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rechtspersonen leidt er blijkbaar toe dat informatie die an-
ders waarschijnlijk openbaar zou moeten worden gemaakt, 
niet langer openbaar wordt. Dat maakt democratische con-
trole lastig. Bij de Eerste Kamer is al enige tijd het wetsvoor-
stel voor de Wet open overheid aanhangig, welke de WOB 
moet gaan vervangen (Kamerstukken I 2015/16, 33328, A; zie 
ook C.N. van der Sluis, ‘De Wet open overheid in de gemeen-
telijke praktijk; de behandeling van het Woo-verzoek (deel 
I)’, Gst. 2016/135 en ‘De Wet open overheid in de gemeente-
lijke praktijk; besluitvorming bij passieve en actieve open-
baarmaking (deel II)’, Gst. 2016/144 en A.P.W. Duijkersloot, 
J.A.E. van der Jagt-Jobsen en L. Maas, ‘Van Wob naar Woo: de 
bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en intern 
beraad’, NTB 2016/45). Het wetsvoorstel brengt geen veran-
dering op dit punt (anders dan dat belangenverenigingen 
zoals de VNG onder de werking van de Wet open overheid 
gaan vallen). Wél kan de regering voortaan bij algemene 
maatregel van bestuur de werking van de wet uitbreiden 
tot privaatrechtelijke rechtspersonen, maar of dit ook gaat 
gebeuren is natuurlijk koffiedik kijken. Waarom zoiets be-
langrijks niet gewoon in de wet zelf regelen. Dat zou nog 
kunnen, nu bij de Tweede Kamer een novelle aanhangig is 
om dit wetsvoorstel op bepaalde punten te wijzigen (Ka-
merstukken II 2018/19, 35112, 2). Dat zou de overheid echt 
meer open en transparant maken (vgl. N. Jak, ‘Semipublie-
ke instellingen en de Wet open overheid’, NJB 2016/1475). 
Iets wat alleen maar kan bijdragen aan de democratische 
controle. En dat voor sommige overheidshandelingen ge-
heimhouding of vertrouwelijkheid gewenst is, doet daaraan 
niets af. Daar zijn juist de uitzonderingsgronden in de WOB 
(art. 10 en 11 WOB) voor bedoeld.

R.J.M.H. de Greef

Gst. 2019/160

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 au-
gustus 2019, nr. 201809879/1/A3
(Mr. C.J. Borman)
m.nt. R.J.M.H. de Greef1

(Art. 77 Gemw; art. 75 Provw; art. 51a Waterschapswet)

ECLI:NL:RVS:2019:2796

Plaatsvervangingsregeling burgemeester. Bevoegdheden 
locoburgemeester. (Den Haag) 

[appellant] voert aan dat uit het besluit van 3 januari 2018 niet 
blijkt dat de burgemeester met de inhoud van het besluit heeft 
ingestemd. Voorts zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt 
dat de loco-burgemeester is gemandateerd om namens de bur-
gemeester het besluit te nemen. Gelet daarop is niet alleen het 

1 Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs te Rotterdam en docent/on-
derzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

besluit van 3 januari 2018 onbevoegd genomen, maar ook het 
besluit van 11 januari 2018, omdat het laatste besluit op het 
eerste voortbouwt. Het besluit van 11 januari 2018 is voorts 
niet op de voorgeschreven wijze aan hem bekend gemaakt, al-
dus [appellant]. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd is geen 
grond gelegen voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geoordeeld dat het besluit van 3 januari 2018 bevoegd is 
genomen en dat het besluit van 11 januari 2018 op de voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], wonend te Den Haag,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 2 no-
vember 2018 in zaak nr. C/09/547903 in het geding tussen:
[appellant]
en
de burgemeester van Den Haag.

 Procesverloop

Bij besluit van 3 januari 2018 heeft de burgemeester [appel-
lant] gelast de woning gelegen aan de [locatie] in Den Haag 
(hierna: de woning) onmiddellijk te verlaten en voor een pe-
riode van tien dagen niet te betreden, noch daarin aanwezig 
te zijn of zich daarbij op te houden. Tevens heeft de burge-
meester [appellant] gelast om gedurende deze periode geen 
contact op te nemen met de in de woning wonende perso-
nen, te weten zijn echtgenote (hierna: de echtgenote) en 
hun drie kinderen (hierna samen: de kinderen). Bij besluit 
van 11 januari 2018 heeft de burgemeester het opgelegde 
huisverbod met een aansluitende periode van 18 dagen ver-
lengd tot 31 januari 2018.
Bij uitspraak van 2 november 2018 heeft de rechtbank de 
door [appellant] daartegen ingestelde beroepen ongegrond 
verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uit-
spraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 juli 
2019, waar [appellant], bijgestaan door mr. R.G. Groen, ad-
vocaat te Den Haag, en vergezeld door E. El Idrissi, tolk, en 
de burgemeester, vertegenwoordigd door M.J. van Dalen, 
zijn verschenen.

 Overwegingen

 Het besluit van 3 januari 2018
1. De burgemeester heeft het besluit van 3 januari 
2018 gebaseerd op het door de politie-eenheid Den Haag 
op 3 januari 2018 ingevulde Risicotaxatie-instrument Hui-
selijk Geweld (hierna: het RiHG). Het RiHG vermeldt onder 
meer het volgende. Op 1 januari 2018 om omstreeks 11:00 
uur heeft [appellant] de echtgenote in de woning bij haar 
oor gepakt, haar twee maal met het hoofd tegen de muur 
geslagen, haar uitgescholden en zich denigrerend over haar 
uitgelaten. Het letsel aan het oor is gefotografeerd en gezien 
door de politie. In de middag heeft [appellant] in de woning 
de echtgenote met de dood bedreigd. Op 2 januari 2018, in 
de ochtend, was [appellant] nog steeds boos op de echtgeno-
te en heeft hij haar een trap tegen haar voet gegeven en haar 
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uitgescholden. Volgens de echtgenote en [appellant] hebben 
zij veel verbale ruzies. Volgens de echtgenote gebruikt [ap-
pellant] de laatste tijd ook fysiek geweld tegen haar. Het gaat 
daarbij vooral om slaan, schoppen en duwen. Volgens [ap-
pellant], de echtgenote en de kinderen vinden de ruzies ook 
plaats in het bijzijn van de kinderen. De echtgenote geeft 
te kennen dat zij erg afhankelijk is van [appellant] en zijn 
in Nederland wonende familie. De echtgenote is analfabeet 
en spreekt geen Nederlands. De echtgenote heeft verklaard 
dat [appellant] haar nooit met haar naam aanspreekt, maar 
altijd met een scheldwoord of een denigrerende aanduiding. 
De kinderen hebben verklaard dat zij ongeveer één keer per 
week een klap krijgen van [appellant], aldus het RiHG.

 Het besluit van 11 januari 2018
2. Aan het besluit van 11 januari 2018 heeft de bur-
gemeester het volgende ten grondslag gelegd. Tijdens een 
netwerkgesprek, waarbij de jongste twee kinderen aanwe-
zig waren, gaf [appellant] geen duidelijke antwoorden en 
wisselde hij vaak van standpunt. In eerste instantie bleef hij 
het geweldsincident ontkennen, maar nadat zijn zoon hem 
voorhield dat er wel degelijk iets was gebeurd, zei [appel-
lant] dat hij het misschien wel heeft gedaan, maar dat hij 
toen mogelijk een black-out had. Tijdens het netwerkge-
sprek konden geen adequate veiligheidsafspraken worden 
gemaakt, met name omdat [appellant] erg bij zijn eigen ver-
haal bleef. Het netwerkgesprek eindigde emotioneel, omdat 
[appellant] er zeer veel moeite mee heeft dat de echtgenote 
van hem wil scheiden. Volgens de burgemeester is de drei-
ging onvoldoende afgenomen en is de situatie onvoldoende 
gestabiliseerd. De burgemeester heeft daarbij in aanmer-
king genomen dat nog geen veiligheidsafspraken zijn ge-
maakt en dat [appellant] veel moeite heeft met de wens van 
de echtgenote om te scheiden.

 De aangevallen uitspraak
3. De rechtbank heeft overwogen dat aannemelijk is 
dat ten tijde van het opleggen van het huisverbod sprake 
was van feiten en omstandigheden waaruit blijkt, dan wel 
die ernstig doen vermoeden, dat de aanwezigheid van [ap-
pellant] in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar ople-
vert voor de veiligheid van de echtgenote en de kinderen. 
Gelet daarop heeft de burgemeester het huisverbod aan 
[appellant] mogen opleggen. De rechtbank heeft voorts 
aannemelijk geacht dat ten tijde van het verlengen van het 
huisverbod sprake was van een voortzetting van het gevaar 
of het ernstige vermoeden daarvan. De burgemeester heeft 
daarbij het belang van de veiligheid van de echtgenote en de 
kinderen in redelijkheid zwaarder kunnen laten wegen dan 
de belangen van [appellant]. De rechtbank heeft voorts aan-
nemelijk geacht dat de burgemeester een schriftelijk exem-
plaar van het besluit van 11 januari 2018 per aangetekende 
en gewone post heeft verzonden naar het adres waar [ap-
pellant] op dat moment volgens de hulpverlening verbleef. 
Voor zover [appellant] dat exemplaar niet heeft ontvangen, 
komt dat voor zijn eigen rekening en risico, omdat van hem 
wordt verwacht dat hij de hulpverlening op de hoogte houdt 
van zijn verblijfadres. Daarbij komt dat de burgemeester 

[appellant] per sms op de hoogte heeft gebracht van dat be-
sluit en dat niet is gebleken dat [appellant] naar aanleiding 
van die sms om een schriftelijk exemplaar van dat besluit 
heeft verzocht, aldus de rechtbank. Omdat de besluiten van 
3 en 11 januari 2018 door de loco-burgemeester zijn onder-
tekend en de rechtbank geen aanleiding ziet voor twijfel aan 
de stelling dat de burgemeester was verhinderd te tekenen, 
heeft de rechtbank voorts geoordeeld dat die besluiten be-
voegd zijn genomen met toepassing van de ingevolge artikel 
77, eerste lid, van de Gemeentewet geldende waarnemings-
regeling.

 Het hoger beroep
4. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte 
heeft overwogen dat aannemelijk is dat ten tijde van het op-
leggen van het huisverbod sprake was van feiten en omstan-
digheden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tij-
delijk huisverbod (hierna: de Wth). [appellant] voert aan dat 
de verklaringen van de echtgenote over geweld niet worden 
ondersteund door getuigenverklaringen of objectieve gege-
vens. Volgens [appellant] blijkt uit de stukken niet dat de 
kinderen het geweld hebben bevestigd. Voorts legt [appel-
lant] een verwijsbrief van 4 januari 2018 van de huisarts van 
de echtgenote over waarin onder meer staat dat de echtge-
note verwond is, vermoedelijk door krabben achter het oor. 
Volgens [appellant] volgt daaruit dat dat hij het letsel niet 
heeft toegebracht.
4.1. Artikel 2, eerste lid, van de Wth luidt: 

"De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een 
persoon indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat 
diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmidde-
llijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer 
personen die met hem in de woning wonen of daarin an-
ders dan incidenteel verblijven of indien op grond van 
feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit 
gevaar bestaat. Het verbod geldt voor een periode van 
tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig arti-
kel 9. […]."

4.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder 
meer de uitspraak van 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:749), 
is het opleggen van een huisverbod een ingrijpend instru-
ment waarvan de toepassing zeer grote gevolgen heeft voor 
het privéleven van betrokkenen. De bevoegdheid daartoe is 
beperkt tot situaties waarin voldoende grond aanwezig is 
om aan te nemen, althans ernstig te vermoeden, dat zich 
een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van 
personen voordoet. Indien dat het geval is, moet de burge-
meester zorgvuldig overwegen of aanwending van de be-
voegdheid aangewezen is. De rechter beoordeelt of de aan-
gevoerde omstandigheden van dien aard waren, dat in het 
voorliggende geval een bevoegdheid tot oplegging van een 
huisverbod bestond. Indien dat het geval is, wordt de afwe-
ging van de burgemeester door de bestuursrechter terug-
houdend getoetst.
4.3. De echtgenote heeft op 2 januari 2018 aangifte ge-
daan van eenvoudige mishandeling door [appellant]. Daar-
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bij heeft de echtgenote de incidenten omschreven als ver-
meld in het RiHG. Blijkens het RiHG heeft [appellant] erkend 
dat hij en de echtgenote veel ruzie maken en dat de kinde-
ren daar vaak bij aanwezig zijn. Een op 3 januari 2018 door 
de politie eenheid Den Haag opgesteld mutatierapport ver-
meldt dat de zoon en de jongste dochter op 1 januari 2018 
getuige zijn geweest van het geweldsincident. Blijkens het 
besluit van 11 januari 2018 heeft [appellant] tijdens het net-
werkgesprek eerst ontkend dat een geweldsincident heeft 
plaatsgevonden, maar nadat zijn zoon hem had voorge-
houden dat er wel degelijk iets was gebeurd, heeft hij toen 
gezegd dat hij het misschien wel heeft gedaan, maar dat 
hij toen mogelijk een black-out had. De enkele omstandig-
heid dat [appellant] eerst ter zitting van de Afdeling heeft 
ontkend dat hij dit tijdens het netwerkgesprek zou hebben 
gezegd, maakt niet dat de burgemeester niet heeft mogen 
uitgaan van de juistheid van hetgeen [appellant] tijdens 
het netwerkgesprek volgens de daarbij aanwezige hulpver-
leners heeft verklaard. Anders dan [appellant] suggereert, 
volgt uit de verwijzingsbrief van de huisarts niet dat het let-
sel aan het oor van de echtgenote, welk letsel strookt met de 
verklaringen van de echtgenote over het geweldsincident op 
1 januari 2018, niet door hem kan zijn toegebracht.
4.4. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de recht-
bank terecht geoordeeld dat ten tijde van het besluit van 
3 januari 2018 voldoende grond aanwezig was om aan te 
nemen, althans ernstig te vermoeden, dat met de aanwe-
zigheid van [appellant] in de woning zich een ernstig en on-
middellijk gevaar voor de veiligheid van de echtgenote en de 
kinderen voordeed.

Het betoog faalt.
5. [appellant] betoogt voorts dat de rechtbank ten on-
rechte heeft overwogen dat het besluit van 3 januari 2018 
bevoegd is ondertekend en voorts dat een schriftelijk exem-
plaar van het besluit van 11 januari 2018 naar hem is ver-
zonden. [appellant] voert aan dat uit het besluit van 3 janu-
ari 2018 niet blijkt dat de burgemeester met de inhoud van 
het besluit heeft ingestemd. Voorts zijn geen stukken over-
gelegd waaruit blijkt dat de loco-burgemeester is geman-
dateerd om namens de burgemeester het besluit te nemen. 
Gelet daarop is niet alleen het besluit van 3 januari 2018 
onbevoegd genomen, maar ook het besluit van 11 januari 
2018, omdat het laatste besluit op het eerste voortbouwt. 
Het besluit van 11 januari 2018 is voorts niet op de voorge-
schreven wijze aan hem bekend gemaakt, aldus [appellant].
5.1. Artikel 77, eerste lid, van de Gemeentewet luidt: 

"Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester 
wordt zijn ambt waargenomen door een door het colle-
ge aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de 
raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzit-
tende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even 
lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door 
het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid 
van de raad met de waarneming belasten."

5.2. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd is geen 
grond gelegen voor het oordeel dat de rechtbank ten on-
rechte heeft geoordeeld dat het besluit van 3 januari 2018 
bevoegd is genomen en dat het besluit van 11 januari 2018 
op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Het betoog faalt.
6. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen 
uitspraak dient te worden bevestigd.
7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding.

 Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State be-
vestigt de aangevallen uitspraak.

 Naschrift

1. In deze uitspraak gaat het onder meer over een be-
voegdheid die is uitgeoefend door de locoburgemeester van 
Den Haag. De vraag die daarbij door appellant werd opge-
worpen is dat de burgemeester de locoburgemeester geen 
mandaat had verleend om namens hem op te treden. Dat 
is dan ook de vraag die in dit naschrift centraal staat: Hoe 
verhouden mandaat en plaatsvervanging zich tot elkaar?
2. Plaatsvervanging speelt met name een rol bij een-
hoofdige bestuursorganen en (top)ambtenaren. Zo geldt 
voor ministers een vervangingsregeling, thans het Besluit 
vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister (Besluit 
van 26 oktober 2017, Stcrt. 2017, 62764). Een minister wordt 
bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de staatssecretaris 
van hetzelfde ministerie, voor zover en voor zolang de mi-
nister in de gelegenheid is om de staatssecretaris aanwij-
zingen te geven (art. 1). Is de minister door ziekte of andere 
omstandigheden niet in staat om aanwijzingen te geven, 
dan wordt hij vervangen door een andere minister (art. 2). 
Dit geldt ook wanneer de minister en de staatssecretaris 
beide verhinderd zijn, of wanneer er geen staatssecretaris 
is op het betreffende ministerie (art. 2). De plaatsvervanger 
neemt alle bevoegdheden van de verhinderde minister over, 
met dien verstande dat een staatssecretaris binnen de mi-
nisterraad dan slechts een raadgevende stem heeft (art. 1). 
In artikel 2 worden natuurlijke personen als plaatsvervan-
ger aangewezen, niet andere ministers (ambten). Om die re-
den tekent de betreffende persoon in dat geval als Minister 
van […] a.i.
3. Ook voor de burgemeester geldt een dergelijke ver-
vangingsregeling. Op grond van artikel 77 lid 1 Gemw wordt 
het ambt van burgemeester (het bestuursorgaan) waarge-
nomen door een door het college aan te wijzen wethouder, 
vaak locoburgemeester genoemd, bij verhindering of ont-
stentenis van de burgemeester (de benoemde natuurlijke 
persoon). De betreffende wethouder (de natuurlijke persoon) 
handelt op dat moment dus als het ambt burgemeester (het 
bestuursorgaan). Dat geldt ook voor andere functies die van 
rechtswege door de burgemeester worden bekleed. Zo is de 
burgemeester van rechtswege ook strandvonder (art. 2 lid 1 
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Wet op de strandvonderij). In de uitoefening van dat ambt 
wordt hij ook vervangen door de locoburgemeester (art. 2
lid 2 Wet op de strandvonderij). De burgemeester is verder van
rechtswege voorzitter van de gemeenteraad (art. 9 Gemw). 
Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt sinds de 
dualisering van het gemeentebestuur echter niet langer 
waargenomen door de locoburgemeester maar door het 
langstzittende lid van de gemeenteraad of een ander door 
de raad uit zijn midden aan te wijzen waarnemend voorzit-
ter (art. 77 lid 1 Gemw). In artikel 75 Provw is een vergelijk-
bare vervangingsregeling opgenomen voor de commissaris 
van de Koning en in artikel 51a lid 1 Waterschapswet is een 
vervangingsregeling opgenomen voor de voorzitter van een 
waterschap. In gemeenschappelijke regelingen zijn vaak 
vervangingsregelingen opgenomen voor de voorzitter van 
het gemeenschappelijke openbaar lichaam, maar ook voor 
de voorzitter van het gemeenschappelijk orgaan of de voor-
zitter van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. 
Zo kan ook de vice-voorzitter van een bedrijfsvoeringsor-
ganisatie de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
vervangen bij de ondertekening van de besluiten van het 
bestuur van die bedrijfsvoeringsorganisatie (Rb. Gelderland 
22 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3644).
4. De locoburgemeester kan in het geval van plaats-
vervanging in beginsel alle bevoegdheden van het ambt 
burgemeester uitoefenen. Zo kan de locoburgemeester een 
bezwaarschrift namens de gemeente ondertekenen (ABRvS 
8 juni 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA6401; AB 2000/383, m.nt. 
F.C.M.A. Michiels; JB 2000/215; Gst. 2000-7124/4, m.nt. 
H.Ph.J.A.M. Hennekens (Tubbergen)) of beslissen tot het 
inzetten van bestuursdwang (vgl. ABRvS 10 maart 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:634 (Meerssen)). De locoburgemeester 
kan ook beslissen op een tegen een besluit van de bur-
gemeester ingediend bezwaar (ABRvS 15 januari 2001, 
ECLI:NL:RVS:2001:AA9718; AB 2001/71, m.nt. A.E. Schilder; 
AA 2001, p. 468, m.nt. C.A.J.M. Kortmann (Roermond)). De 
Afdeling overwoog daarbij expliciet dat er geen sprake is 
van een beslissing op bezwaar door een ander bestuurs-
orgaan dan het bestuursorgaan dat het besluit, waartegen 
bezwaar is gemaakt, heeft genomen. De locoburgemeester 
(de persoon) oefent dus het ambt van burgemeester uit. De 
functie van locoburgemeester is zelf geen ambt. Een be-
zwaar en beroep moet zich in dit geval dus richten tegen 
een besluit van de burgemeester, niet tegen een besluit van 
de locoburgemeester (zie bijv. Rb. Den Haag 24 septem-
ber 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11457 en Rb. Oost-Brabant 
7 april 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:2032 waar de locobur-
gemeester als verweerder is aangemerkt). De plaatsver-
vangingsregeling geldt ook voor de bevoegdheden van de 
burgemeester op grond van bijzondere wetten. Zo kan de 
locoburgemeester bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod 
opleggen (ABRvS 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4958; 
Gst. 2012/57, m.nt. L.J.J. Rogier (Amersfoort) en ABRvS 8 fe-
bruari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:305 (Leusden); zie ook Ka-
merstukken I 2007/08, 30657, C, p. 7, ABRvS 30 maart 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BP9574 (Arnhem) en Rb. Maastricht 4 ok-
tober 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BT6530 (Maastricht)).

5. Omdat het betreffende bestuursorgaan de be-
voegdheid zelf blijft uitoefenen (het ambt wordt alleen tij-
delijk waargenomen door een andere persoon) is geen spra-
ke van mandaat. Daarvan is immers sprake wanneer een 
ander namens het bestuursorgaan handelt (art. 10:1 lid 1 
Awb). Dit is ook af te leiden uit de hierboven opgenomen uit-
spraken. Zo mag de burgemeester de bevoegdheid een huis-
verbod op te leggen uitsluitend mandateren aan een hulpof-
ficier van justitie (art. 3 lid 1 Wth, zie bijv. ABRvS 25 maart 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:908). De aard van de bevoegdheid 
verzet zich volgens de regering tegen mandatering aan an-
dere politieambtenaren (Kamerstukken II 2005/06, 30657, 
3, p. 22). Of mandaat aan een wethouder (eveneens een 
niet-ondergeschikte van de burgemeester) daarmee wel 
mogelijk is, valt te betwijfelen. Een dergelijk mandaat was 
in de hierboven beschreven zaken ook niet aan de orde. Er 
was immers alleen een plaatsvervanger aangewezen. Afde-
ling 10.1.1 Awb ziet niet op die situatie, waardoor ook artikel 
10:3 lid 1 Awb niet van toepassing is. Dit is ook van belang 
bij bijvoorbeeld de bevoegdheid een noodverordening vast 
te stellen (art. 176 Gemw). Het gaat dan immers om alge-
meen verbindende voorschriften, en mandaat van de be-
voegdheid algemeen verbindende voorschriften te geven 
is niet toegestaan (art. 10:3 lid 2 aanhef en onder a Awb). 
De burgemeester kan die bevoegdheid dus niet mandateren 
aan de locoburgemeester. Toch kan een locoburgemeester 
als plaatsvervanger ook noodverordeningen vaststellen.2

6. In de zaak omtrent het beslissen op bezwaar is het 
nog duidelijker dat mandaat iets anders is. Het is vaste ju-
risprudentie dat wanneer een bestuursorgaan zelf het be-
sluit in primo heeft genomen, dat dan in elk geval het besluit 
op bezwaar niet door een ondergeschikte (ABRvS 30 maart 
1999, JB 1999/109 (Van Dijk/Noord-Holland), CRvB 3 maart 
2004, ECLI:NL:CVRB:2004:AO5433 (Sociale Zaken Borsele) 
en CBb 4 juni 2002, ECLI:NL:CBB:2002:AE3950; JB 2002/233 
(Berner Sennenhond)) of een lid (ABRvS 5 januari 2005, 
ECLI:NL:RVS:2005:AR8743; AB 2005/168, m.nt. H.E. Bröring; 
JB 2005/64, m.nt. E.C.H.J. van der Linden; Gst. 2005/64, m.nt. 
M.C. de Voogd (Graaf Huyn College Geleen) van dat bestuurs-
orgaan mag worden genomen. Aangenomen moet worden 
dat een mandaat aan een niet-ondergeschikte ook niet 
mogelijk is wanneer het bestuursorgaan zelf het besluit in 
primo heeft genomen (zie R.J.M.H. de Greef, ‘Beslissen op 
bezwaar in relatie attributie, delegatie en mandaat: wat 
mag wel en niet?’, Gst. 2019/36). In dat licht zou het niet toe-
gestaan zijn dat een locoburgemeester beslist omtrent een 
bezwaar ingediend tegen een besluit dat in primo door de 
burgemeester is genomen. Maar, zoals we onder 4 zagen, 
speelt dit bij plaatsvervanging niet omdat beide besluiten 
dan gewoon door het ambt burgemeester zelf zijn genomen, 
hoewel dat in de praktijk door twee verschillende personen 
is gedaan. Zij oefenden toen zij hun besluiten namen beiden 
het ambt burgemeester uit. Bij mandaat wordt zoals eerder 
gezegd slechts gehandeld namens het ambt, de gemanda-
teerde oefent het ambt niet zelf uit.

2 Zie bijv. https://www.nrc.nl/nieuws/1993/10/15/noodverordening-zwaarder-
middel-dan-noodbevel-7199489-a1187895. 
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7. Om het nog iets complexer te maken komen er 
ook in organisatieregelingen vervangingsregelingen voor. 
Meestal gelden dergelijke vervangingsregelingen voor (top)
ambtenaren, zoals de secretaris-generaal, directeur-gene-
raal en directeuren bij een ministerie of voor de secretaris 
en directeuren (en soms afdelingshoofden of teammana-
gers) bij gemeenten, provincies en waterschappen. Aan deze 
functionarissen worden vaak bevoegdheden in (onder)man-
daat verleend. Wanneer de persoon die een bepaalde func-
tie bezet afwezig is, wordt de functie tijdelijk waargenomen 
door een andere persoon die dan echter op dat moment de 
betreffende functie uitoefent (Zie bijv. art. 3.6 Mandaatbe-
sluit BZK 2016 (Stcrt. 2016, 50915, gewijzigd bij Stcrt. 2017, 
51079) jo. Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK (Stcrt. 
2017, 31187). In art. 3.6 Mandaatbesluit BZK 2016 is apart 
geregeld van de mogelijkheden van de secretaris-generaal 
om ondermandaat te verlenen (art. 3.4 en 3.5 Mandaatbe-
sluit BZK 2016). Zie art. 4.9 Mandaatbesluit BZK 2016 voor 
de plaatsvervanging van diensthoofden (directeuren-gene-
raal en de Nationaal Commissaris Digitale Overheid, art. 1 
aanhef en onder c Mandaatbesluit BZK 2016) en art. 5.11 
Mandaatbesluit BZK 2016 voor de plaatsvervanging van di-
recteuren (zie art. 1 aanhef en onder d Mandaatbesluit BZK 
2016)). Daarom is een aanvullend mandaat (hoewel in de 
praktijk weleens van vervangingsmandaat wordt gespro-
ken) in dat geval niet nodig.
8. Plaatsvervanging moet dus onderscheiden worden 
van mandaat. Mandaat gaat over het namens een bestuurs-
orgaan nemen van een besluit. Bij plaatsvervanging neemt 
iemand het ambt waar, waardoor het gewoon het bestuurs-
orgaan zelf is dat handelt, zowel feitelijk als juridisch. De 
plaatsvervanger hoeft om die reden ook geen (apart) man-
daat verleend te krijgen. Krijgt hij dit toch, dan is hij eigen-
lijk op twee gronden bevoegd: als plaatsvervanger kan hij 
het ambt waarnemen en de daarbij behorende bevoegdhe-
den uitoefenen, als gemandateerde kan hij namens het be-
stuursorgaan handelen.

R.J.M.H. de Greef
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