 
bij haar onderzoek, welke aanwijzingen FMMU steeds moet 
opvolgen. Voor het financiële vereiste is onder meer van be-
lang dat de kosten van de indicering door FMMU ten laste 
komen van de rijksbegroting. Deze uitspraak maakt dus ex-
pliciet duidelijk dat de CRvB zich heeft aangesloten bij de 
verduidelijkte publieke-taakjurisprudentie van 17 septem-
ber 2014.
Interessant is voorts een vonnis van de Rechtbank Den Haag 
van 21 februari 2018,6 waarin de vraag centraal staat of 
de Rabobank ontvankelijk is in een geschil tegen de Staat 
over een toekenning verliesdeclaratie voor garanties af-
gegeven door de Stichting Borgstellingsfonds voor de 
Landbouw. Voor de vraag of de Rabobank ontvankelijk is bij 

2 ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 (Stichting bevorde-
ring kwaliteit leefomgeving Schipholregio); ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3394 (Stichting Platform31).

3 ECLI:NL:CRVB:2018:1189, Gst. 2018/105, m.nt. N. Jak; AB 2018/230, m.nt. 
C.W.C.A. Bruggeman; JB 2018/95, m.nt. J.A.F. Peters.

4 CRvB 31 maart 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AV8198.
5 ECLI:NL:CRVB:2018:2554, Gst. 2018/142 m.nt. N. Jak.
6 ECLI:NL:RBDHA:2018:2162.
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de burgerlijke rechter, moet worden vastgesteld of geen be-
stuursrechtelijke rechtsgang openstaat. Daarvoor is bepa-
lend of de Stichting bij de toekenning van verliesdeclaraties 
handelt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 
aanhef en onder b Awb en een dergelijke toekenning aldus 
een appellabel besluit oplevert. De Staat wijst op eerdere Af-
delingsuitspraken uit 1994 en 1995 waarin de Stichting als 
bestuursorgaan werd aangemerkt. De rechtbank gaat daar-
aan voorbij omdat de rechtspraak over het bestuursorgaan-
karakter van waarborgfondsen met de Afdelingsuitspraak 
van 17 december 2014 over de Stichting Waarborgfonds 
Eigen Woningen in een ander daglicht is komen te staan.7 
De rechtbank gaat daarom tot een eigen oordeel over. Met 
toepassing van de publieke-taakjurisprudentie oordeelt 
de rechtbank dat niet is voldaan aan het zogenoemde ‘in-
houdelijke vereiste’ omdat de criteria waaraan de verlies-
declaraties worden getoetst niet worden vastgesteld door 
de Minister van LNV of een ander a-orgaan. Dat de voor-
zitter van het bestuur van de Stichting door de Minister 
van LNV wordt benoemd, maakt dat niet anders, evenmin 
als het toezicht door de minister op grond van de statuten. 
De rechtbank concludeert dat de Stichting geen bestuurs-
orgaan is bij het toekennen van de verliesdeclaraties en de 
toekenningen verliesdeclaraties geen appellabele besluiten 
zijn waardoor de Rabobank ontvankelijk is in haar vorde-
ring bij de burgerlijke rechter.

 Raad voor de Rechtspraak
Wij signaleren een uitspraak van de Afdeling van 14 maart 
2018,8 waarin zij conform artikel 1:1 lid 2 aanhef en onder c 
Awb oordeelt dat de Raad voor de Rechtspraak niet als be-
stuursorgaan wordt aangemerkt. Tegen de brief van 21 sep-
tember 2015 van de Raad stond dan ook geen bezwaar en 
beroep open.

 Artikel 3 lid 1 Wob: verantwoordelijkheidsrelatie 
wegens mandaat

Op grond van artikel 3 lid 1 Wob vallen ook onder het toe-
passingsbereik van de Wob de instellingen, diensten en be-
drijven die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van 
een bestuursorgaan. Vrij uniek is dat de Afdeling in een uit-
spraak van 21 februari 2018 oordeelt dat een verantwoor-
delijkheidsrelatie kan voortvloeien uit mandaat.9 Volgens 
de Afdeling moet de Stichting Pensioenfonds Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) worden beschouwd als een 
onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie 
werkzame instelling, dienst of bedrijf.10 Aan dat oordeel legt 
de Afdeling ten grondslag dat het ABP door de minister is 
gemandateerd om namens hem te besluiten over bepaalde 
voorzieningen. Het Wob-verzoek zag ook op besluiten 

7 ABRvS 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4602, Gst. 2015/41, m.nt. N. 
Jak.

8 ECLI:NL:RVS:2018:855.
9 ECLI:NL:RVS:2018:589.
10 Zie nog CRvB 5 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3399, waarin wordt ge-

oordeeld dat het ABP in de onderhavige kwestie (mededeling dat pensioen 
niet geïndexeerd wordt wegens de financiële positie van het ABP) geen 
openbaar gezag toekomt als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b 
Awb.

over die voorzieningen. Interessant is dat de Afdeling niet 
oordeelt dat het ABP als zodanig werkzaam is onder ver-
antwoordelijkheid van de minister, maar alleen in zoverre 
sprake is van mandaat.

 Uitzondering DNB van Wob
De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van artikel 1 
aanhef en onder b van het Besluit bestuursorganen WNo 
en Wob (BBWW) voor bepaalde werkzaamheden die voort-
vloeien uit dan wel verband houden met bepaalde wette-
lijke taken en bevoegdheden uitgezonderd van de Wob. Een 
uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 1 juni 201811 
gaat over een verzoek aan DNB op grond van de Wob om 
informatie aangaande de bekostiging van het door DNB te 
houden toezicht, zoals neergelegd in de Wet bekostiging 
financieel toezicht (Wbft). De Wbft bevat een opsomming 
van wetten waarvoor DNB als toezichthouder is aangewe-
zen. De rechtbank beoordeelt per wet die is opgesomd in 
de Wbft en waarvoor DNB als toezichthouder is aangewe-
zen of, bij de uitvoering van taken en bevoegdheden in het 
kader van de Wbft met betrekking tot die wetten, DNB als 
bestuursorgaan is uitgezonderd van de Wob op grond van 
artikel 1 aanhef en onder b BBWW. Voor de werkzaamhe-
den van DNB inzake de Pensioenwet, de Wet verplichte be-
roepspensioenregeling, de Wet op het notarisambt, de In-
voerings- en aanpassingswet Pensioenwet en de Wet op het 
financieel toezicht oordeelt de rechtbank dat die onder de 
uitzondering van het BBWW vallen, aangezien die wetten 
expliciet worden genoemd in artikel 1 aanhef en onder b 
BBWW. De Sanctiewet 1977, de Wet giraal effectenverkeer, 
de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet ter voor-
koming van witwassen en financiering van terrorisme, de 
Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de Wet toezicht trust-
kantoren zijn niet expliciet vermeld in artikel 1 aanhef en 
onder b BBWW. De verzochte informatie aangaande de 
bekostiging van het door DNB te houden toezicht op grond 
van die wetten, heeft echter betrekking op werkzaamheden 
van DNB die voortvloeien dan wel verband houden met haar 
taken en bevoegdheden ingevolge artikel 4 lid 1 Bankwet 
1998. Nu artikel 4 lid 1 Bankwet 1998 expliciet is vermeld 
in artikel 1 aanhef en onder b BBWW is DNB dan ook voor 
deze werkzaamheden als bestuursorgaan uitgezonderd van 
de Wob. De Wet privatisering ABP, de Wet privatisering FVP 
en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpen-
sioenfonds 2000 worden evenmin expliciet vermeld in ar-
tikel 1 aanhef en onder b BBWW. Het toezicht op grond van 
deze wetten vloeit voort dan wel houdt verband met artikel 
151 lid 3 van de Pensioenwet. Nu de Pensioenwet expliciet 
is vermeld in artikel 1 aanhef en onder b BBWW is DNB dan 
ook voor de werkzaamheden die daarmee verband houden 
als bestuursorgaan uitgezonderd van de Wob.

 Bestuursorgaan en relatieve competentie rechtbank 
(artikel 8:7 Awb)

Uit artikel 8:7 Awb blijkt dat het type bestuursorgaan rele-
vant is voor de relatieve bevoegdheid van de rechtbank. Is 

11 ECLI:NL:RBAMS:2018:3798.
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sprake van een bestuursorgaan in de zin van artikel 8:7 lid 1 
Awb, dan is bevoegd de rechtbank binnen het rechtsgebied 
waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft. Voor andere 
bestuursorganen geldt op grond van het tweede lid dat be-
voegd is de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de 
indiener van het beroepschrift zin woonplaats heeft. In een 
uitspraak van 17 mei 201812 overweegt de CRvB ambtshalve 
dat een stichting, die belast is met het verzelfstandigde 
openbaar onderwijs binnen de gemeente Rotterdam, niet 
als onderdeel van de gemeente of van een gemeenschappe-
lijke regeling is aan te merken, nu er statutair geen sprake is 
van een overwegende mate van overheidsinvloed. Daaruit 
volg dat de stichting als een ‘ander bestuursorgaan’ als be-
doeld in artikel 8:7 lid 2 Awb is aan te merken, wat mee-
brengt dat de woonplaats van appellant bepalend is voor de 
bevoegdheid van de rechtbank.

1.3 Rechtspersonen

 Procesbevoegdheid in burgerlijk geding
De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een vonnis 
van 24 januari 201813 nog eens dat de burgemeester als be-
stuursorgaan in een civiele procedure geen procesbevoegd-
heid toekomt. De bevoegdheid om als partij in een bur-
gerlijk geding op te treden komt in beginsel alleen toe aan 
natuurlijke personen en rechtspersonen. Een uitzondering 
hierop valt uitsluitend aan te nemen als daartoe een bijzon-
dere grond bestaat, zoals in het geval dat de wet een orgaan 
van een rechtspersoon uitdrukkelijk procesbevoegdheid 
toekent. Voor het aannemen van procesbevoegdheid is 
ontoereikend dat de wet het orgaan vertegenwoordigings-
bevoegdheid toekent, al dan niet in rechte. Een wettelijke 
bepaling die een bepaald orgaan of een andere entiteit aan-
wijst om bepaalde rechtshandelingen te verrichten, is ook 
onvoldoende om aan te nemen dat die bepaling daarmee 
procesbevoegdheid toekent aan het orgaan of de entiteit, 
aldus de rechtbank. In dit geval wordt de vordering van 
Nationale-Nederlanden tegen de burgemeester dan ook 
niet-ontvankelijk verklaard. Opmerkelijk is dat de recht-
bank overweegt dat ‘(n)u de Burgemeester zelf geen proces-
bevoegdheid heeft – daar hij slechts orgaan is van de Ge-
meenteraad – […] de Gemeenteraad op[treedt] als formele 
procespartij’. Dat lijkt ons een verschrijving. Wij nemen aan 
dat niet is bedoeld ‘Gemeenteraad’ maar ‘Gemeente’. Ove-
rigens heeft Nationale-Nederlanden daarnaast ook de ge-
meente gedagvaard.

1.4 Semipublieke instellingen

 Grondrechten
Even geleden is een motie aangenomen van het lid Özütok 
c.s. waarin de regering wordt verzocht, bij de overdracht 
van publieke taken aan semipublieke instellingen expliciet 
aandacht te besteden aan de bescherming van burgerrech-

12 ECLI:NL:CRVB:2018:1565.
13 ECLI:NL:RBMNE:2018:236, Gst. 2018/84, m.nt. C. de Rond.

ten.14 De indieners van de motie wijzen daarbij onder andere 
op de door de Commissie van Venetië opgestelde checklist, 
aan de hand waarvan de rechtsstatelijkheid van een staat 
bepaald kan worden. Daarin wordt de mate waarin semipu-
blieke actoren aan de eisen van de rechtsstaat voldoen als 
één van de ijkpunten geformuleerd. Zie in dit verband ook 
de bijdrage van Jak in TvCR over de toepasselijkheid van het 
EU-Grondrechtenhandvest op semipublieke instellingen.15 
Ook van belang is het recente proefschrift van Van Rooij 
over orde in het semipublieke domein.16

 Overheidsdeelnemingen
Van Ommeren schreef voor RMThemis een bijdrage over de 
overheidsvennootschap en de overheidsstichting.17 Kern 
van de bijdrage vormt de publiekbelangbenadering zoals 
die sinds enige jaren met name uit het staatsdeelnemingen-
beleid blijkt.
Vermeldenswaard is dat de Minister van Financiën in een 
brief van 11 juli 2018 is ingegaan op de motie van het lid 
Nijboer over het behouden van een gouden aandeel om in-
spraak te houden op het beloningsbeleid van financiële 
instellingen. De minister stelt zich op het standpunt dat het 
introduceren van een gouden aandeel (bij ABN AMRO) in 
strijd is met Europees recht.18

Verder is interessant een arrest van de Hoge Raad van 
18 mei 201819 over de vraag of Holland Casino bij haar be-
sluit tot omvorming van een stichting naar een NV voorbij 
mocht gaan aan het negatieve advies van de ondernemings-
raad daarover. De ondernemingsraad is van mening dat 
Holland Casino bij haar besluit ten onrechte geen koppe-
ling heeft gemaakt met het kabinetsvoornemen om Holland 
Casino te privatiseren. De Ondernemingskamer verwerpt 
dit betoog en de klacht van de ondernemingsraad hiertegen 
wordt door de Hoge Raad verworpen. Daarbij betrekt de 
Hoge Raad dat de Ondernemingskamer van oordeel is dat 
privatisering van Holland Casino op dit moment niet aan 
de orde is, althans zich in een dusdanig prematuur stadium 
bevindt, dat Holland Casino deze mogelijke toekomstige 
privatisering niet bij de adviesaanvraag had hoeven betrek-
ken. Hieruit volgt tevens dat de Ondernemingskamer van 
oordeel is dat de privatisering als zodanig dan ook niet ten 
grondslag ligt aan het door Holland Casino genomen besluit. 
Gelet hierop kan niet worden gezegd dat het oordeel van 
de Ondernemingskamer onbegrijpelijk en/of onvoldoende is 
gemotiveerd, aldus de Hoge Raad.

14 Kamerstukken II 2017/18, 34775 VII, 17.
15 N. Jak, ‘Semipublieke instellingen als normadressaat en drager van de 

grondrechten uit het EU-Grondrechtenhandvest’, TvCR 2017, p. 291-296.
16 A.E. van Rooij, Orde in het semipublieke domein. Particuliere en publiek-

private orderegulering in juridisch perspectief (diss. Amsterdam VU), Den 
Haag: Boom juridisch 2017.

17 F.J. van Ommeren, ‘Van de overheidsvennootschap en de overheidsstich-
ting. De publiekbelangbenadering’, RMThemis 2018, p. 39-57.

18 Kamerstukken II 2017/18, 32013, 196.
19 ECLI:NL:HR:2018:725.
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 Uitbesteding schuldhulpverlening
Ter signalering een oordeel van de Nationale ombudsman 
van 16 juli 201820 over een klacht van een bewindvoerder 
namens een stel over de schuldhulpverlening die de ge-
meente De Ronde Venen heeft uitbesteed aan een gespe-
cialiseerd bedrijf. Omdat er na twee jaar geen voortgang 
is, vinden zij de schuldhulpverlening onvoldoende profes-
sioneel en voortvarend en de gemeente neemt hiervoor vol-
gens hen geen verantwoordelijkheid. Het stel heeft door de 
trage schuldhulpverlening extra kosten gemaakt en vraagt 
om een schadevergoeding. De Nationale ombudsman acht 
de klacht gegrond en doet de gemeente de aanbeveling om 
persoonlijk contact op te nemen met het stel om een scha-
devergoeding te bespreken. Dit oordeel laat goed zien dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor een goede schuldhulp-
verlening, of deze nu is uitbesteed of niet.

 Aansprakelijkheid financiële toezichthouders
AFM en DNB worden regelmatig aansprakelijk gesteld we-
gens falend toezicht. Sinds 1 juli 2012 is de aansprakelijk-
heid van de AFM en DNB beperkt tot de situatie waarin de 
schade in belangrijke mate het gevolg is van een opzettelijk 
onbehoorlijke taakuitoefening of een opzettelijk onbe-
hoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in belangrijke 
mate te wijten is aan grove schuld (artikel 1:25d lid 1 Wft). 
Op 9 maart 2018 wees de Hoge Raad zijn eerste arrest over 
deze bepaling.21 De Hoge Raad verduidelijkt, onder verwij-
zing naar de memorie van toelichting, dat artikel 1:25d lid 
1 Wft ziet op al het handelen en nalaten van de toezicht-
houder dat rechtstreeks dan wel voldoende inhoudelijk met 
de uitoefening van zijn wettelijke taken en bevoegdheden 
verband houdt, waaronder het nemen van bestuursrech-
telijke besluiten. De aansprakelijkheidsbeperking kent dus 
een ruim toepassingsbereik. De beperking kan zelfs van 
toepassing zijn indien de toezichthouder meende een be-
paalde bevoegdheid te hebben die zij achteraf niet blijkt te 
hebben gehad, zolang deze bevoegdheid maar rechtstreeks 
of voldoende inhoudelijk in verband staat met de uitvoe-
ring van een wettelijke taak. Bovendien is het enkele feit 
dat een toezichthouder (achteraf gezien) een bepaalde be-
voegdheid mist volgens de Hoge Raad onvoldoende om een 
daarop gebaseerd besluit aan te merken als een opzettelijk 
onbehoorlijke taakuitoefening dan wel een gedraging die in 
belangrijke mate te wijten is aan zijn grove schuld. De anno-
tatoren vragen zich gelet op (de grenzen van) het Europees-
rechtelijke beginsel van lidstaataansprakelijkheid en de 
aansprakelijkheidsregimes voor de Europese financiële toe-
zichthouders nog af of de Nederlandse aansprakelijkheids-
beperking tot opzet en grove schuld ook van toepassing is 
indien sprake is van een schending van een Europese toe-
zichts- of handhavingsnorm door de AFM of DNB. Nadere 
rechtspraak zal dat moeten uitwijzen.

20 Rapportnummer 2018/053.
21 HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309, AA 2018, p. 513-518, m.nt. D. 

Busch & S.A.M. Keunen.

 Literatuur
Naast de hiervoor al genoemde publicaties, zijn de afgelo-
pen periode nog de volgende bijdragen over semipublieke 
instellingen verschenen. Van Ommeren schreef een bijdrage 
over toegelaten of erkende maatschappelijke instellingen, zo-
als woningcorporaties en omroeporganisaties.22 Hij bepleit 
een alternatief voor het enige jaren geleden gestrande wets-
voorstel over de maatschappelijke onderneming. Hij denkt 
daarbij aan een algemene wettelijke regeling. Een derge-
lijke regeling zou mede tot strekking moeten hebben de 
herkenbaarheid van toegelaten of erkende maatschappe-
lijke instellingen te verbeteren. Verder zou een dergelijke 
algemene wettelijke regeling een aantal algemene voor-
zieningen dienen te bevatten, met inbegrip van de beïn-
vloedingsbevoegdheden waarover de overheid en derden-
belanghebbenden ten aanzien van toegelaten of erkende 
maatschappelijke instellingen kunnen beschikken.
Verder woedt al enige tijd een discussie over de integrale 
geschilbeslechting in het sociaal domein. De rol van de pri-
vate aanbieders is daarbij enigszins onderbelicht gebleven. 
Jak heeft in een bijdrage voor NTB een analyse gemaakt van 
de juridische positie van die aanbieders naar huidig recht 
alsook in het licht van het advies van regeringscommissaris 
Scheltema over integrale geschilbeslechting in het sociaal 
domein.23

Lever gaat in een artikel voor De Gemeentestem in op de ver-
schillende juridische (gebruiks)vormen die de gemeente ter 
beschikking staan bij de verzelfstandiging van sportcom-
plexen.24

2. Bevoegdheidsverkrijging

2.1 Attributie

 Bevoegdheidsverdeling tussen het college van B&W 
en de burgemeester

Een leerstuk dat dikwijls terugkeert in de rechtspraak be-
treft de bevoegdheidsverdeling tussen het college van 
B&W en de burgemeester. In een uitspraak van de Recht-
bank Amsterdam van 31 oktober 201725 staat onder meer de 
vraag centraal of de gemeenteraad van Amsterdam in (arti-
kel 2.17A lid 1 van) de APV aan de burgemeester de bevoegd-
heid mocht verlenen om wegen of weggedeelten aan te wij-
zen waar een verbod geldt om met een groepsfiets te rijden 
of te laten rijden. Eisers komen op tegen het besluit van de 
burgemeester waarbij het centrum van Amsterdam wordt 
aangewezen als gebied waarbinnen het verboden is zich 
met een groepsfiets te bevinden. Eisers voeren aan dat niet 
de burgemeester het aanwijzingsbesluit had mogen nemen, 
maar dat het college van B&W deze bevoegdheid toekomt. 
De rechtbank volgt dat betoog niet. Nu de gemeenteraad de 

22 F.J. van Ommeren, ‘Toegelaten of erkende maatschappelijke instellingen. 
Een andere visie op de maatschappelijke onderneming’, NTB 2018/48.

23 N. Jak, ‘Bestuursrechtelijke rechtsbescherming jegens private aanbieders. 
Het sociaal domein als proeftuin’, NTB 2018/49.

24 W. Lever, ‘Verzelfstandiging van sportcomplexen. De juridische vormen 
van ingebruikgeving’, Gst. 2018/25. 

25 ECLI:NL:RBAMS:2017:7934, AB 2018/35, m.nt. J.G. Brouwer & A.E. Schilder.
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verbodsnorm in de APV mag vaststellen, mag de gemeente-
raad ook de burgemeester aanwijzen als het bevoegde or-
gaan om de norm nader uit te werken. Deze aanwijzing past 
ook binnen de reikwijdte van de verantwoordelijkheid die 
de burgemeester heeft om toe te zien op de naleving van re-
gels ten aanzien van de openbare orde, aldus de rechtbank. 
In hun annotatie betogen Brouwer en Schilder dat deze re-
denering de competentieverdeling tussen het college van 
B&W en de burgermeester miskent. Zij brengen daarbij hun 
welbekende standpunt naar voren dat de burgemeester en-
kel met de feitelijke handhaving van de openbare orde is 
belast en dat het nemen van een aanwijzingsbesluit met be-
trekking tot plaatsen waar bierfietsen verboden zijn daar-
toe niet behoort. De vaststelling van een dergelijk besluit is 
volgens de annotatoren bij uitstek een taak van het college 
van B&W. Een verzoek om voorlopige voorziening om het 
aanwijzingsbesluit van de burgemeester te schorsen, is door 
de voorzieningenrechter van de Afdeling afgewezen.26

2.2 Delegatie

 Betekenis artikel 46 lid 2 Grondwet
Artikel 46 lid 2 Grondwet (Gw) bepaalt dat een staatssecre-
taris in de gevallen waarin de minister het nodig acht en 
met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als 
minister optreedt. De staatssecretaris is uit dien hoofde ver-
antwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van 
de minister. Een Afdelingsuitspraak van 25 augustus 201727 
gaat over de betekenis van dit artikel in de situatie dat een 
minister een beslissing op bezwaar neemt terwijl volgens 
het geldende taakbesluit de staatssecretaris het besluit had 
moeten nemen. De Afdeling overweegt dat in artikel 46 lid 
2 Gw ligt besloten dat de staatssecretaris ondergeschikt is 
aan de minister. Deze ondergeschiktheid brengt volgens de 
Afdeling mee dat de minister bevoegd was in plaats van de 
staatssecretaris op het bezwaar te beslissen. De Afdeling 
past het taakbesluit dus niet onverkort toe, maar volgens 
de annotatoren keert de Afdeling evenmin terug naar de 
klassieke doctrine waarin taakbesluiten geen externe wer-
king hebben en de staatssecretaris en de minister de be-
voegdheid delen. In plaats daarvan volgt zij de redenering 
dat de (interne) ondergeschiktheid van de staatssecretaris 
meebrengt dat de minister bevoegd blijft. Verder wijzen de 
annotatoren erop dat artikel 46 Gw noch in de figuur van 
mandaat noch in die van delegatie past. Een nadere duiding 
van de Afdeling achten zij dan ook gewenst.

 Delegatie van subsidiebevoegdheden
De Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) heeft een subsidie-
regeling vastgesteld op grond waarvan subsidie is verleend 
aan de Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven. De Recht-
bank Oost-Brabant oordeelt hierover dat de subsidieregeling 
niet als wettelijk voorschrift kan gelden. De stichting ont-
beert de bevoegdheid algemeen verbindende voorschriften 

26 ABRvS (vzr.) 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3371.
27 ECLI:NL:RVS:2017:2292, AB 2018/265, m.nt. F.T. Groenewegen & G. 

Boogaard.

vast te stellen. Die bevoegdheid kon niet ontleend worden 
aan de Algemene subsidieverordening van de gemeente 
Eindhoven omdat deze verordening slechts aan het college 
van B&W de bevoegdheid geeft subsidies toe te kennen. 
Voorts merkt de rechtbank daarbij op dat delegatie van ver-
ordenende bevoegdheid door de gemeenteraad niet is toe-
gestaan, nu artikel 10:15 Awb en artikel 156 lid 1 Gemeen-
tewet zich daartegen verzetten. Op grond van artikel 4:23 
Awb is het creëren van een subsidiebevoegdheid in een be-
leidsregel, zoals dat voor de inwerkingtreding van de Derde 
tranche Awb nog wel werd toegestaan, evenmin toegestaan 
volgens de rechtbank.28 Een verzoek om de uitspraak van 
de rechtbank (als voorlopige voorziening) te schorsen werd 
door de Afdeling bestuursrechtspraak afgewezen.29

 Essentialia of toch exclusieve bevoegdheid (artikel 
156 Gemeentewet)?

In een aantal uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep 
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
de zogenoemde essentialia-doctrine ontwikkeld.30 Deze lijn 
heeft de Centrale Raad vervolgens doorgetrokken naar de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.31 Iets dat ook in 
deze kroniekperiode nog maar eens bevestigd is.32 In de vo-
rige kroniek (NTB 2018/22) signaleerden wij al dat verschil-
lende rechtbanken deze lijn hebben doorgetrokken naar de 
Jeugdwet, een lijn die zich eveneens voortzet,33 alhoewel de 
Centrale Raad van Beroep tot op heden hierover nog geen 
uitspraak heeft gedaan.
In het kader van de Wet werk en bijstand ontwikkelde de 
Centrale Raad van Beroep eerder echter een andere uitleg. 
In een uitspraak uit 200934 kwam de Raad tot de conclusie 
dat artikel 8 van de toenmalige Wet werk en bijstand een 
exclusieve bevoegdheid aan de gemeenteraad gaf, waar-
door delegatie van deze bevoegdheid niet is toegestaan. 
De Rechtbank Limburg trekt in een tweetal uitspraken35 
deze lijn door naar de uitleg van artikel 8a Participatiewet, 
nu daarin hetzelfde is geregeld als in de voormalige WWB. 
Ook hier gaat het dus om een exclusieve raadsbevoegdheid, 
welke niet aan het college van B&W kan worden overgedra-
gen.

28 ECLI:NL:RBOBR:2018:2592.
29 ABRvS (vzr.) 27 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2535.
30 Zie CRvB 10 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO7133.
31 CRvB 17 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1803, behandeld in de kroniek in 

NTB 2017/30.
32 CRvB 21 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:817. Zie ook Rb. Noord-Nederland 

28 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1093 en Rb. Noord-Nederland 
28 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1094.

33 Rb. Noord-Nederland 5 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:901 en Rb. 
Noord-Nederland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1092.

34 CRvB 10 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK2862.
35 Rb. Limburg 22 augustus 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7917 en Rb. Limburg 

22 augustus 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7919.
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3. Centrale overheid

3.1 Centrale overheid

 Intrekking Wet raadgevend referendum
Op dinsdag 10 juli stemde de Eerste Kamer in met de in-
trekking van de Wet raadgevend referendum (Wrr).36 Sinds 
1 juli 2015 konden kiezers een raadgevend referendum 
aanvragen over een verdrag of wet die was goedgekeurd of 
aangenomen, maar nog niet in werking was getreden. In de 
periode 1 juli 2015 tot 10 juli 2018 zijn in totaal 323 wetten 
referendabel geweest. Tijdens de looptijd van de Wrr zijn 
twee referenda gehouden: in april 2016 over de Wet tot 
goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en Oekraïne en in maart 2018 over de Wet op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (WIV 2017). In 
deze periode waren er twee wetten die wel de drempel van 
meer dan 10.000 geldige verzoeken in de inleidende fase 
haalden, maar waarvoor in de definitieve fase niet de beno-
digde 300.000 geldige verzoeken werden ingediend om een 
referendum te organiseren. Dit waren de wijziging van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren 
van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 
(ook wel genoemd de Wet-Hillen) in maart 2018 en de wijzi-
ging van de Wet op de orgaandonatie in juli 2018. Het kabi-
net heeft in de intrekkingswet opgenomen dat over die in-
trekkingswet zelf geen referendum kan worden gehouden. 
Actiegroep Meer Democratie stelde dat de Intrekkingswet 
wel referendabel is en ging daarvoor naar de Rechtbank Den 
Haag. Verder wilde Meer Democratie dat de Intrekkingswet 
niet bekrachtigd of gepubliceerd werd totdat de rechtbank 
hierover inhoudelijk had geoordeeld. De rechtbank wees de 
vorderingen van Meer Democratie af, omdat ‘de rechter niet 
kan ingrijpen in het aan de regering en de Staten-Generaal 
voorbehouden wetgevingsproces’.37

 Strikter beleid Eerste Kamer aangehouden 
wetsvoorstellen

De Eerste Kamer gaat strikter om met wetsvoorstellen 
waarvan de regering of Tweede Kamerleden om aanhou-
ding hebben verzocht.38 De plenaire behandeling van een 
wetsvoorstel of de stemming erover kan voortaan in begin-
sel nog maar drie maanden worden aangehouden. Dit is be-
houdens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld omdat 
de Kamer het zelf wil of omdat gewacht moet worden op 
een novelle. Regering of initiatiefnemers kunnen vervolgens 
eenmalig een gemotiveerd verzoek tot aanhouding van nog 
eens drie maanden doen. Daarna besluit de Eerste Kamer 
geheel zelf over de verdere afhandeling van het wetsvoor-
stel. Dit heeft Voorzitter Ankie Broekers-Knol schriftelijk 
laten weten aan minister-president Mark Rutte en Tweede 
Kamervoorzitter Khadija Arib. De reden voor de nieuwe 
aanpak is dat de Eerste Kamer heeft geconstateerd dat er de 
laatste tijd sprake is van een toename van het aantal wets-

36 Kamerstukken I 2017/18, 34854, 38, zie tevens: Stb. 2018, 214. 
37 Rb. Den Haag 4 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7888. 
38 Kamerstukken I 2017/18, 34775, AB. 

voorstellen waarvan de plenaire behandeling voor onbe-
paalde tijd wordt aangehouden. Daarbij gaat het zowel om 
wetsvoorstellen van de regering als om initiatiefvoorstellen 
van de Tweede Kamer. In enkele gevallen wordt de plenaire 
behandeling wel afgerond, maar vervolgens de stemming 
voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Eerste Kamer vindt dat 
geen wenselijke ontwikkeling.

 Benoeming nieuwe vicepresident Raad van State
Thom de Graaf wordt de nieuwe vicepresident van de Raad 
van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. 
De ministerraad stemde op vrijdag 22 juni 2018 in met zijn 
voordracht door de Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties. De Graaf (61) volgt per 1 november CDA’er 
Piet-Hein Donner op, die met pensioen gaat. De Graaf was 
voor D66 lid van de Eerste Kamer. Eerder was hij onder meer 
partijleider, vicepremier en burgemeester van Nijmegen. In 
die stad studeerde hij ook rechten.

3.4 Zelfstandige bestuursorganen

Inmiddels heeft de tweede evaluatie van de Kaderwet zelf-
standige bestuursorganen plaatsgevonden, die handelt over 
de periode 2012-2016.39 Staatssecretaris Knops van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dat de Ka-
derwet bijdraagt aan de beoogde doelen. De bepalingen die 
het meest uitgezonderd worden, zijn de bevoegdheid van de 
minister om beleidsregels te geven of besluiten (spontaan) 
te vernietigen. De staatssecretaris kondigt enkele vervolg-
stappen aan:
(1) Wetswijziging:

a. Modernisering openbaarmaking nevenfuncties: 
schrappen van dubbele openbaarmaking.

b. Verduidelijking toezending jaarverslag zbo aan 
beide Kamers.

(2) Borgen sturingsmodel: er gaat gelden dat alle minis-
teries moeten voldoen aan de governance code voor 
zelfstandige bestuursorganen (zie de kroniek in NTB); 
uitgangspunt is pas toe of leg uit.

(3) Doelmatigheidsverslag: onderzocht wordt of het in alle 
gevallen noodzakelijk is een door de accountant op te 
stellen doelmatigheidsverslag voor te schrijven.

(4) Stroomlijning beheer en verantwoordingsprocessen: 
onderzocht wordt of de cyclus van zelfstandige be-
stuursorganen kan worden aangepast op de begro-
tingscylus van het Rijk.

(5) Ondersteuning: er worden extra opleidings- en onder-
steuningsactiviteiten georganiseerd en er wordt een 
Rijksbrede handreiking opgesteld met praktische voor-
beelden om de hoogte van de bezoldiging te bepalen.

39 Kamerstukken II 2017/18, 33147, 4.
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3.5 Adviesorganen

 Raad voor het openbaar bestuur over 
burgerparticipatie

Het politieke en maatschappelijke debat over het raadge-
vend referendum mag geen eindpunt zijn van het gesprek 
over hoe we mensen bij politiek en democratie kunnen be-
trekken, aldus de Raad voor het openbaar bestuur in een 
Signalement.40 Het kabinet en de partijen in het parlement 
dienen te blijven zoeken naar manieren om mensen invloed 
te geven op belangrijke beslissingen die hun leven raken. De 
Raad pleit onder andere voor Burgerfora, Internetconsultatie 
en Burgerinitiatieven.

4. Decentrale overheden

4.1 Provincies, gemeenten en BES-lichamen

 Twaalf gemeentelijke herindelingen
Op 10 juli 2018 stemde de Eerste Kamer in met twaalf ge-
meentelijke herindelingen. Het betreft de gemeenten 
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Win-
sum (34.829); de gemeenten Noordwijk en Noordwijker-
hout (34.832); de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik 
en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland 
(34.824); de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard 
(34.830); de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer 
(34.805); de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de en Haarlemmermeer (34.827); de gemeenten Bedum, 
De Marne, Eemsmond en Winsum (34.828); de gemeen-
ten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland 
en Strijen (34.806); de gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem (34.825); de gemeenten Nuth, Onderbanken 
en Schinnen (34.826); de gemeenten Dongeradeel, Ferwer-
deradiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34.831); en de 
gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34.833).

 Woonplaatsvereiste Raadslid
Een raadslid moet ingezetene zijn van de gemeente waarin 
hij raadslid is. Een gemeenteraad mag niet lichtvoetig aan-
nemen dat een raadslid niet woonachtig is in zijn gemeente. 
Als een raadslid is ingeschreven in de gemeentelijke basis-
registratie, wordt dat raadslid geacht in die gemeente te 
wonen. Aan het tegenbewijs worden strenge eisen gesteld, 
aldus de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.41

5. Interbestuurlijk toezicht

5.3 Overig bestuurlijk toezicht
Op 8 augustus 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
zich voor het eerste gebogen over het in 2012 gerevitaliseer-
de generieke toezicht, en nog wel over de toepassing van 

40 Raad voor het openbaar bestuur, Over referenda en andere vormen van 
burgerparticipatie op nationaal niveau, juli 2018, te downloaden via: 
www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/07/11/
over-referenda-en-andere-vormen-van-burgerparticipatie-op-nationaal-
niveau.

41 ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:601.

de taakverwaarlozings- of indeplaatstredingsregeling ex 
artikel 124 e.v. Gemeentewet.42 Gedeputeerde staten van 
Groningen grijpen in, omdat het college van B&W van de ge-
meente Delfzijl niet zou hebben voldaan aan zijn verplich-
tingen in het kader van artikel 28 van de Huisvestingswet 
2014 (de voorziening in huisvesting van vergunninghou-
ders). De Afdeling concludeert dat gedeputeerde staten tot 
deze conclusie konden komen en dat zij voorts voldaan heb-
ben aan de verplichting om eerst een hersteltermijn te han-
teren alvorens tot indeplaatstreding over te gaan.

 6. Samenwerking

 6.1 Gemeenschappelijke regelingen

 Wet democratisering gemeenschappelijke 
regelingen

In de vorige kroniek maakten wij gewag van de intrekking 
van het voorstel van het Kamerlid Schouw voor de Wet de-
mocratisering gemeenschappelijke regelingen.43 Wij merk-
ten daarbij op dat het Kamerlid Bergkamp er voor gekozen 
had het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 
State (W04.15.0074/I) niet openbaar te maken. Inmiddels 
is dat hersteld, en is het advies openbaar gemaakt als bij-
lage bij het eerder genoemde Kamerstuk waarin de brief 
tot intrekking is opgenomen.44 De Afdeling is erg kritisch: 
het wetsvoorstel leidt niet tot een doeltreffendere demo-
cratische verantwoording, maar bemoeilijken volgens de 
Afdeling veeleer de noodzakelijke samenwerking door deze 
sterker afhankelijk te maken van de instemming van elk van 
de deelnemers. Ook de afschaffing van de een jaar eerder 
ingevoerde bedrijfsvoeringsorganisatie, het wetsvoorstel 
dateert uit 2016, wordt niet onderschreven. Dit is in strijd 
met het uitgangspunt dat wetgeving een bestendig karak-
ter moet hebben en er zijn ook geen nieuwe argumenten 
aangedragen die tot afschaffing zouden leiden.
Belangrijke overwegingen voor Minister Ollongren van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om mee te nemen 
wanneer zij met haar ‘democratiseringsproces’ van de ge-
meenschappelijke regelingen komt. In een recente brief zet 
zij hiertoe de lijnen uit.

 Toekomst Wgr
In een brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 2018 kondigt 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een aantal wijzigingen aan met betrekking tot gemeen-
schappelijke regelingen.45 De minister benadrukt in haar 
brief allereerst op het verlengd lokaal bestuur: de democra-
tische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen komt 
van de gemeenteraden. Daarom moeten gemeenteraden 
ook instemmen met het aangaan van gemeenschappelijke 
regelingen, aldus de minister. Dat is een goed moment om te 
sturen op de eigen invloed van de raad binnen de gemeen-

42 ECLI:NL:RVS:2018:2647.
43 Kamerstukken II 2014/15, 34177, 2.
44 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34177, 4.
45 Kamerstukken II 2017/18, 34775 B, 17.
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schappelijke regeling. Raden moeten in staat zijn te con-
troleren en te sturen (in de wetenschap dat beide minder 
worden bij meer deelnemers). Minder invloed van de raad is 
echter onvermijdelijk bij samenwerking.
De minister stelt een aantal wijzigingen in de Wet gemeen-
schappelijke regelingen voor, in drie categorieën:
1. Versterken controle binnen een gemeenschappelijke 

regeling
a. Ruimte creëren om af te wijken van strikte bepa-

lingen van de Wgr over samenstelling van het al-
gemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

b. Verplichting tot het maken van afspraken over in-
spraak.

c. Verplichting tot het houden van periodieke evalu-
aties.

2. Meer invloed van de gemeenteraad
a. Mogelijkheid van opnemen van categorieën van 

besluiten waarvoor een zienswijzeprocedure geldt.
b. Eventueel een herroepingsrecht (gele kaart).
c. Eventueel uitbreiden bevoegdheden rekenka-

mer(commissie) en regionaal recht van onderzoek.
3. Vergroten van ruimte om samenwerking vorm te geven 

conform de lokale opgaven, wensen en cultuur.
De minister wijst rechtstreekse verkiezingen voor een alge-
meen bestuur expliciet af. Ze stelt dit onderzocht te hebben, 
maar geen reden te zien er mee verder te gaan. Helaas wor-
den het onderzoek noch zijn uitkomsten verder gepresen-
teerd.46 Wel komt de minister met het aloude argument van 
de vierde bestuurslaag en het verlaten van het uitgangspunt 
van verlengd lokaal bestuur dat zou worden uitgehold.
Verder kondigt de minister de nodige onderzoeken aan om 
met de praktijk de legitimiteit te versterken en blijft zij on-
dersteuning aanbieden aan raadsleden.47

 Samenwerking en klachtrecht
In zijn artikel ‘Intergemeentelijke samenwerking’ gaat De 
Greef in op het klachtrecht in relatie tot intergemeentelijke 
samenwerking.48 Hij constateert daarbij dat wanneer bij 
een samenwerkingsverband met delegatie wordt gewerkt, 
de overdracht van de bevoegdheid inhoudt dat ook de be-
voegdheid om klachten daaromtrent te behandelen van 
rechtswege meegaat. Dat volgt volgens hem uit het feit dat 
het bestuursorgaan dat de bevoegdheid gedelegeerd krijgt, 
deze op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid 
uitoefent. Wanneer taken echter worden gemandateerd 
door deelnemers aan een samenwerkingsverband (mandaat 

46 Een onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Brabant naar een fe-
deratie van Kempengemeenten (lees: een samenwerking van vier ge-
meenten met een rechtstreeks gekozen orgaan) lijkt daarmee in de kiem 
gesmoord (zie Ad de Kroon & Rob de Greef, Federatie en herindeling ge-
wogen: Toekomst van de Kempengemeenten (www.brabant.nl/subsites/
veerkrachtig-bestuur/actueel/nieuws/2018/kempengemeenten-federatie-
en-herindeling-gewogen). Overigens blijken de vier Kempengemeenten 
zelf na de gemeenteraadsverkiezingen ook niet echt geïnteresseerd: www.
binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/te-vroeg-voor-
brabantse-federatie.9595147.lynkx. 

47 Zie in dat verband ook Roeland Stolk, Rob de Greef & Laurens Vellekoop, 
Grip op samenwerking in de praktijk: Lessen en best practices uit gemeenten.

48 R.J.M.H. de Greef, ‘Intergemeentelijke samenwerking’, Tijdschrift voor 
Klachtrecht 2018/2, p. 11-13.

aan niet-ondergeschikte dus, in samenwerkingsland ook 
wel externe mandaten genoemd), dan blijft de mandaat-
gever bevoegd tot klachtbehandeling. De gedragingen vin-
den dan immers plaats onder verantwoordelijkheid van die 
mandaatgever. Voor de volledigheid merkt hij nog op dat de 
bevoegdheid om klachten te behandelen wel gemandateerd 
kan worden.

 Uittreding uit gemeenschappelijke regeling
Gemeentebesturen treden regelmatig uit gemeenschap-
pelijke regelingen. Dit leidt vaak tot een conflict over de 
(financiële) afwikkeling van de kosten van uittreding. De 
Rechtbank Noord-Holland liet zich op 9 augustus 2018 over 
een dergelijk geval uit.49 De gemeente Schagen is uit het 
Recreatieschap Geestmerambacht getreden. Het algemeen 
bestuur van het recreatieschap heeft daarbij, overeenkom-
stig de gemeenschappelijke regeling, de uittreedsom vast-
gesteld. De gemeente is daartegen in bezwaar gegaan en 
vervolgens dus in beroep bij de bestuursrechter. In geschil 
is met name of bij de bepaling van de uittredingssom het 
algemeen bestuur redelijkerwijs een overgangstermijn van 
9 jaar mocht gebruiken, terwijl de standaard in de juris-
prudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 5 jaar is. De 
rechtbank ziet geen reden om in deze situatie van een lan-
gere termijn uit te gaan, alleen maar omdat een fietstunnel 
is aangelegd met een instandhoudingsverplichting tot 2031. 
Een andersluidend oordeel zou er volgens de rechtbank toe 
leiden dat bij gemeenschappelijke regelingen met lang-
lopende financiële verplichtingen uittreding feitelijk onmo-
gelijk wordt. Inherent aan een gemeenschappelijke regeling 
is volgens de rechtbank nu eenmaal dat een deelnemer een-
zijdig kan besluiten uit te treden.
De Rechtbank Limburg deed op 26 juni 201850 eveneens een 
uitspraak omtrent een uittreedsom. De rechtbank consta-
teert echter dat hier sprake is van een financieel geschil 
waarbij geen onverwijlde spoed is. Er is geen sprake van een 
onomkeerbare situatie (zoals faillissement, acute financiële 
nood). De rechtbank laat zich dus niet in voorlopige voorzie-
ning uit over de hoogte van de uittreedsom.

6.3 Andere samenwerkingsvormen
De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland 
werken samen in zowel de besloten vennootschap Zeestad 
B.V. (ieder 50%) als de commanditaire vennootschap Zeestad 
C.V. (Ieder 49,5% en 1% voor Zeestad B.V.). Een aantal burgers 
heeft een WOB-verzoek ingediend bij het college van B&W 
van Den Helder over stukken van deze vennootschappen. De 
Rechtbank Noord-Holland oordeelde op 25 juli 201851 dat 
het feit dat de gemeente aandeelhouder is nog niet maakt 
dat sprake is van het werkzaam zijn onder verantwoorde-
lijkheid van als bedoeld in artikel 3 lid 1 WOB. De bevoegd-
heden van de algemene vergadering van aandeelhouders 
zijn daartoe niet toereikend. Ook een in samenwerkings-
overeenkomst opgenomen verantwoordingsplicht leidt hier 

49 ECLI:NL:RBNHO:2018:7694.
50 ECLI:NL:RBLIM:2018:5990.
51 ECLI:NL:RBNHO:2018:6806.
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niet toe. De mogelijkheid moet bestaan om opdrachten of 
aanwijzingen te geven aan de rechtspersoon welke ook door 
die rechtspersoon moeten worden opgevolgd. Daarvan is in 
deze geen sprake. In antwoord op eerdere Kamervragen 
over deze kwestie schreef minister Ollongren dat de Wet 
openbaarheid van bestuur in beginsel niet van toepassing 
is op privaatrechtelijke rechtspersonen. Dat is een van de 
redenen dat artikel 160 lid 2 Gemeentewet nog altijd een 
voorkeur voor publiekrechtelijke organisatievormen kent, 
aldus de minister.52

52 Aanhangsel Handelingen II 2017/18, 1675.
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