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Voorwoord

Hoewel ik gedurende mijn hele loopbaan nu en dan voor publicaties onderzoek heb 
gedaan op mijn vakgebied, is het schrijven van een proefschrift voor mij nooit een 
‘heilig moeten’ geweest. Dat ik dit boek pas nu heb afgerond, getuigt daarvan en als 
het een ‘jonge doctor’ oplevert, is dat dan ook wel heel betrekkelijk. Het is met name 
de veranderde bestuurlijke koers bij mijn werkgever, de Open Universiteit (OU), ge-
weest die mij ertoe heeft gebracht in een promotietraject te stappen. De OU heeft 
vele jaren tot taak gehad het ontwikkelen en verzorgen van hoger afstandsonderwijs 
en ik heb mij dan ook lang voornamelijk beziggehouden met de ontwikkeling en 
vernieuwing van (digitaal) staats- en bestuursrechtelijk onderwijs. Een dissertatie 
is pas actueel geworden toen voor zittende universitair docenten de promotie-eis is 
ingevoerd. De decaan van de faculteit Rechtswetenschappen1 en de voorzitter van 
de Onderzoekscommissie,2 hebben mij toen voorgesteld om mijn onderzoek te ba-
seren op mijn eerdere publicaties over het decentralisatierecht. Dat voorstel heb ik 
na de instemming van de beoogde promotores overgenomen en voor delen van dit 
boek is dan ook mede gebruikgemaakt van teksten die ik eerder - in twee gevallen 
samen met een andere auteur3- heb gepubliceerd,4 het hergebruik verklaart dat som-
mige onderdelen uitvoeriger worden behandeld dan andere. Ik beoog met dit boek 
een proeve van bekwaamheid tot het doen van onderzoek af te leggen en herhaal 
de woorden van W.C.D. Olivier, de eerste promovendus die zijn dissertatie in de 
Nederlandse taal schreef en in 1847 is gepromoveerd bij Thorbecke: ‘ik verzoek ten 
ernstigste, dat men er geene hoogere eischen dan die eener proeve aan doe’.5

Dat mijn promotie niet plaatsvindt aan de OU heeft zo zijn redenen. Ik dank 
mijn promotor, de rector en de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Vrije Universiteit voor hun zeer gewaardeerde inspanningen om mijn promotie 
aan hun instelling mogelijk te maken. Hoewel mijn alma mater van een andere deno-
minatie is dan de Vrije Universiteit, vind ik het bijzonder om te kunnen promoveren 
aan een christelijke universiteit want ‘In dei nomine feliciter’.6

Van 1992 tot medio 2013 heb ik de gelegenheid gehad als lid van de Groupe des 
Experts du Charte Européenne sur l’Autonomie Locale van de Raad van Europa in 
Straatsburg7 te participeren in talrijke discussies tussen Europese staatsrechtbeoe-

1. Destijds prof. dr. H.C.G. Spoormans.
2. Destijds prof. mr. E. F. Stamhuis.
3. Zie de achter in dit boek opgenomen bibliografie onder De Greef & Van Haaren-Dresens 2011 en 

Teunissen & Van Haaren-Dresens 2008. Ik ben De Greef en Teunissen erkentelijk voor hun uitdruk-
kelijke toestemming de artikelen te hergebruiken voor dit boek.

4. Zie de achter in dit boek opgenomen bibliografie onder Van Haaren-Dresens 2000, 2005, 2008, 
2011 en 2016.

5. W.C.D. Olivier, Proeve over de beperkingen van den eigendom door het politie-regt, Leyden, J. Gerhard 
en Comp., 1847, p. I V.

6. Wapenspreuk van mijn alma mater, de Radboud Universiteit Nijmegen.
7. Onder het opeenvolgend voorzitterschap van prof. dr. Alain Delcamp, destijds verbonden aan de 

Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne en nadien aan het Institut d’études politiques d’Aix-en-Pro-
vence, Frankrijk, en prof. dr. Francesco Merloni, destijds verbonden aan de Università di Perugia, 
Italië.
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fenaren en bestuurskundigen over de constitutioneelrechtelijke en bestuurskundig-
politicologische positie van decentrale overheden in de verschillende lidstaten-partij 
bij het Europees Handvest en over de vraag hoe die nationale posities zich verhou-
den tot het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Dat bood mij veel nieuwe 
inzichten die mij bij mijn onderzoek van pas zijn gekomen.

Al mijn collegae die gedurende de lange onderzoeksperiode hun belangstelling voor 
mijn vorderingen hebben getoond bedank ik daar gaarne voor.

Als ik tussentijds twijfelde of ik dit traject zou kunnen afronden, heb ik terug-
gedacht aan de woorden van Piet Boon8 die mij zei dat hij ervan overtuigd was dat ik 
een proefschrift zou kunnen schrijven. Met Piet heb ik in de jaren dat hij mijn baas 
was en ook daarna boeiende en instructieve gesprekken gevoerd over allerlei staats-
rechtelijke, historische, theologische en politieke onderwerpen en daarvan heb ik 
veel geleerd. Hem en mijn collega proxima bij de vakgroep staats- en bestuursrecht 
en lieve vriendin, Christine Delnooz, dank ik oprecht voor de gedachtewisselingen 
en voor hun niet aflatende aan- en bemoedigingen. John Dohmen9 dank ik voor zijn 
onvermoeibare inzet zonder welke dit boek er niet in deze vorm zou zijn geweest. 
Marjo Ummels dank ik voor haar correcties in mijn Engelstalige samenvatting van 
dit boek.

De leden van de beoordelingscommissie en van de promotiecommissie, allen geken-
de experts op het gebied van het openbaar bestuur, ben ik erkentelijk en dank ik voor 
hun bereidheid mijn proefschrift en de verdediging daarvan te beoordelen. Zonder 
de andere leden tekort te willen doen, wil ik twee leden hier graag bij naam noemen. 
Het stemt mij blij dat Willem Konijnenbelt,10 mijn eerste baas, bereid is gebleken als 
lid van de commissies te fungeren. De o.m. vanwege mijn gezondheidsproblemen 
ontstane vertraging in het onderzoek, door hem als ‘beren en wolven’ op mijn weg 
aangeduid, heeft ertoe geleid dat hij helaas niet als (mede)promotor kan fungeren, 
zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Zonder toedoen van Arno Korsten11 zou ik 
geen deel uit hebben kunnen maken van de hiervoor genoemde Straatsburgse on-
derzoeksgroep. Ik ben hem erkentelijk dat hij mij daarvoor heeft aanbevolen zodat 
ik toegang heb gekregen tot een internationaal netwerk van decentralisatiedeskun-
digen en heb kunnen deelnemen in de gedachtevorming over decentrale autonomie 
door experts uit alle lidstaten van de Raad van Europa. 

Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn (co)promotores Jon Schilder en Jos Teu-
nissen.12 Jos stimuleerde mij met zijn bevlogenheid voor het vak regelmatig om nog 

8. Prof. mr. P.J. Boon, tot november 2005 hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de faculteit Rechts-
wetenschappen van de OU.

9. Drs. J.G.C. Dohmen, redacteur bij de OU, heeft in eigen tijd de redactie en de opmaak van het ma-
nuscript verzorgd en heeft daarbij bijzonder veel begrip getoond voor mijn ‘grillen’.

10. Prof. mr. W. Konijnenbelt, em. hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Universiteit van Amsterdam en oud-lid van de Raad van State.

11. Prof. dr. A.F.A. Korsten, em. hoogleraar Bestuurskunde aan de Open Universiteit en honorair hoog-
leraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

12. Prof. mr. J.M.H.F. Teunissen, hoogleraar Staats- en bestuursrecht en algemene staatsleer aan de 
Open Universiteit en prof. mr. A.E. Schilder, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Uni-
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net iets verder te zoeken en andere gezichtspunten in de beschouwing te betrekken. 
Van zijn grote kennis en zijn wetenschappelijke habitus heb ik genoten. Ik ben hem 
erkentelijk voor zijn inzet maar ook voor zijn uitzonderlijke warme intermenselijke 
belangstelling die mij goed gedaan heeft. Toen ik mij vele jaren geleden met decen-
tralisatierecht bezig ging houden heb ik met veel genoegen postacademisch onder-
wijs van Jon gevolgd. Hij schreef toen al veel over het decentralisatierecht en zijn 
inzichten hebben mij geleerd dat decentrale rechtsgemeenschappen en hun ambten 
in het juridisch onderwijs meer aandacht verdienen dan zij veelal krijgen. Bij mijn 
onderzoek heb ik gebruik kunnen maken van zijn grote kennis van het gemeente-
recht en ik ben hem dankbaar voor zijn bereidheid als promotor op te treden en mijn 
promotie bij de Vrije Universiteit Amsterdam mogelijk te maken. Met mijn collega 
Karianne Albers13 heb ik over de jaren niet alleen veelvuldig inhoudelijk gesproken 
over het onderwijs dat wij maakten, maar ook over het interbestuurlijk toezicht, niet 
in het minst in het kader van de door onze vakgroep georganiseerde staatsrechtcon-
ferentie en ons beider bijdragen daaraan. Ik dank Karianne voor haar adviezen, voor 
haar collegialiteit en voor haar bereidheid als co-promotor op te treden. 

Ik draag dit boek op aan mijn ouders die mij, zolang als ik mij kan herinneren, heb-
ben gestimuleerd mijn mogelijkheden te benutten en die zich, hoewel dat in die da-
gen in hun omgeving niet vanzelfsprekend was, zeer hebben ingezet om hun kinde-
ren een goede opleiding te kunnen bieden. Hen ben ik dan ook de meeste dankbaar-
heid verschuldigd, ook voor het door hen gelegde fundament in de fijne jeugd die zij 
mij hebben gegeven en voor hun liefdevolle zorg en aandacht voor mij. Zij zijn niet 
meer onder ons maar ik koester me in wat ik voel als hun alomtegenwoordigheid. 
Het spijt me dat ik niet heb kunnen voldoen aan de als aansporing bedoelde vraag 
van mijn vader, niet zo lang voor zijn overlijden, of hij het nog ging meemaken. Dat 
mijn broer Gerard en mijn zus Marjon zijn aansporingen hebben overgenomen en 
steeds hun belangstelling zijn blijven tonen, doet mij goed en daarvoor wil ik hen 
hier van harte danken. Ook hun partners Brigitte en Gert-Jan en mijn schoonouders 
Ap en Henny dank ik voor hun belangstelling en dat geldt evenzeer voor mijn vrien-
dinnen en vrienden Gina, Pol, Anita, Edward, Margreet en Wim met wie ik al sedert 
mijn school- en studietijd optrek. Mijn neef Fabian en mijn nichtje Julia, mijn lieve 
oogappels, mogen hier niet ongenoemd blijven; zij staan nog aan het prille begin van 
hun studies en ik wens hen toe dat zij daar net zoveel plezier aan gaan beleven als ik 
beleefd heb aan de mijne. Rest mij aan A.’s wens om hier niet genoemd en bedankt 
te worden, bij dezen gehoor te geven.

versiteit.
13.  Mr. dr. C.L.G.F.H. Albers, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht bij de OU.

♦♦♦
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Toelichting gehanteerde terminologie en noten

Met de termen decentrale overheden, decentrale (overheids)organen en decentrale 
(overheids)ambten worden in dit boek de (organen of ambten) van de territoriaal 
gedecentraliseerde overheidslichamen gemeenten en provincies bedoeld, tenzij uit-
drukkelijk anders wordt aangegeven. De termen organen en ambten worden beide 
gebruikt en duiden in dit boek hetzelfde aan.

In de in Nederland gebruikelijke publiekrechtelijke terminologie komt tot uitdruk-
king dat bevoegdheden van een overheidslichaam − de publiekrechtelijke rechtsper-
soon − worden uitgeoefend door hun ambten of organen. In internationaal verband 
is dat anders. Daarin is vaak sprake van public authorities; waarmee zowel het li-
chaam als de organen of ambten binnen dat lichaam worden aangeduid. Met name 
waar het over het Handvest gaat, wordt in dit boek daarom soms gesproken van de-
centrale overheden als het vanuit de Nederlands staatsrechtelijke terminologie om 
bevoegdheden van organen van die overheden gaat. 

In zijn arrest van 19 april 1865, W. 2706, stelt de Hoge Raad voor het eerst duidelijk 
vast dat het rechterlijke toetsingsrecht ten aanzien van gemeentelijke verordenin-
gen alleszins kan bestaan naast het vernietigingsrecht dat de Kroon heeft ingeval 
van strijd van die verordeningen met de wet of het algemeen belang. Sindsdien is 
het naast elkaar bestaan van het rechterlijk toetsingrecht en het vernietigingsrecht 
van het bestuur als vanzelfsprekend dan wel als regel van ongeschreven recht be-
schouwd. Als een rechter besluiten aan regelgeving toetst, kan hij een regeling on-
verbindend verklaren of in het hem voorgelegd geval buiten toepassing laten. Maar 
in die gevallen is geen vernietiging aan de orde. Alleen bij een besluit van een be-
stuursorgaan dat interbestuurlijk toezicht als bedoeld in artikel 132, vierde lid, van 
de Grondwet uitoefent, kan een gemeentelijke of een provinciale verordening wor-
den vernietigd. Uiteraard laat dit onverlet dat de rechter op grond van artikel 8:72 
van de Algemene wet bestuursrecht andere besluiten dan algemeen verbindende 
voorschriften (zie artikel 8.3 van die wet) vernietigt als hij een daartegen ingesteld 
beroep gegrond acht. 

Waar in dit boek in relatie tot regelgeving de begrippen vernietiging(en) en 
vernietigingsbesluit(en) worden gehanteerd, gaat het om vernietiging in het kader 
van bestuurlijk optreden. Als in het kader van het interbestuurlijk toezicht een hoger 
bestuursorgaan besluiten van een lager bestuursorgaan vernietigt, spreekt men van 
spontane vernietiging. Rechterlijke tussenkomst is bij die vernietiging niet aan de 
orde. In het kader van de rechtsbescherming kan ingevolge artikel 281a van de Ge-
meentewet respectievelijk 2.74a van de Provinciewet tegen vernietigingsbesluiten 
wel beroep worden ingesteld bij de rechter.

Om de noodzaak van terugzoeken te beperken zijn in noten, ook als wordt verwezen 
naar reeds eerder aangehaalde bronnen, steeds de volledige gegevens opgenomen.

De tekst van dit boek is initieel op 13 oktober 2017 aan de beoordelingscommissie 
gezonden. Daarna is het manuscript inhoudelijk niet meer aangepast op enkele uit-
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zonderingen na, met name waar het betreft verduidelijkingen en ten aanzien van de 
uitzonderlijke bestuurlijke situatie in de regio Parkstad. Voorts zijn het voorwoord, 
de samenvattingen en het curriculum toegevoegd.
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Lijst van afkortingen

Omwille van de toegankelijkheid van de tekst is getracht afkortingen daarin zoveel 
mogelijk te vermijden. Toch maakt de leesbaarheid het soms  noodzakelijk om, met 
name in de noten, gebruik te maken van afkortingen. Die worden hieronder ver-
klaard. 

AA Ars Aequi
AB Administratiefrechtelijke Beslissingen
AARvS Afdeling advisering Raad van State
ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Awb Algemene wet bestuursrecht
bijv. bijvoorbeeld
BZK binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
c.a. cum annexis
CLRAE Congress of Local and Regional Authorities in Europe
CRvB Centrale Raad van Beroep
c.s. cum sociis
e.a. en anderen
ECLI European Case Law Identifier
EHLA Europees Handvest inzake Lokale Autonomie
etc. etcetera
EK Eerste Kamer
Gemwet Gemeentewet
G(r)w Grondwet
Gst. de Gemeentestem
i.e. id est
e.v. en volgenden
IPO Interprovinciaal Overleg
m.i. mijns inziens
m.nt. met noot
Nimby not in my backyard
no. nummer
nr. nummer
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJB Nederlands Juristenblad
NTB Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht
PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
p(p). pagina(’s)
Pwet Participatiewet
Prw Provinciewet
red. redactie 
RM Themis Rechtsgeleerd Magazijn Themis
RSV Rechtspraak sociale verzekeringen
Stb.  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
TvCR Tijdschrift voor constitutioneel recht
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TK Tweede Kamer
Trb. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
TvO Tijdschrift voor Openbaar bestuur
VAR Vereniging voor bestuursrecht
VMR Vereniging voor milieurecht
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wet arhi Wet algemene regels herindeling
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Hoofdstuk I

Inleiding, onderzoeksopzet en probleemstelling

I.1 Ten geleide

Evenals in de verhoudingen tussen overheid en private (rechts)personen wordt ook 
binnen het publiekrecht, en dan met name in het constitutionele recht, in de relatie 
tussen de verschillende lagen van het openbaar bestuur steeds meer gerefereerd aan 
de eigen verantwoordelijkheid van de te onderscheiden bestuursniveaus. In het open-
baar bestuur ligt op verschillende beleidsterreinen de primaire verantwoordelijk-
heid bij gemeenten en/of provincies, waar de kennis van het te besturen maatschap-
pelijk veld het grootste is. Kijkend naar de afgelopen decennia, kan een ontwikkeling 
worden ontwaard die − onder het motto ‘lokaal (of regionaal) wat kan, centraal wat 
moet’ − erop gericht is om méér dan voorheen de eigen verantwoordelijkheid van 
decentrale overheden te benadrukken in veelal heel open geformuleerde wettelijke 
zorgplichten. Om de decentrale taakbehartigers optimaal de ruimte te bieden om, in 
samenspraak met de betrokken maatschappelijke actoren − burgers, instellingen en 
bedrijven −, lokaal of regionaal maatwerk te bieden, draagt de rijksoverheid steeds 
meer taken over aan besturen van decentrale overheden en volstaat het rijk met het 
stellen van algemene kaders, vaak op het niveau van doelen en/of prestaties. Wet-
geving wordt aldus steeds vaker kaderstellende ‘doelgeving’.14 De centrale overheid 
formuleert dan gedragsnormen die door de normadressaten in acht moeten worden 
genomen om bepaalde belangen te verwezenlijken. De normadressaten dienen die 
open normen in acht te nemen bij hun handelen. Als ambten van decentrale over-
heden worden geadresseerd moeten zij binnen door de wetgever gestelde kaders de 
door hem gestelde doelen trachten te bereiken om de door hem geformuleerde be-
langen te dienen. Zorgplichten vormen aldus een sturingsinstrument voor de cen-
trale overheid dat zich een plaats heeft verworven in het wetgevingsbeleid van het 
rijk. De positie van ambten van decentrale overheden ten opzichte van de centrale 
overheid en hun beleidsvrijheid worden erdoor beïnvloed omdat zij op steeds meer 
terreinen niet meer zelf kunnen bepalen welke taken zij moeten behartigen en hoe 
zij dat willen doen. Dat heeft ook gevolgen voor de positie van (ambten van) de-
centrale overheden jegens (ambten van) de centrale overheid in de interbestuurlijke 
toezichtsverhoudingen.15 

In de laatste decennia zijn traditionele instrumenten van interbestuurlijk toe-
zicht, zoals het vereiste van goedkeuring, afgeschaft of vervangen door nieuwe, 

14. Term ontleend aan J.M.H.F. Teunissen, Alternatieve regelgeving en eigen verantwoordelijkheid, oratie 
Open Universiteit, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007, pp. 6 en 89.

15. Zie voor beschouwingen over diverse aspecten van zorgplichten in het privaatrecht en in het publiek 
recht C.E.C. Jansen, S.A.J. Munneke, F.J. van Ommeren, J.W. Rutgers (red.), Zorgplichten in publiek- 
en privaatrecht, VU University Amsterdam, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2011.
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alternatieve mogelijkheden tot interbestuurlijke sturing. Daartoe behoren de zorg-
plichten maar ook interventiemogelijkheden als aanwijzingen, richtlijnen, ‘positief 
toezicht’ en kaderstellende regels. Ook de aan decentralisatie gekoppelde financiële 
sturing door de ‘hogere’ overheid op te bereiken prestaties die veelal worden vast-
gelegd in bestuursovereenkomsten, behoort tot die alternatieve mogelijkheden. In 
die omstandigheden laat zich de vraag stellen of een en ander zich verdraagt met 
de constitutionele positie van territoriale decentrale overheden zoals die wordt ge-
waarborgd in de Grondwet en het Europees Handvest inzake lokale autonomie.

Gedecentraliseerde staat

Tussen de drie territoriale bestuurslagen in Nederland16 − rijk, provincie en gemeen-
ten − bestaat geen hiërarchie: de ene laag is niet hoger dan de andere. Dat blijkt onder 
meer uit het gegeven dat de ambten van de te onderscheiden decentrale overheids-
verbanden niet in een bevelsverhouding staan tot elkaar en tot de ambten van het 
centrale overheidsverband en uit het feit dat decentrale ambten van oudsher origi-
naire bevoegdheden tot regeling en bestuur bezitten: hun autonomie. De Grondwet 
noch de organieke wetten kennen die term. Ook voor de andere categorie van be-
voegdheden, i.e. de medewerking aan de uitvoering van ‘hogere’ regelgeving,17 tref-
fen we de daarvoor in Nederland algemeen gebezigde term medebewind niet aan in 
de Grondwet, de Provinciewet of de Gemeentewet. Dat is anders voor het Europees 
Handvest inzake lokale autonomie (hierna ook: Handvest), een in het kader van de 
Raad van Europa tot stand gekomen internationaal verdrag waarbij Nederland par-
tij is. Onder het opschrift ‘Reikwijdte van de lokale autonomie’ wordt uit artikel 4 van 
het Handvest duidelijk dat naast geattribueerde ook gedelegeerde bevoegdheden van 
decentrale overheden onder de term autonomie worden geschaard. Daarmee omvat 
het begrip autonomie zowel hetgeen in Nederland traditioneel wordt aangeduid als au-
tonome bevoegdheden als hetgeen hier medebewind wordt genoemd. 

16. De positie van en verhoudingen tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk der 
Nederlanden maken geen deel uit van dit onderzoek. Opgemerkt zij slechts dat Bonaire, Sint Eus-
tatius en Saba sinds de herziening van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden per 10 ok-
tober 2010 niet meer tot het voormalige Koninkrijksland Nederlandse Antillen behoren, maar deel 
uitmaken van Nederland en veelal worden aangeduid als de BES-eilanden. Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten zijn net als Nederland zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. De BES-eilanden zijn 
openbare lichamen in de zin van artikel 134 van de Grondwet en hebben derhalve niet de rechtsvorm 
van provincies of gemeenten. Dat zij desalniettemin vaak als gemeenten worden geduid, is een gevolg 
van de vóór de herstructurering van het Koninkrijk in 2010 al verlaten gedachte dat het model van 
de Nederlandse gemeenten op hen van toepassing zou kunnen worden. Zie hierover bijvoorbeeld de 
derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke beschouwingen van de Afdeling advisering 
van de Raad van State, Den Haag, 20 december 2012, Bijlage bij Kamerstukken II, 2012/2013, 33 
400-VII, nr. 67.

17. Met het gebruik van aanhalingstekens wordt bedoeld aan te geven dat hier geen sprake is van re-
gelgeving van een hoger overheidsverband maar van regelgeving die een hogere status heeft in de 
regelgevingshiërarchie die het staatsrechtelijk gewoonterecht kent; die hiërarchie komt in hoofdstuk 
3 aan de orde.



3

Zelfstandigheid in gebondenheid

In de laatste decennia is in Nederland vanuit de centrale overheid een groot aantal taken 
gedecentraliseerd naar gemeentebesturen. Die taken zijn vaak eerst onttrokken aan de 
traditionele autonome sfeer die in de loop van de jaren steeds kleiner is geworden. Maar 
het gaat ook vaak om het overhevelen van taken die eerder bij ambten van het centrale 
niveau berustten, naar ambten van decentrale overheden. Een recent voorbeeld hier-
van betreft de zogenoemde 3D’s18 waarop hieronder zal worden ingegaan. 

De medewindbevoegdheden van ambten van decentrale overheden zijn door 
deze ontwikkelingen in de afgelopen decennia sterk toegenomen en naar verwach-
ting zullen zij nog verder worden uitgebreid ten koste van de autonome bevoegdhe-
den. Heeft deze verschuiving in decentralisatievorm consequenties voor de staats-
rechtelijke betekenis van het onderscheid tussen autonomie en medebewind waarbij 
in de literatuur al langer vraagtekens worden gezet? En blijft er straks nog iets over 
van de originaire bevoegdheid tot regeling en bestuur van decentrale overheidsamb-
ten? 

In het kader van het interbestuurlijk toezicht is het onderscheid tussen beide 
soorten bevoegdheden in het Nederlandse staatsrecht nog steeds relevant omdat 
voor autonome bevoegdheden een ander toezichtregime geldt dan voor medebe-
windsbevoegdheden. Maar buiten het nationale staatsrecht ligt dat anders. Decen-
trale overheden nemen in de staatkundige verhoudingen in alle westerse staten hun 
eigen plaats in met de daarbij behorende bevoegdheden zonder dat het onderscheid 
tussen autonomie en medebewind wordt gemaakt zoals dat in Nederland geschiedt.

Hierna wordt nagegaan hoe de staatsrechtelijke positie van de decentrale over-
heidslichamen in Nederland in relatie tot het centrale overheidsverband zich ver-
houdt tot de uitgangspunten in het Europees Handvest inzake lokale autonomie 
waaraan ook ons land zich heeft verbonden.

Eenheidsstaat

Een gedecentraliseerde eenheidsstaat kan alleen functioneren indien er een even-
wicht is tussen de verscheidenheid die de decentrale bestuurslagen met zich brengt, 
en de eenheid die noodzakelijk is om binnen één staatsverband te opereren. In een 
eenheidsstaat is interbestuurlijk toezicht van oudsher hét instrument om, met in-
achtneming van de autonomie van decentrale overheden, de eenheid in de staat te 
waarborgen. Dat toezicht behoeft wel een vorm die recht doet aan de eigen verant-
woordelijkheid van de decentrale bestuurslagen. De laatste jaren zijn de interbe-
stuurlijke verhoudingen en met name het interbestuurlijk toezicht onderwerp van 
discussie geweest. Die discussie heeft geleid tot de Wet revitalisering generiek toe-
zicht19 waarmee de wetgever poogt de klassieke instrumenten voor repressief toe-

18. Niet te verwarren met het door het Nederlandse kabinet in het internationaal veiligheidsbeleid aan-
gehangen ‘3D-benadering’ (verbinding van Defence, Diplomacy and Development). Zie bijvoor-
beeld Kamerstukken I, 2014-2015, 33694, nr. D en de toespraak van Koning Willem-Alexander voor 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York op 28 september 2015. 

19. Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in 
verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek 
toezicht), Stb. 2012, 233, is op 1 oktober 2012 in werking getreden ingevolge het besluit van 13 juni 
2012, Stb. 2012, 276. 
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zicht door ambten van hogere overheden op die van lagere overheden te doen her-
leven. De oude instrumenten van interbestuurlijk toezicht, te weten goedkeuring, 
schorsing, vernietiging20 en taakverwaarlozingsregelingen, zijn de laatste decennia 
meer en meer in onbruik geraakt ten faveure van nieuwe, veelal als ‘positief toezicht’ 
aangeduide, interventiemogelijkheden. Te denken is dan aan algemene instructiere-
gels en concrete aanwijzingsbevoegdheden, alsmede aan voor de minister of gede-
puteerde staten geschapen bevoegdheden om de vergunningverlening ten behoeve 
van een project te ‘coördineren’ waarbij bevoegdheden van andere overheden wor-
den ‘overgenomen’. Sinds de opkomst van het ‘New Public Management’, kennen 
we voorts het instrument van de sturing op kwantificeerbare prestaties, doorgaans 
gekoppeld aan bestuursovereenkomsten. Maar ook met de al langer bestaande stu-
ring door financiële instrumenten, de zogenaamde ‘gouden koorden’, houdt het 
centrale overheidsverband invloed op decentrale ambten. Dat kan als een verkapte 
vorm van toezicht worden beschouwd, vooral in de gevallen waarin uitkeringen aan 
decentrale overheden vanwege het rijk worden gebonden aan allerlei voorwaarden 
zoals een koppeling aan het voldoen aan wettelijke zorgplichten. De invoering van 
dergelijke interventiemogelijkheden − veelal onder afschaffing van ‘ouderwets’ ge-
noemde toezichtvormen zoals de goedkeuring − is doorgaans verdedigd met de ar-
gumentatie dat met ‘positief toezicht’ beter recht zou worden gedaan aan de eigen 
verantwoordelijkheid van decentrale overheden. In de memorie van toelichting bij 
het concept-wetsvoorstel voor de Gemeentewet heet het dat aan vormen van po-
sitief toezicht ‘geen ernstige bezwaren’ verbonden behoeven te zijn als de nodige 
waarborgen, zoals beroep bij de Kroon, geboden worden tegen een te ruime of ge-
makkelijke toepassing daarvan ‘te meer omdat daarmee de verantwoordelijkheid 
voor de uiteindelijk te vormen beslissing duidelijk tot uitdrukking komt’.21 Echter, 
in de praktijk blijken die nieuwere, sturende, interventiemogelijkheden voor de nor-
male gang van zaken een veel verstrekkender invloed op de gemeentelijke en provin-
ciale eigen verantwoordelijkheid te kunnen hebben dan de traditionele goedkeuring 
en vernietiging. Bij de preventieve en repressieve toezichtvormen is de doelstelling, 
kort gezegd, het redresseren van decentrale besluiten die strijdig zijn met het recht 
of het algemeen belang. De andere traditionele toezichtvorm, de taakverwaarlo-
zingsregeling, heeft ten doel het bestuur in provincies en gemeenten te verzekeren 
als de bevoegde provinciale of gemeentelijke bestuursorganen hun taken niet naar 
behoren vervullen. Binnen het traditionele toezicht maakt de bevoegdheid tot in-
grijpen wegens strijd met het algemeen belang het mogelijk dat toezichthoudende 
overheidsorganen zich inlaten met het beleid van organen van decentrale overhe-
den. En de taakverwaarlozingsregeling waarbij ambten van hogere overheden in 
‘noodsituaties’ de bevoegdheden van decentrale ambten overnemen, houdt uit haar 
aard een inbreuk in op de eigen verantwoordelijkheid van de decentrale verbanden. 
Bij gelegenheid van de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht 

20. Niet te verwarren met rechterlijke vernietigingen van besluiten; zie ook onder Gehanteerde termino-
logie en noten en hoofdstuk IV. 

21. Memorie van toelichting bij het concept-wetsvoorstel voor de Gemeentewet, aangehaald in: Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten, Van gemeentewet naar Gemeentewet, Advies van de VNG over het 
concept-wetsontwerp Gemeentewet, Blauwe reeks nr. 65, Uitgeverij VNG, ’s Gravenhage 1982, p. 
33. 
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zijn veel van die nieuwe toezichtvormen gesaneerd ten gunste van de nieuw leven 
ingeblazen klassieke instrumenten van interbestuurlijk toezicht die in hoofdstuk IV 
aan de orde zullen komen. 

I.2 Onderzoeksopzet

I.2.1 P R O B L E E M S T E L L I N G  E N  O N D E R Z O E K S V R A G E N

Probleemstelling

Wordt in het Nederlandse staatsrecht rechtgedaan aan het al door Tocqueville ge-
formuleerde beginsel dat overheidsregulering en -bestuur dient plaats te vinden op 
het voor de burger zo nabij mogelijke niveau? En hoe moet daarbij worden voldaan 
aan in het constitutionele recht tot uitdrukking komende uitgangspunt dat ambten 
van territoriale decentrale overheden zelfstandig een substantieel deel van hun be-
voegdheden moeten kunnen uitoefenen? Die vragen vormen de probleemstelling 
van dit onderzoek en zij leiden tot een confrontatie van de positie en bevoegdheden 
van (ambten van) de decentrale overheden met het in het Nederlandse staatsrecht 
gehanteerde systeem van interbestuurlijk toezicht.

Onderzoeksvragen

De Nederlandse staatsvorm is die van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. De twee 
pijlers van die staatsvorm zijn de eenheidsstaat en de decentralisatie. De bevoegd-
heden die aan de ambten van de territoriaal gedecentraliseerde overheidsverbanden 
toekomen, bepalen de mate waarin daadwerkelijk sprake is van decentralisatie. Het 
gaat dan om de autonome bevoegdheden tot regelgeving en bestuur waarmee de 
decentrale ambten daadwerkelijk hun stempel kunnen zetten op de gang van zaken 
in hun territoria. Wanneer sprake is van strikt gebonden medebewindsbevoegdheid 
is het immers niet de decentrale overheid die zelf het voortouw heeft om te bepalen 
wat er gebeurt maar heeft het centrale overheidsverband de leidende rol. Heeft de 
decentrale overheid een eigen beleidsbepalende rol in ons staatsbestel of fungeert 
zij vooral als uitvoerder van op centraal niveau vastgesteld beleid? Daar zal hierna 
nader op worden ingegaan. Het gaat daarbij vooral om de positie van het meest de-
centrale territoriale overheidsverband, i.e. de gemeente. Volgens het in het Europese 
recht gehanteerde beginsel van subsidiariteit dient overheidsbevoegdheid waar mo-
gelijk te worden uitgeoefend op het niveau dat het dichtst bij de burger staat. Op dat 
niveau zijn de lokale omstandigheden en behoeften gekend en kan het beste worden 
beoordeeld hoe het belang van de lokale bevolking het beste kan worden gediend. 
Dat veronderstelt dat de desbetreffende overheidsverbanden ook de mogelijkheid 
hebben zelf te bepalen wat in het belang van hun burgers moet worden geregeld en 
hoe bestuursbevoegdheid in het belang van die burgers moet worden uitgeoefend. 
Hebben de besturen van de provincies en de gemeenten die mogelijkheden of on-
dervinden zij bij de uitoefening van hun bevoegdheden in belangrijke mate inmen-
ging van ambten van de centrale overheid en is echte zelfstandige bevoegdheid ver 
te zoeken? Laten de wetgever in formele zin en bestuursorganen van de centrale 
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overheid zich ook daadwerkelijk voldoende leiden door het vaak door hen beleden 
uitgangspunt dat regelgeving en bestuur waar mogelijk in de meest directe nabijheid 
van de burger dient plaats te vinden? 

In het onderzoek wordt gezocht naar het antwoord op de hierboven gestelde vragen.
Daartoe worden de (inter)nationale22 staatsrechtelijke positie van de decentrale 
lichamen van algemeen bestuur en de bevoegdheden van hun ambten in kaart ge-
bracht en wordt ingegaan op hun constitutioneelrechtelijke verhouding ten opzichte 
van (de ambten van) de centrale overheid waarin het interbestuurlijk toezicht een 
prominente plaats inneemt. De huidige en de wenselijke constitutionele positie van 
de decentrale overheidsambten wordt vervolgens gerelateerd aan de uitgangspunten 
die in wetgeving en verdrag zijn neergelegd. 

I.2.2 M A A T S C H A P P E L I J K E  R E L E V A N T I E 

Dat de vragen die hierboven worden gesteld, actueel en maatschappelijk relevant 
zijn, blijkt uit de plannen die ten grondslag lagen aan de totstandkoming van de ka-
binetten-Rutte I en II en uit de discussies rond de door die kabinetten geëntameerde 
grote decentralisatieoperaties in het sociaal domein. Op 30 september 2016 brengt 
de Afdeling advisering van de Raad van State haar vierde periodieke beschouwing 
over interbestuurlijke verhoudingen na de decentralisaties in het sociale en fysieke 
domein uit.23 Daarin wijst zij op het belang van kabinetsformatie en regeerakkoord 
voor de decentralisaties. Naar haar oordeel hebben de grote decentralisaties de on-
derlinge betrokkenheid tussen rijk, provincies en gemeenten versterkt. Zij stelt dat 
de aard en intensiteit van de interbestuurlijke verhoudingen in hoge mate de doel-
matigheid en kwaliteit van het overheidsbeleid bepalen en dat de uitkomst van een 
kabinetsformatie een prominente rol speelt bij de verdere ontwikkeling van deze 
verhoudingen. De Afdeling beveelt − naar mag worden aangenomen met het oog 
op de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 − aan 
dat tijdig op ambtelijk niveau overleg plaatsvindt over een gedeelde probleemana-
lyse, mogelijke oplossingen en de onderscheiden verantwoordelijkheden en dat een 
regeerakkoord vervolgens voldoende ruimte moet bieden voor nader overleg met de 
medeoverheden zoals dit geldt voor het overleg met sociale partners.24 In het slot-
hoofdstuk van haar advies concludeert de Afdeling dat in de periode waarop haar 
vierde evaluatie ziet, i.e. van 2013 tot 2016, een zeer omvangrijke verschuiving van 
taken en verantwoordelijkheden van het rijk naar gemeenten en provincies heeft 
plaatsgevonden, maar dat niet in alle opzichten recht is gedaan aan afspraken met 

22. Omdat het Europees Handvest inzake lokale autonomie het enige verdrag is dat specifiek ziet op de 
positie van decentrale overheden binnen de staat, vormt dat voor wat betreft het internationale recht 
het voornaamste element in dit onderzoek.

23. En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-
tralisaties in het sociale en fysieke domein, advies van 30 september 2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12.

24. En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-
tralisaties in het sociale en fysieke domein, advies van 30 september2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, p. 6.
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betrekking tot de interbestuurlijke verhoudingen. Zij meent dat de ingrijpende her-
schikking in de interbestuurlijke verhoudingen een nadere aanvulling van de Code 
interbestuurlijke verhoudingen nodig maakt. Naar het oordeel van de Afdeling 
noopt de decentralisatie echter vooral tot een grotere urgentie om bepaalde vraag-
stukken dieper te doordenken en aan te pakken. In dertien punten doet zij aanbeve-
lingen over de noodzaak van 
− afspraken in het regeerakkoord 
− bestendigheid en continuïteit van beleid
− integraal beleid
− terughoudendheid met nieuwe wetsvoorstellen
− bezinning op de positie van de regio’s
− stelselverantwoordelijkheid en rolvastheid van overheden en versterking van de 

rol van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
− heldere communicatie over de gevolgen van maatwerk
− bevordering van professionaliteit bij de uitvoering
− versterking van de rechtsbescherming
− herijking van het toezicht
− voorzieningen voor de beslechting van zuivere bestuursgeschillen
− het aanpassen en wettelijk verankeren van de Code interbestuurlijke verhoudin-

gen en
− gezonde financiële verhoudingen.25 
Een aantal van deze onderdelen zal later terugkomen. 

Op het moment van afronding van dit onderzoek loopt de kabinetsinformatie 2017. 
Wat over decentralisatie en de interbestuurlijke verhoudingen in het regeerakkoord 
van het nieuw te vormen kabinet aan de orde zal komen, staat te bezien. De regeer-
akkoorden van de kabinetten die voorafgingen aan het nieuwe kabinet, formuleren 
een aantal relevante voornemens met betrekking tot het openbaar bestuur die voor 
de decentrale overheden evenwel niet altijd als positief zijn te duiden. In het op 30 
september 2010 onder de titel Vrijheid en verantwoordelijkheid gesloten regeerak-
koord van het kabinet-Rutte I26 stellen de coalitiepartners dat zij het bestuur willen 
organiseren vanuit de principes ‘Je gaat erover of niet’ en ‘Je levert tijdig’. Alleen dan 
zal naar hun mening ‘een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid worden 
gevormd met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder 
bestuurders’. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zullen zich moeten be-
perken tot hun kerntaken en de taken van het bestuur zullen op een zo dicht mogelijk 
bij de burger gelegen niveau worden gelegd. Maar het kabinet kondigt ook aan met 
een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad − Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland − te zullen komen ‘ook om nieuwe 
bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen’ en met voorstellen tot afschaffing van 

25. En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-
tralisaties in het sociale en fysieke domein, advies van 30 september 2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, pp. 66-69.

26. Dit kabinet van VVD en CDA regeert met gedoogsteun van de PVV van 2010-2012; voor het re-
geerakkoord en het gedoogakkoord c.a. zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rappor-
ten/2010/09/30/regeerakkoord-vvd-cda, laatstelijk geraadpleegd op 16 december 2016. 
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deelgemeenten c.q. deelgemeenteraden. Hoe de afschaffing van deelgemeenten te 
rijmen valt met het leggen van de taken van het bestuur op een zo dicht mogelijk bij 
de burger gelegen niveau, maakt het regeerakkoord niet duidelijk. De opvolgende 
regering, het kabinet-Rutte II,27 wil ook de ‘bestuurlijke drukte’ aanpakken en de 
vorming van landsdelen ter hand nemen. Ook zij is voorstander van de afschaffing 
van de deelgemeenten die met een wijziging van de Gemeentewet in 201428 haar 
beslag krijgt. Met ingang van de dag na de laatst gehouden periodieke verkiezingen 
voor de gemeenteraden, i.e. per 20 maart 2014, bestaan in Nederland de iure geen 
deelgemeenten meer. 

Ook de andere voornemens van het kabinet-Rutte II op het terrein van de decentra-
lisatie stemmen niet hoopvol voor de decentrale overheden. De regering neemt zich 
bij haar aantreden voor het aantal gemeenten en provincies terug te brengen en een 
substantieel aantal rijkstaken op het gebied van zorg en jeugd over te hevelen naar 
gemeentebesturen. In het regeerakkoord Bruggen slaan van 29 oktober 201229 tref-
fen we de volgende passages aan:

‘8. Lagere apparaatskosten gemeenten
Het eindperspectief voor gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door 
schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving 
en minder dubbeling van taken. (…)

Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 
gemeenten in de periode tot 2017. Voor de totale periode komt deze benade-
ring neer op een resterend aantal van 100-150 gemeenten in 2025. Dit leidt 
tot een uitname uit het Gemeentefonds.

9. Minder provincies
Ons lange termijn perspectief leidt tot aanzienlijke besparingen op de mid-
dellange termijn. Een deel van deze besparing wordt in de periode tot 2017 
gerealiseerd door een eerste opschaling naar 10 provincies. Het eindbeeld be-
treft 5 landsdelen in 2025. De besparing leidt tot een uitname uit het Provin-
ciefonds. In deze kabinetsperiode worden Noord-Holland, Utrecht en (delen 
van) Flevoland samengevoegd.

(…)

45. (…) De AWBZ zorg die nu thuis of in de omgeving wordt geleverd en die 
met name ondersteunend van aard is, wordt vanaf 2015 door gemeenten uit-
gevoerd (onder de Wmo). Gemeenten kunnen meer maatwerk bieden en in-
spelen op lokale omstandigheden en zorgbehoefte van cliënten.

27. Kabinet van VVD en PvdA, 2012-2017.
28. De in 2011 ingediende wijzigingswet is op 19 maart 2014 in werking getreden op grond van het 

Besluit van 11 februari 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 
februari 2013, Stb. 2013, 76, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband 
met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen.

29. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord, laatstelijk ge-
raadpleegd op 16 december 2016. 
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(…)

46. (…) Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op 
het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De dienstverlening 
wordt meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO). (…) Vanaf 2015 wordt de extra-
murale zorg overgeheveld naar het gemeentelijk domein. De opbrengst vanaf 
2014 is een netto reeks.

(…)

52. Ontschotten jeugdzorg
Het jeugdzorgbudget, dat per 2015 met een decentralisatie-uitkering naar ge-
meenten wordt overgeheveld, wordt additioneel verlaagd met 150 mln. met 
een ingroei in 2015 en 2016. Gemeenten kunnen deze taak veel doelmatiger 
uitvoeren door ontschotting, preventie/vroegtijdig signaleren, verschuiving 
van zwaardere naar lichtere zorg en eenvoudigere (indicatie-)procedures. Het 
‘recht op zorg’, de PGB ‘kan’ bepaling en de gemeentelijke taak worden in de 
nieuwe wet zodanig beschreven dat dit voldoende beleidsvrijheid en ruimte 
voor maatwerk biedt. 

(…)

57. (…) Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten
De combinatie van de introductie van inkomensafhankelijke zorgfinanciering 
en het organiseren van zorg dicht bij mensen maakt vereenvoudiging en de-
centralisatie mogelijk van regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (Wtcg), de fiscale regeling voor aftrek van specifieke 
zorgkosten en de Compensatie Eigen Risico (CER). 

(…)

XIII. Bestuur
Een krachtige en dienstverlenende overheid vraagt een duidelijke afbakening 
van taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen. Het 
overbrengen van een groot aantal taken van het rijk naar gemeenten maakt 
meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers. Gemeen-
ten kunnen de uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer 
doen voor minder geld. Hiertoe biedt het rijk hen ruime beleidsvrijheid.
Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden 
die op een passende schaal zijn georganiseerd. Voor de lange termijn heb-
ben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en 
gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners voor ogen. De inwo-
nersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende 
delen van het land. De waterschappen worden samengevoegd met de lands-
delen. Samen met de medeoverheden willen we dit lange termijn perspectief 
realiseren. Ontwikkelingen in de gewenste richting worden aangemoedigd.
De landelijke overheid zal zijn doen en laten in de contacten met medeover-
heden richten op het gewenste eindbeeld. Dit heeft gevolgen voor het over-
leg en de vormgeving van decentralisaties en financieringsarrangementen. 
Decentralisaties zullen in principe gericht worden op 100.000+gemeenten. 
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Gemeenten benutten mogelijkheden om bewoners van wijken, buurten en 
dorpen te betrekken bij zaken die hen raken.

(…)

− De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, 
waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt.
− Met de overige provincies bespreken we initiatieven gericht op vergroting 
van de provinciale schaal.
− Wij kiezen voor een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot 
taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en 
regionaal economisch beleid.

(…)

De rijksoverheid gaat goedkoper, flexibeler en efficiënter werken, met minder 
bestuurlijke en ambtelijke drukte en regeldruk. Dat moet bijdragen aan verbe-
tering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Beleid en uitvoering 
worden vereenvoudigd, toezichtstaken en adviesfuncties samengevoegd, ta-
ken beëindigd of gedecentraliseerd naar andere overheden en de deregulering 
met kracht voortgezet. Dit leidt tot lagere nalevingskosten. Vanwege het grote 
belang en de complexiteit van deze opgave wordt de verantwoordelijkheid 
hiervoor ondergebracht bij een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst 
met doorzettingsmacht, op het ministerie van BZK.

Uit bovenstaande passages uit het regeerakkoord wordt duidelijk dat de regering bij 
haar aantreden sterk inzet op decentralisatie van taken en op schaalvergroting in het 
decentrale bestuur. De motieven voor decentralisatie en die voor schaalvergroting 
lijken evenwel lang niet altijd verenigbaar: het dichter bij de burger brengen van het 
openbaar bestuur en tegelijk de schaal van dat bestuur vergroten lijken tegengestel-
de bewegingen. Later zal hier verder op worden ingegaan.

De voornemens van het kabinet tot decentralisatie in het sociaal domein hebben 
in de maatschappij nogal wat kritiek geoogst en zijn op onderdelen bijgesteld, maar 
de operaties op het gebied van zorg voor chronisch zieken en gehandicapten, van 
jeugdzorg, en van werk en zorg hebben per 1 januari 2015 toch hun beslag gekre-
gen met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de 
Jeugdwet en de Participatiewet. Op deze beleidsterreinen is de verantwoordelijk-
heid van decentrale overheidsambten, met name die van gemeenten, ingrijpend ver-
anderd. Met deze wetten is niet alleen een decentralisatie van bevoegdheden gere-
aliseerd maar is tevens het karakter van overheidsbemoeienis in het sociale domein 
wezenlijk gewijzigd. Uitgangspunt is niet langer dat burgers die zorg nodig hebben 
jegens de overheid een wettelijk geregelde individuele aanspraak geldend kunnen 
maken. Ingevolge de nieuwe regelgeving moet ingeval een burger ondersteuning be-
hoeft telkens bezien worden op welke wijze collectieve voorzieningen moeten wor-
den ingezet bij het bieden van maatwerk in het specifieke geval. Daarbij dient vanuit 
de gedachte van een integrale aanpak van zorgbehoeften geopereerd te worden door 
de betrokken actoren: de burger zelf, zijn directe omgeving, private partijen die zorg 
aanbieden en verlenen, en overheidsambten. 

Als hoofdmotief voor de overheveling van taken en bevoegdheden van het rijk 
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naar gemeentebesturen wordt door de regering aangevoerd dat gemeenten ‘meer 
maatwerk kunnen bieden en kunnen inspelen op lokale omstandigheden en zorgbe-
hoefte van cliënten’. Bij het motief dat de desbetreffende taken in de nabijheid van 
de cliënt kwalitatief beter worden vervuld, kunnen, gezien de ervaringen die inmid-
dels met de ‘keukentafelgesprekken’, de rechterlijke terechtwijzingen van gemeen-
tebesturen en andere geluiden van kritiek van organisaties van belanghebbenden, 
vraagtekens worden geplaatst. Daarbij komt dat met de decentralisatie van de taken 
vanuit het rijk niet alle bijbehorende financiële middelen zijn overgeheveld naar de 
gemeenten met als reden dat gemeenten de taken efficiënter en derhalve goedkoper 
zouden kunnen uitvoeren. Inmiddels is evenwel gebleken dat de wens de vader van 
de gedachte is geweest en dat bij veel gemeenten grote tekorten zijn ontstaan.30 De 
vraag is dan of ook bij deze regering de wens structurele bezuinigingen te realiseren 
niet leidend is in plaats van het opgevoerde subsidiariteitsbeginsel. Dat sommige 
gemeentebesturen minder financiële middelen aan de uitvoering van de overgehe-
velde taken besteden dan zij van het rijk hebben ontvangen, is het gevolg van een 
ernstige versobering van het voorzieningenniveau door gemeentebesturen die tot 
veel kritiek en in een aantal gevallen tot vernietiging van de desbetreffende besluiten 
door rechters aanleiding heeft gegeven.31 De budgettaire gevolgen van de overheve-
lingen zullen overigens pas goed zichtbaar worden als alle maatregelen in dat ver-
band zullen zijn uitgevoerd in de komende jaren. Verderop zal daar nog op worden 
teruggekomen. Het voorgaande lijkt er op te duiden dat de centrale overheid grote 
woorden bezigt over het beleggen van bevoegdheden bij de besturen van decentrale 
overheden vanwege het nabijheidsprincipe maar de consequenties van de taakover-
hevelingen kennelijk niet altijd voldoende doordenkt. Zoals ook de Raad van State 
aangeeft,32 zullen de gevolgen pas de komende jaren goed duidelijk kunnen worden.

I.2.3 O N D E R Z O E K S M E T H O D E  E N  I N D E L I N G  O N D E R Z O E K

Methode

De gehanteerde onderzoeksmethode is die van het klassiek-juridisch normatief on-
derzoek waarbij een aantal keren een conceptuele analyse aan de orde zal komen. 
De staatsrechtelijke doctrine sedert het ontstaan van de gedecentraliseerde een-
heidsstaat, i.e. sedert 1814/1848, wordt geschetst, maar ook enige ideeën die daar-

30. Zie bijvoorbeeld Bureau Andersson Elffers Felix (AEF), ‘Blijvend vernieuwen in het sociaal do-
mein, quickscan naar gemeenten met financiële tekorten’, GV436/rapportage, Utrecht april 2017, 
pp.4-5; Binnenlands bestuur, Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein, 13 april 2017, 
via http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-stevenen-af-op-tekorten-soci-
aal-domein.9562096.lynkx; NOS, ‘Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg’, 18 
september 2017, via https://nos.nl/artikel/2193542-meer-kinderen-in-zware-jeugdzorg-maar-
geldpot-vaak-leeg; Binnenlands bestuur, ‘Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg’, 18 september 
2017 via http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeentelijke-geldpot-jeugdzorg-
leeg.9571330.lynkxmber, allen laatstelijk geraadpleegd op 20 september 2017.

31. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan uitspraken hierover. 
32. En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-

tralisaties in het sociale en fysieke domein, Advies van 30 september 2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, p. 32. 
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aan voorafgingen worden in ogenschouw genomen. Verdragsteksten en wetteksten 
alsmede daaraan ten grondslag liggende documenten worden in kaart gebracht en 
becommentarieerd. Studie van beleidsdocumenten, juridische arrangementen en 
het politieke discours maken deel uit van het onderzoek. Het Europees Handvest in-
zake lokale autonomie vormt de internationale component in het onderzoek waarin 
ook enige als illustraties bedoelde rechtsvergelijkende opmerkingen over andere 
lidstaten van de Raad van Europa worden gemaakt. Het onderzoek wordt afgeslo-
ten met een juridisch-normatieve confrontatie van regelgeving en politiek discours 
met de doctrine, i.e. het staatsrechtelijke constitutum, alsmede met enige suggesties 
voor wat mijns inziens het constituendum zou kunnen zijn.

Indeling

In dit eerste hoofdstuk zijn onderwerp en opzet van het onderzoek aangegeven. In 
hoofdstuk II wordt ingegaan op de plaats van de decentrale overheden in het consti-
tutionele recht. Om een helder beeld te krijgen van de ontwikkelingen die daartoe 
hebben bijgedragen wordt het ontstaan van de Nederlandse decentrale eenheids-
staat in vogelvlucht geschetst. Daarbij komen de staatsrechtelijke noties van de 
eenheidsstaat en de spreiding van bevoegdheden binnen een dergelijke staat aan de 
orde. Daarna worden het subsidiariteitsbeginsel en verschillende facetten daarvan 
in de doctrine en in de Europese instituties besproken. Hoofdstuk 3 behandelt eerst 
de totstandkoming en de beginselen van het Europees Handvest inzake lokale au-
tonomie en zijn betekenis voor de decentrale overheden in de Nederlandse staat. 
Daarna worden de bepalingen over positie en bevoegdheden van (de organen van) 
decentrale overheden in de Grondwet en de organieke wetten voor gemeenten en 
provincies beschreven en becommentarieerd. Bezien wordt de positie van gemeen-
te- en provinciebesturen ten opzichte van de centrale overheid en wordt nagegaan 
of gemeenten en provincies autonome bestuurslagen zijn zoals het Europees Hand-
vest inzake lokale autonomie verlangt. Aldus geraken we welhaast vanzelf bij het 
leerstuk van het interbestuurlijk toezicht dat in hoofdstuk IV aan de orde komt en 
waarin de functie en de modaliteiten van toezicht en de huidige regeling daarvan 
worden beschreven. Wederom worden de bepalingen over het interbestuurlijk toe-
zicht in het Handvest alsmede in de nationale wetgeving besproken. Daarbij worden 
de ontwikkelingen die tot de revitalisering van het generiek toezicht hebben geleid, 
in ogenschouw genomen en wordt die revitalisering van commentaar voorzien. 
Daarna wordt aandacht besteed aan het in de bestuurlijke verhoudingen diep in-
grijpende toezichtinstrument van de vernietiging wegens strijd met het algemeen 
belang. In de slotbeschouwing in hoofdstuk V volgen de conclusies waarin getracht 
wordt antwoorden op de probleemstelling en de onderzoeksvragen te formuleren.

 



13

Hoofdstuk II

Plaatsbepaling van decentrale overheden in het  
constitutionele recht

II.1 Inleiding

De onderstaande kaart geeft een topografisch beeld van Nederland waarin de drie 
lagen van overheidsbestuur herkenbaar zijn. Per 1 januari 2017 kent Nederland 388 
gemeenten. Elke gemeente maakt deel uit van een van de 12 provincies waarin het 
land is ingedeeld. De buitenste lijnen op de kaart zijn de landsgrenzen, de grenzen 
van de provincies zijn aangegeven met de zwarte binnenlijnen en het grondgebied 
van de gemeenten is aangeduid in nuanceringen.

Bron: Gemeentenatlas.nl, laatstelijk geraadpleegd op 20 september 2017.33

33. De geodata zijn open data onder de CC-BY licentie en het basisbeeld is ontleend aan de Basisregis-
tratie Topografie ( BRT, onderhouden door het Kadaster; zie ook www.pdok.nl (Publieke Dienstver-
lening Op de Kaart).
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In dit hoofdstuk worden de plaats van de decentrale overheden in het nationale con-
stitutionele recht alsmede de positie die aan die aan decentrale overheden is toege-
dacht in het Europees Handvest inzake lokale autonomie besproken. 

In paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van de in het kader van dit onder-
zoek meest relevante grondwettelijke bepalingen die sedert het ontstaan van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden in 1814 aan de gemeenten en provincies zijn gewijd. De 
focus daarbij ligt op de sinds 1848 in de Grondwet voorkomende bepalingen over 
de territoriaal gedecentraliseerde overheden. In paragraaf 3 wordt ingegaan op het 
staatsrechtelijke concept van de eenheidsstaat waarna in paragraaf 4 de spreiding 
van bevoegdheden wordt besproken en wordt ingegaan op een van deze spreidings-
methodes, te weten de decentralisatie. Daarbij komt de visie daarop van Alexis de 
Tocqueville aan de orde en wordt aandacht besteed aan wat wij daarvan terugzien 
bij Johan Rudolf Thorbecke. Ook wordt ingegaan op het uit de rooms-katholieke 
maatschappijleer stammende subsidiariteitsbeginsel en de inbedding daarvan in 
Europese instituties. 

De territoriale decentralisatie van overheidsbevoegdheid geschiedt door aan 
ambten van provincies en gemeenten bevoegdheden te laten of deze bij hen te be-
leggen. In het eerste geval is sprake van autonome bevoegdheden terwijl wij in het 
tweede geval in Nederland spreken van medebewindsbevoegdheden. Deze twee va-
rianten van decentralisatie komen in hoofdstuk III uitgebreid aan de orde. In het 
laatste onderdeel van paragraaf 4 van dit hoofdstuk wordt al kort ingegaan op de 
beide vormen van verticale bevoegdheidsspreiding tegen de achtergrond van de 
subsidiariteit in de Nederlandse eenheidsstaat. In paragraaf 5 wordt de ten behoeve 
van het voortbestaan van de gedecentraliseerde eenheidsstaat noodzakelijk geachte 
rechtsfiguur van het interbestuurlijk toezicht die in hoofdstuk IV wordt behandeld, 
kort geduid. Paragraaf 6 behandelt de meest relevante ontwikkelingen die zich 
sinds1980 in het decentralisatiebeleid van de overheid hebben voorgedaan. 

II.2 Historische schets van de grondwettelijke positie 
 van decentrale overheden

Met de totstandkoming van de Bataafse Republiek in 1795 is Nederland geen ver-
zameling van zelfstandige provincies meer maar een centraal georganiseerde repu-
bliek. Dat duurt slechts kort want in 1806 komt Nederland onder Napoleontisch 
bewind als Lodewijk Napoleon door zijn broer, de Franse keizer Napoleon Bona-
parte, wordt benoemd tot Koning van het Koninkrijk Holland. Dat Koninkrijk is 
een nog korter leven beschoren dan de Bataafse Republiek: in 1810 wordt ons land 
ingelijfd bij Frankrijk. Vier jaar later komt een einde aan de Franse tijd. Nederland 
wordt een soevereine staat en Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau, zoon van 
de laatste stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen, aanvaardt de positie 
van Soeverein Vorst. Hij is daartoe uitgenodigd door een uit Gijsbert Karel van Ho-
gendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Sti-
rum bestaand driemanschap van Haagse notabelen. Op 30 maart 1814 treedt de 
door Van Hogendorp ontworpen Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden34 in 

34. Bijvoegsel tot het Stb. 1813/1814, p. 495, aangehaald in C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, 
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werking waarin het beginsel is vastgelegd dat het Koninkrijk een eenheid vormt. 
In 1815 wordt de Grondwet vervangen door de Grondwet voor het Koningrijk der 
Nederlanden die eveneens uitgaat van het beginsel van de eenheidsstaat en op grond 
waarvan de voormalig Soeverein Vorst Koning Willem I het eerste staatshoofd van 
het nieuwe koninkrijk wordt.

Ook al is er in de twee eeuwen daarna veel veranderd en is het belang van Euro-
pese en internationale verbanden waarvan Nederland deel uitmaakt zeker de laatste 
decennia sterk toegenomen, er zijn geen tekenen die erop wijzen dat ons land in 
constitutioneelrechtelijk opzicht geen eenheidsstaat zal blijven. 

Ons staatsrecht is niet pas ontstaan met de Grondwet van 1814. De wortels rei-
ken verder terug en omvatten ook meer dan de geschreven constitutie. Hier wordt 
slechts in vogelvlucht stilgestaan bij de totstandkoming van de decentrale eenheids-
staat omdat die historie als zodanig niet het onderwerp van dit onderzoek vormt. 
Om het te onderzoeken thema in te kunnen kaderen is het evenwel van belang deze 
geschiedenis kort te schetsen.

De Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat in 1588 als de staten van 
Holland, Zeeland, Utrecht Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen alsmede 
Drenthe de soevereiniteit aanvaarden. Bij de Vrede van Münster in 1648 ontstaat de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, een confederatie bestaande uit de zeven 
gewesten en een aantal op de Spaanse bezetters herwonnen gebieden in het zuiden 
die al een gedecentraliseerd bestuur kent. Den Haag fungeert in die tijd weliswaar 
als trefpunt van de bestuurders van de steden en de gewesten die de confederatie 
vormen, maar de macht berust bij de staten van de provinciën of gewesten, die be-
staan uit vertegenwoordigers van de ingelegen steden en het platteland.35 Het de-
centralisatiebeginsel is dan al een leidend principe in de staatkundige verhoudingen, 
maar taken en bevoegdheden van steden en gewesten zijn niet vergelijkbaar met die 
welke zij vanaf 1848 zullen krijgen.36

Onder het Franse bewind treedt een steeds sterker wordende verschuiving van 
bevoegdheden van de decentrale bestuursambten naar het centrale gezag op die uit-
mondt in volstrekte centralisatie als de Nederlanden worden ingelijfd bij het Napo-
leontische rijk.

In 1814 keert het tij en krijgen decentrale overheden en ambten weer een consti-
tutioneelrechtelijke positie in het Nederlandse bestel.37 

Twee bepalingen uit de Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden zijn in dit 
verband met name relevant voor provincies en gemeenten. De ene bepaling treffen 
we aan in artikel 94. Dat is een bepaling die laat zien dat er een differentiatie is tus-

zevende herziene druk, bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann en. 
B.P.Vermeulen, Kluwer, Deventer 2016, p. 86 noot 25.

35. Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange, H.G. 
Hoogers, zestiende druk, Kluwer Deventer, 2014, pp. 122-123 en 855. 

36. Zie ook W. van der Woude, Drie tinten grondwettelijke nietszeggendheid – over de zeggingskracht van 
hoofdstuk 7 van de Nederlandse Grondrecht in: De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den van 1815, Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland, Boom juridisch / Die 
Keure, Den Haag 2016, p. 151.

37. Zie voor de teksten van de bepalingen uit oude Grondwetten http://www.denederlandsegrondwet.
nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vidyf0ke5w7x.laatstelijk geraadpleegd op 1-12-2016. 
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sen de decentrale rechtsgemeenschappen maar die aan hen alleen bevoegdheden 
toedicht die lijken op wat wij nu autonomie zouden noemen. 

De invoering van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en van de 
eis van het ministeriële contraseign bij de grondwetswijziging van 1840 leidt ook 
belangrijke veranderingen in de constitutioneelrechtelijke positie van de decentrale 
overheden in. Koning Willem I heeft grote moeite met de aantasting van zijn macht 
en doet troonsafstand. Zijn opvolger Willem II is ook niet enthousiast over de inper-
king van de macht van de Koning maar kiest in 1848 eieren voor zijn geld en wordt 
in zeer korte tijd van conservatief tot liberaal. Dat betekent dat op 11 oktober 1848 
een door de liberale politicus en staatsman Johan Rudolf Thorbecke geïnitieerde en 
voor de positie van de decentrale ambten cruciale grondwetswijziging in werking 
kan treden. 

In de Grondwet voor het Koningrijk Nederland die dan in werking treedt wordt 
bepaald dat regeling en bestuur van de gemeentelijke respectievelijk de provinciale 
huishouding aan raad respectievelijk provinciale staten worden overgelaten. 

Zoals hierna nog aan de orde zal komen brengt de term ‘overgelaten’ tot uitdrukking 
dat sprake is van erkenning van de competentie van gemeentebesturen. Dat is van 
belang: weliswaar is staatsrechtelijk de figuur van attributie van bevoegdheid door 
de grondwetgever aan de orde maar al lang vóór de Franse overheersing worden op 
het territoir van het huidige Nederland binnen lokale gemeenschappen bevoegdhe-
den uitgeoefend door decentrale en dan met name lokale besturen.38 Van een toede-
ling van originaire bevoegdheid aan de decentrale besturen door de grondwetgever 
van 1848 kan derhalve niet zonder meer worden gesproken. Voor de provinciebe-
sturen is in de Grondwet 1848 ook voorzien in medebewindsbevoegdheid.

In de Grondwet 1887 wordt de autonome bevoegdheid van provinciale staten re-
dactioneel aangepast en vernummerd. Bij die grondwetsherziening wordt ook voor 
de gemeenten voorzien in medebewindsbevoegdheid. 

In 1922 wordt in de Grondwet bepaalt dat binnengemeentelijke decentralisatie in 
bepaalde gevallen mogelijk is maar deze grondwettelijk basis verdwijnt weer omdat 
de (mede)wetgever in later jaren van oordeel is dat ook zonder dat de Grondwet dat 
regelt, tot binnengemeentelijke decentralisatie kan worden besloten door gemeen-
teraad respectievelijk provinciale staten. Bij de grondwetswijzigingen van 1938 
en1953 worden de medebewindsbepalingen vernummerd en in 1956 volgt een aan-
passing van de bepalingen over provincies die verband houdt met de in voorberei-
ding zijnde nieuwe Provinciewet. Latere grondwetswijzigingen blijven hier buiten 

38. Ik volg Oosting in zijn omschrijving van de gemeenschap: een in een langdurig ontwikkelingsproces 
ontstane sociale structuur, die gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en door een sociale samen-
hang die mede berust op directe sociale betrekkingen, die bovendien niet alleen zakelijk van aard 
zijn. Zoals Oosting aangeeft is de inhoud van het begrip ‘gemeenschap’ en de relatie tussen gemeen-
schap en gemeente niet altijd duidelijk. Zie ook voor literatuur waarin verschillende zienswijzen over 
de verhouding tussen de begrippen tot uitdrukking komen: M. Oosting, ‘Hoe bepalend is de gemeen-
tewet’, in: Bestuurswetenschappen, 35e jaargang, 1981, nr. 4, pp. 221. 
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beschouwing omdat zij geen directe consequenties hebben voor het onderwerp van 
dit boek. 

De artikelen die betrekking hebben op decentrale overheden blijven verspreid over 
verschillende hoofdstukken van de Grondwet tot de algehele herziening van de 
Grondwet die in 1983 in werking treedt.39

De Grondwet kent sedertdien een hoofdstuk waarin alle bepalingen voor decen-
trale rechtsgemeenschappen zijn vervat. Dat hoofdstuk 7 is tot stand gekomen in 
het kader van de door de toenmalige grondwetgever gewenste verkorting en stroom-
lijning van de Grondwet. Het hoofdstuk heeft als opschrift ‘Provincies, gemeenten, 
waterschappen en andere openbare lichamen’. De vigerende Grondwet voor het Ko-
ninkrijk der Nederlanden kent geen preambules of andere algemene formuleringen 
waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat Nederland een gedecentraliseerde een-
heidsstaat is. Op 8 juli 2016 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat 
beoogt aan het begin van de Grondwet een algemene bepaling in te voegen die tot 
uitdrukking brengt dat de Grondwet de democratie, de rechtsstaat en de grondrech-
ten waarborgt,40 waaraan in hoofdstuk III kort aandacht zal worden besteed. Zoals 
daar zal blijken, maakt het uitgangspunt van de gedecentraliseerde staatsvorm geen 
deel uit van de voorgestelde algemene bepaling. 

De grondwetgever heeft in 1983 gekozen voor een eenvormige hoofdstructuur 
voor alle gedecentraliseerde rechtsgemeenschappen. De meeste bepalingen van 
hoofdstuk 7 betreffen de territoriaal gedecentraliseerde overheden, de provincies en 
gemeenten en de voorschriften over gemeenten en provincies zijn zoveel mogelijk 
gelijkluidend geformuleerd. Het hoofdstuk opent met de bepaling die aangeeft dat 
en hoe gemeenten en provincies worden ingesteld en opgeheven. Dat geschiedt bij 
de wet. De regeling van hun grenzen kan in de wet worden geregeld maar kan ook 
door de wetgever worden gedelegeerd.

Ook aan deze bepaling zijn vanaf de totstandkoming van de Bataafse Republiek 
in 1795, als Nederland verandert van een verzameling van zelfstandige provincies in 
een centraal georganiseerde staat, verschillende varianten voorafgegaan.

In de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798 wordt in artikel 8 onder 
het opschrift ‘Wijziging van de verdeeling der Republiek’ bepaald: 

‘Deze verdeelingen en bepaalingen kunnen niet veranderd worden, dan na 
verloop van vijf jaaren, en dan nog alleenlijk tot verëffening van aanmerkelijke 
ongelijkheid der bevolking, of uit hoofde van eenig bijkomend Grondgebied.’

De Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1801 bepaalt in haar artikel 73 

‘Er zal geene nieuwe verdeeling der Departementen of ringen in Gemeenten 
plaats hebben, dan op onderlinge toestemming en daartoe gedaan verzoek der 

39. Zie ook P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red), De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar, 
tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, p. 1080-1082.

40. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grond-
wet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling, Kamerstukken II, 2015-2016, 34 516, 
nrs 1-2.
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belanghebbende. Iedere Stad, District of Dorp heeft zyn eigen Gemeente-
Bestuur ingerigt op zoodanigen voet, als door iedere Gemeente ter goed- of 
afkeuring aan het Departementaal Bestuur zal worden voorgedragen; mits 
gegrond zynde op het beginzel van Volkskeuze en eene geregelde afwisseling.’

De Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden van 1814 kent een artikel 55 dat 
luidt:

‘De wet bepaalt de verdere grensscheidingen tusschen de Provinciën of Land-
schappen, gelijk mede aan welke van deze zullen worden toegevoegd zooda-
nige andere districten en plaatsen, welke bevorens tot geen derzelver hebben 
behoord, welke nader verkregen, of welker jurisdictie tusschen onderschei-
dene Provinciën of Landschappen is verdeeld of in verschil geweest.’

In 1815 wordt in de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden in artikel 3 
bepaald:

‘De meer juiste bepalingen, welke nader omtrent de grensscheidingen der pro-
vinciën onderling mogten noodig en dienstig worden geoordeeld, zullen bij 
eene wet worden geregeld, met inachtneming, zoo wel van de belangen der 
ingezetenen als van het gerijf der algemeene administratie.’

De Grondwet van 1840 handhaaft dit artikel maar in de Grondwet van 1848 wordt 
het vervangen door de volgende bepaling in artikel 2:

‘De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen. De grenzen van 
den Staat, van de provinciën en gemeenten kunnen door de wet worden ver-
anderd.’

In 1887 voegt de Grondwetgever hieraan een zinsnede toe over de instelling van 
nieuwe decentrale rechtsgemeenschappen en de bepaling wordt vernummerd tot 
artikel 3, luidende: 

‘De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen en nieuwe vor-
men. De grenzen van het rijk, van de provinciën en van de gemeenten kunnen 
door de wet worden veranderd.’

Artikel 3 blijft bij de grondwetswijzigingen van 1917, 1922, 1938, 1948 1953, 1956 
1963 en 1972 gehandhaafd en wordt in1983 vervangen door het vigerende artikel 
123 van de Grondwet.

De voor de decentrale rechtsgemeenschappen in het verband van dit boek meest 
relevante grondwettelijke bepalingen zijn die over hun bevoegdheden in artikel 124 
van en die over het interbestuurlijk toezicht in artikel 132. Deze bepalingen vormen 
de grondslag voor de plaats van de decentrale overheden in het constitutionele recht.

Artikel 124 van de Grondwet bepaalt dat aan de besturen van de provincies 
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en gemeenten de bevoegdheid tot regeling en bestuur van hun huishouding wordt 
overgelaten en dat bij of krachtens de wet regeling en bestuur van hen kan worden 
gevorderd.

De grondwettelijke grondslag voor het toezicht op de ambten van de decentrale 
bestuursorganen ligt in artikel 132. Voorafgaand toezicht op hun besluiten is alleen 
mogelijk als dat bij of krachtens een bijzondere wet is geregeld terwijl vernietiging 
bij koninklijk besluit moet geschieden en alleen mogelijk is op grond van strijd met 
het recht of het algemeen belang. Voorzieningen bij in gebreke blijven van decen-
trale ambten ten aanzien van regeling en bestuur in medebewindstaken alsmede 
voorzieningen voor het geval het bestuur van een provincie of een gemeente zijn 
autonome taken grovelijk verwaarloost, moeten bij of krachtens de wet respectie-
velijk bij de wet worden geregeld. Artikel 132 van de Grondwet bevat ook de basis 
voor de organieke wetten die de inrichting van provincies en gemeenten, alsmede de 
samenstelling en bevoegdheid van hun besturen moeten regelen. Voorts vinden in 
het artikel de wetten die bepalen welke belastingen door de besturen van provincies 
en gemeenten kunnen worden geheven en die hun financiële verhouding tot het rijk 
regelen, hun basis.

Ook de artikelen 124 en 132 van de Grondwet kennen uiteraard een geschiede-
nis. Daarop zal voor wat betreft de bevoegdheden in autonomie en in medebewind 
worden ingegaan in hoofdstuk III en voor het interbestuurlijk toezicht in hoofdstuk 
IV.

II.3 Eenheidsstaat

Op grond van volkenrechtelijke uitgangspunten mogen staten zich in beginsel niet 
mengen in de machtsuitoefening door andere staten op hun grondgebied. Elke staat 
treedt op als rechtssubject en geniet volkenrechtelijke soevereiniteit maar die soeve-
reiniteit betekent niet dat de staat niet onderworpen zou zijn aan het volkenrecht.41 
Nadat een staat is ontstaan, bezit volgens het nationale staatsrecht geen enkel ver-
band of ambt de soevereiniteit. Slechts de constituerende vergadering zou als soe-
verein aangeduid kunnen worden maar zij verliest die soevereiniteit vrijwel onmid-
dellijk want de uitoefening van haar soevereiniteit bestaat alleen in de spreiding van 
bevoegdheden en daarmee de voorkoming van (het ontstaan van) soevereine amb-
ten. Wel is vol te houden dat de ambten die binnen de staat waarvan zij deel uitma-
ken, niet aan toezicht van een ander ambt zijn onderworpen, een zekere mate van 
soevereiniteit bezitten. Het constitutionele recht beoogt om machtsconcentraties te 
voorkomen door de overheidsbevoegdheden bij het ontstaan van een staat te sprei-
den over verschillende overheidsverbanden.42 Men spreekt in dit verband van con-
stitutionalisme43 in de staatsvorm. Dat overheidsbevoegdheden in Nederland mede 

41. C. A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, zevende herziene druk , bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, 
J.L.W. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann, en B.P.Vermeulen, Kluwer, Deventer 2016, pp.65-66. 

42. C. A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, zevende herziene druk , bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, 
J.L.W. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann, en B.P.Vermeulen, Kluwer, Deventer 2016, p. 39. 

43. Zie over constitutionalisme C.M. Zoethout, Constitutionalisme. Een vergelijkend onderzoek naar het 
beperken van overheidsmacht door het recht, Gouda Quint, Arnhem 1995; N. Bamforth, ‘Current is-
sues in United Kingdom constitutionalism: An introduction’ in: International Journal of Constitutio-
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door de ambten van territoriaal gedecentraliseerde overheidsverbanden worden 
uitgeoefend is een van de gedaanten waarin het constitutionalisme zich doet gelden. 

In de constitutionele doctrine wordt een aantal staatsvormen onderscheiden die 
veelal zijn te herleiden tot uiteenlopende reacties op het absolutisme en die gemeen 
hebben dat zij macht en bevoegdheid spreiden over verschillende ambten en ambts-
dragers.44 Gewoonlijk wordt onderscheiden in de hoofdvormen van de federatie, de 
eenheidsstaat en de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Tot op zekere hoogte theore-
tische concepten in die zin dat in de staatsrechtelijke praktijk veel staten kenmerken 
hebben van verschillende staatsvormen en sommige staatsvormen in de meest zui-
vere vorm niet of niet meer voorkomen. 

Een confederatie of statenbond is geen staatsvorm maar een samenwerkingsver-
band tussen soevereine staten dat is gebaseerd op een verdrag tussen die staten. Bij 
het verdrag kunnen ambten van de confederatie worden ingesteld en kunnen aan die 
ambten bevoegdheden worden toegekend. Het verdrag werkt tussen de in de confe-
deratie participerende staten maar bindt de burgers van die staten niet. Daarmee is 
de confederatie van volkenrechtelijke aard. De Republiek der Verenigde Nederlan-
den is een voorbeeld van een confederatie, evenals de, met een onderbreking rond 
1800, van 1291 tot 1848 bestaande Zwitserse bond en de Duitse bond die van 1815 
tot 1866 heeft bestaan. Er zijn geen hedendaagse voorbeelden van confederaties. 
Wel worden in België van tijd tot tijd geluiden gehoord om de federale staat om te 
zetten in een confederatie. 

Een federatie of bondstaat is een staatsvorm waarbinnen zowel het federale ver-
band als de daarin participerende deelstaten eigen grondwetten hebben. De fede-
rale grondwet bevat vaak grondrechten en alle burgers van de federatie bindende 
fundamenteel geachte bepalingen. Zij regelt voorts de bevoegdheidsverdeling tus-
sen de bond en de deelstaten. Bij de bevoegdhedenregeling is geen sprake van een 
hiërarchische onderschikking van de deelstaten aan de federatie. De controle op de 
bevoegdheidsverdeling ligt in een federale staat over het algemeen bij een constitu-
tioneel hof. Binnen de kaders van de federale grondwet kunnen de deelstaten consti-
tutioneel verschillend zijn ingericht. De Bondsrepubliek Duitsland en de Verenigde 
Staten van Amerika zijn twee voorbeelden van een federale staat. 

In een eenheidsstaat worden op basis van de grondwet alle bevoegdheden uitge-
oefend binnen één overheidslaag. De wetgevende, de besturende (of uitvoerende) en 
de rechtsprekende macht behoren allen tot hetzelfde centrale verband, i.e. het rijk.45

De bevoegdheidsuitoefening van de ambten kan in een eenheidsstaat al dan niet 

nal Law, Volume 9, Issue 1, January 2011; P. Leyland, ‘Investigating the Multi-Faceted Constitutional 
Dynamics of UK Devolution’ in: International Journal of Constitutional Law, Volume 9, Issue 1, Janu-
ary 2011. 

44. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, zevende herziene druk, bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, 
J.L.W. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann en B.P.Vermeulen, Kluwer, Deventer, p. 38-41 2012, p. 42. 

45. Waar hier en in het vervolg van dit boek de term ‘rijk’ wordt gebruikt, wordt daarmee het centrale 
overheidsverband in Nederland aangeduid. In de doctrine wordt wel, en niet geheel ten onrechte, 
opgemerkt dat de term ‘het Rijk’ betrekking heeft op het Koninkrijk zoals bedoeld in het Statuut van 
het Koninkrijk der Nederlanden. In dit proefschrift, dat immers handelt over de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat Nederland, wordt de term ‘rijk’ gebruikt ter aanduiding van het centrale overheidsver-
band in het Koninkrijksland Nederland.
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worden gespreid over gedeconcentreerde onderdelen van de centrale overheid, als 
bijvoorbeeld inspecties of diensten. De Franse republiek kon geruime tijd als voor-
beeld van een eenheidsstaat gelden maar tegenwoordig heeft Frankrijk een staats-
vorm die, ten minste formeel, vooral kenmerken van de gedecentraliseerde een-
heidsstaat bezit. 

De gedecentraliseerde eenheidsstaat kent evenals de eenheidsstaat slechts één 
grondwet, die de organisatie van de staat en haar verschillende lagen regelt en die 
bepalingen bevat die voor de hele staat gelden. Sommige overheidsbevoegdheden 
worden in de grondwet voorbehouden aan ambten van de centrale overheid. Maar 
die grondwet erkent ook eigen bevoegdheden tot wetgeving en bestuur van ambten 
van decentrale overheden en legt de grondslag voor hun afgeleide bevoegdheden 
tot wetgeving en bestuur. De bevoegdheden zijn aldus gespreid over ambten van 
verschillende overheidslagen. Tussen de (ambten van die) lagen bestaat geen alge-
mene hiërarchische verhouding, al zijn er omwille van de eenheid binnen de staat 
wel instrumenten die interbestuurlijk toezicht van hogere ambten op de uitoefening 
van bevoegdheid door lagere ambten mogelijk maken. Nederland is een gedecentra-
liseerde eenheidsstaat. Andere voorbeelden van eenheidsstaten treffen we aan in de 
Scandinavische landen. 

In de verhoudingen binnen Europa geldt de centrale overheid van een lidstaat van 
de Europese Unie op veel terreinen niet meer als soeverein. Bevoegdheden op ve-
lerlei vlak behoren niet meer aan ambten van nationale staten maar komen geheel 
of gedeeltelijk toe aan ambten van de Unie, soms rechtstreeks en soms via toezicht-
structuren. In een Unie die naar steeds verder voortschrijdende samenwerking in 
een supranationaal verband streeft, leveren staten bevoegdheden in ten behoeve van 
de eenheid die zij gezamenlijk willen vormen. Voor de decentrale ambten kan met 
enige goede wil gesteld worden dat zij zich in menig opzicht tot Den Haag verhou-
den zoals de Haagse ambten zich tot Brussel verhouden.

De vraag of de Europese Unie als confederatie kan worden aangemerkt of al-
lengs steeds meer trekken van een federale staat gaat vertonen, blijft gezien het the-
ma van dit boek hier buiten beschouwing. 

Om binnen een gedecentraliseerde staat de eenheid in stand te houden, is het nodig 
dat ambten van decentrale overheden onderworpen zijn aan toezicht door ambten 
van ‘hogere’ overheden. Die overheden zijn niet ‘hoger’ in de zin van hiërarchisch 
‘bovengeschikt’ aan de ambten van de decentrale overheden, maar wel ‘hoger’ in de 
toezichtstructuur die de eenheid binnen de staat moet verzekeren.46 Zouden er geen 
mechanismen zijn om handelen van decentrale ambten dat ingaat tegen de belangen 
van de eenheidsstaat, te redresseren, dan zou de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
uiteindelijk uiteenvallen in een staatsvorm die als federatie of confederatie zou moe-
ten worden aangemerkt dan wel in een aantal verbanden die ieder als een eigen staat 
willen gelden.

46. In een eenheidsstaat, een federatie en een confederatie is bestuurlijk toezicht door ‘hogere’ bestuurs-
organen niet aan de orde. In de federale staat is er rechterlijk toezicht door een constitutioneel hof of 
een federale rechter op de bevoegdheidsverdeling tussen de federatie en de deelstaten; in een confe-
deratie zijn de bevoegdheden van de confederale ambten veelal zeer beperkt. 
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II.4 Spreiding van bevoegdheden

II.4.1 I N L E I D I N G

De spreiding van overheidsbevoegdheden ter voorkoming van de concentratie van 
macht bij één ambt houdt niet noodzakelijkerwijs spreiding over verschillende over-
heidslagen in. In een gedecentraliseerde eenheidsstaat is wel sprake van verticale be-
voegdheidsspreiding. Van decentralisatie kan worden gesproken als de (grond)wet-
gever bevoegdheden van bestuursorganen van een (meer) decentrale overheidslaag 
dan die waartoe hij zelf behoort, erkent en/of bevoegdheden aan hen delegeert. Voor 
de definiëring van decentralisatie wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen 
een statische, een procesmatige en een concrete betekenis van het begrip. De alge-
mene staats- en bestuursrechtelijke definitie die ziet op het bestaan van overheidsin-
stellingen met een eigen huishouding die een zekere onafhankelijke plaats innemen 
ten opzichte van de centrale overheid, wordt dan als statische betekenis geduid.47 In 
de tweede betekenis beschrijft decentralisatie een proces waarin de eigenstandige 
rol van decentrale overheidsinstellingen ten opzichte van de centrale overheid wordt 
verbreed of versterkt. Deze gedachte is onder meer verankerd in artikel 117, eerste 
lid, van de Gemeentewet: ‘Onze Minister bevordert de decentralisatie ten behoeve 
van de gemeenten’. Hierbij wordt met financiële, juridische en bestuurlijke middelen 
de gemeentelijke beleidsvrijheid verruimd. De derde betekenis van decentralisatie 
betreft de feitelijke overdracht van taken en bevoegdheden aan gemeenten.48 

Het is een misverstand dat bevoegdheidsspreiding ook kan worden bewerkstelligd 
door deconcentratie. Bij deconcentratie worden bevoegdheden binnen één bestuur-
slaag ondergebracht bij eenheden die ten opzichte van de initieel bevoegde ambten 
opereren op een zekere, soms ook geografische, afstand. De vraag is dan of sprake is 
van toekenning aan of overdracht van bevoegdheden van de centrale ambten aan de 
gedeconcentreerde eenheden. Soms is bij deconcentratie sprake van toedeling van 
eigen bevoegdheden aan gedeconcentreerde ambten zoals bij attributie aan belas-
tinginspecteurs of aan inspecteurs van het onderwijs. Maar het gaat dan om ambten 
die geen eigen democratische legitimatie hebben en het oorspronkelijk bevoegde en 
wel democratisch gelegitimeerde bestuursorgaan blijft op basis van de hiërarchi-
sche ambtelijke relatie ten opzichte van de gedeconcentreerde functionaris, veelal 
bevoegd algemene aanwijzingen te geven.49 Vaker oefenen gedeconcentreerde een-
heden slechts bevoegdheid van ambten van de deconcentrerende overheidsambten 
uit in naam en onder verantwoordelijkheid van de centrale overheidsorganen. Van 
spreiding van bevoegdheid in staatsrechtelijke zin kan dan ook niet worden gespro-

47. H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest, R. Fernhout, Decentralisatie, vierde druk, Ars Aequi 
Libri, Nijmegen,1998, p. 1.

48. Zie M. Boogers, L. Schaap, E.D. van den Munckhof, N. Karsten MSc BA, ‘Decentralisatie als opgave 
Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008’, Tilburgse school voor 
Politiek en bestuur, Universiteit van Tilburg, februari 2008, p. 9.

49. Bij de nogal ‘verdekte’ attributie aan examinatoren van de bevoegdheid om tentamenuitslagen vast 
te stellen in de artikelen 7.12c juncto 7.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek is sprake van een figuur die is aan te merken als bevoegdheidsscheiding binnen een zelf-
standig bestuursorgaan (universiteit of hogeschool). 
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ken. Deconcentratie is derhalve van een wezenlijk andere aard dan decentralisatie. 
Van verticale spreiding van bevoegdheden tot regeling en bestuur naar ambten van 
decentrale overheidslagen, is alleen bij decentralisatie sprake. 

In hoofdstuk I kwam al aan de orde dat in 2015 in Nederland de zogenoemde 
3D’s, de grote decentralisatieoperaties op het gebied van zorg, jeugd en werk, hun 
beslag hebben gekregen. De nationale wetgever heeft taken en bevoegdheden op al 
deze terreinen overgeheveld naar decentrale bestuursorganen en deze overheveling 
heeft geleid tot veel commotie, vooral bij burgers die te maken hebben met voorzie-
ningen in het sociale domein. Maar ook instituties hebben de nodige kanttekenin-
gen geplaatst bij deze overheveling van taken en bevoegdheden die soms heel ingrij-
pende gevolgen hebben voor kwetsbare burgers. In het op 9 april 2015 verschenen 
Jaarverslag van de Raad van State over 2014,50 spreekt de vicevoorzitter van de 
Raad over door regering en wetgever nagestreefde decentralisatie ‘in gestrekte pas’. 
Hij refereert daarbij aan de opvatting van de Afdeling advisering van de Raad in 
de derde beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen51 dat eerbiediging van 
de scheiding van bestuurlijke verantwoordelijkheden één van de wezenlijke voor-
waarden is voor het succes van de decentralisatie van overheidstaken. De nationale 
wetgever ‘kan niet blazen en het meel in de mond houden’, kan niet gemeenten ver-
antwoordelijk houden voor het verstrekken van bepaalde voorzieningen en tegelij-
kertijd door middel van nieuwe wetgeving de uitoefening van die verantwoordelijk-
heid aan steeds weer nieuwe eisen en regels binden, aldus Donner die hier op de 
bovengenoemde grote decentralisatieoperaties doelt. Zijn vermaning sluit aan bij 
de waarschuwing die zijn voorganger in het Jaarverslag van de Raad van State over 
2008, gepubliceerd op 8 april 2009, geeft als hij erop wijst dat voor de stabiliteit van 
de democratische rechtsstaat voldoende tegenwicht tussen onder meer instituties in 
de staat noodzakelijk is.52

Een van de wijzen waarop zo een tegenwicht kan worden verzekerd is de ver-
ticale spreiding van overheidsbevoegdheden over instituties. Als op verschillende 
overheidsniveaus overheidsbevoegdheid wordt uitgeoefend, biedt dat de mogelijk-
heid tot onderlinge beoordeling, verantwoording en controle en daarmee van het in 
evenwicht houden van elkaar.53 

Over de voordelen van verticale spreiding van overheidsbevoegdheid heeft de 
Franse filosoof en staatsman Alexis de Tocqueville54 ideeën ontwikkeld die ook he-

50. J.P.H. Donner, Jaarverslag Raad van State, De Raad in de Staat, par. 1.3.2 Een bestendig kader van 
verdeling van bevoegdheden, p. 19, http://jaarverslag.raadvanstate.nl/visueel/uploads/2015/03/
WEBSITEVERSIE-Jaarverslag-2014.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 30 augustus 2016.

51. Het kán beter. Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen, 20 december 
2012; Afdeling advisering; W04.12.0239/I, Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 VII, nr. 67.

52. H.D. Tjeenk Willink, Jaarverslag Raad van State 2008, De raad in de staat. Algemene beschouwin-
gen, par. 1 Algemeen, p. 15, te downloaden via https://www.raadvanstate.nl/publicaties/jaarversla-
gen.html, laatstelijk geraadpleegd op 30 augustus 2016.

53. Hier blijft buiten beschouwing dat er in een democratische rechtsstaat uiteraard ook een mate van 
horizontale bevoegdheidsscheiding dient te zijn alsmede een rol voor niet-overheidsinstituties en de 
burger in de ‘participatiesamenleving’, al lijkt de rol van de twee laatstgenoemden overigens soms 
door ambtsdragers te worden uitvergroot om het terugtreden van de overheid te rechtvaardigen.

54. Alexis-Charles-Henri Clérel, Comte de Tocqueville, meestal aangeduid als Alexis de Tocqueville, 
geboren in 1805 in en overleden in 1859 in Cannes; hij was staatsman en historicus, politiek filosoof 
en socioloog en is een grondlegger van het moderne politieke liberalisme.
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den ten dage nog de moeite van het beschouwen waard zijn. Zijn adellijke familie 
heeft geleden in de Franse Revolutie die in zijn optiek het centralisme uit het An-
cien Régime heeft vernietigd maar uiteindelijk niet veel heeft veranderd. Hij meent 
dat de tijdens het Ancien Régime ingezette vervanging van ‘le gouvernement des 
nobles’ door ‘la hiérarchie des fonctionnaires’ door de revolutionairen krachtig is 
doorgezet vanuit de wens om een sociale en politieke orde, gebaseerd op gelijkheid 
en gelijkvormigheid in de plaats van de feodale instituten te stellen. Dat heeft ertoe 
geleid dat de centralisatie in Frankrijk rond 1800 weer een feit was.55 Tocqueville 
is zelf voorstander van decentralisatie. Zijn ideeën over de politieke inrichting van 
de samenleving heeft hij ontleend en gescherpt aan hetgeen hij op zijn reizen in de 
Verenigde Staten heeft aangetroffen. De beschouwing over zijn gedachtegoed en de 
daarmee in verband te brengen ontwikkelingen in de volgende paragrafen is een ver-
der uitgewerkte versie van mijn eerder verschenen bijdrage aan de bundel De Ameri-
kaanse droom van Tocqueville.56 

II.4.2 T O Q U E V I L L E  O V E R  V E R T I C A L E  S P R E I D I N G  V A N   
 B E V O E G D H E D E N57

Tocqueville wijdt in het eerste boek van zijn De la Démocratie en Amérique een be-
schouwing aan de verticale machtenscheiding die hij in de Verenigde Staten zag. 
Die vorm van machtenscheiding past in het stelsel van checks and balances dat in 
de Amerikaanse Constitutie is ingebouwd voor de verdeling van bevoegdheden bin-
nen de Unie. Hij stelt vast dat in de Verenigde Staten beperkte bevoegdheden bij de 
Unie berusten en de fundamentele principes van de samenleving over drie niveaus 
verdeeld zijn, i.e. de gemeente, het district en de staat. 

Tocqueville schrijft dat het begrip centralisatie veelvuldig wordt gebruikt zonder 
dat er een exacte omschrijving van is. Hij acht het noodzakelijk twee verschillende 
vormen te onderscheiden, te weten bestuurlijke en administratieve centralisatie. 
Onder bestuurlijke centralisatie verstaat hij het beleggen van de bevoegdheid om de 
belangen van de hele bevolking van een staat te verwezenlijken, op één plaats of bij 
één instantie. Administratieve centralisatie definieert hij als de concentratie van de 
bevoegdheid tot verwezenlijking van de belangen van specifieke bevolkingsgroepen 
zoals die van een gemeente (commune/ville/comte, township).58 Tocqueville con-
stateert dat administratieve centralisatie in de Verenigde Staten ontbreekt en dat 
lokale gemeenschappen zorgen voor verwezenlijking van hun eigen belangen.

In zijn visie kunnen beide door hem onderscheiden vormen van centralisatie sa-

55. A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et La Révolution; Paris: Michel Levy Frères Libraires-Éditeurs 
1859, p. 115-116; zie ook F.J.M. van der Ven, Over de idee der gemeentelijke zelfstandigheid, diss. 
Katholieke Hogeschool Tilburg, Drukkerij A. Reijnen, Tilburg 1934, pp 127-128. 

56. I.van Haaren-Dresens, ‘Alexis de Tocqueville en het belang van decentralisatie’ in: I. Broekhuijse en 
J.W. Sap (red.), De Amerikaanse droom van Tocqueville, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2016, pp. 111-
135. 

57. Zie voor de geraadpleegde uitgaven van het werk van Alexis de Tocqueville waarnaar in de noten in 
deze paragraaf wordt verwezen, de achterin dit boek opgenomen bibliografie. 

58. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Tome premier p. 159; Democracy in America, p. 61; 
Synopsis Stouthuyzen p. 50; Over de democratie in Amerika, p.103.
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mengaan. Maar, zo stelt hij onder verwijzing naar de situatie onder Lodewijk XIV in 
Frankrijk en naar het Engeland van zijn eigen tijd, bestuurlijke centralisatie kan ook 
met weinig of geen administratieve centralisatie bestaan. Als bestuurlijke en admini-
stratieve centralisatie samengaan, versterken zij elkaar maar dat zal er ook toe leiden 
dat burgers zich steeds minder actief zullen opstellen ten aanzien van het bestuur 
en zich steeds meer zullen beperken tot het slaafs volgen van de regels die over hen 
zijn gesteld. Bestuurlijke centralisatie is nodig voor een staat om zijn volle krachten 
te kunnen ontplooien, terwijl administratieve centralisatie in zijn visie leidt tot een 
verzwakking van de staat door de ondergraving van de verantwoordelijkheidszin en 
van de vrijheid van de burger. 

Tocqueville meent dat daar waar een aantal mensen samenleeft van nature een 
schijnbaar als van God gegeven een stad(swijk) of dorp ontstaat terwijl koninkrij-
ken of monarchieën alleen door toedoen van de mens ontstaan.59 Gemeenten zijn in 
de Verenigde Staten overal aanwezig. Tocqueville besteedt uitvoerig aandacht aan 
de positie van die lokale overheden. Hij meent dat vrije, soevereine burgers in lokale 
gemeenschappen leren hun gezamenlijke belangen te behartigen en dat voor die ge-
meenschappen vrijheid is wat basisscholen zijn voor de wetenschap. Het dogma van 
de volkssoevereiniteit begint bij de lokale gemeenschappen, zo stelt hij.60

Hij meent dat de oorsprong van het lokale bestuur van de maatschappij te vin-
den is in de puriteinse gewoonten en ideeën die de Pilgrim Fathers met hun Engelse 
gewoonten als kolonisten uit hun Engelse lokale gemeenschappen hebben meege-
bracht. Hun ideeën gaan uit van het principe van ‘echte vrijheid’ van de mens en zij 
combineren dat principe met hun moreel-godsdienstige opvattingen over goed en 
kwaad. Door die achtergrond zijn zij goed in staat geweest hun belangen te bun-
delen in krachtige lokale gemeenschappen, aldus Tocqueville. Hij acht het nood-
zakelijk dat de gemeentelijke zelfstandigheid een verankering heeft in het denk- en 
leefpatroon van de bevolking. Alleen wanneer dat het geval is en de zelfstandigheid 
een vaste vorm heeft gekregen in de wetgeving, kan de gemeentelijke zelfstandig-
heid duurzaam zijn en zullen gemeentelijke organen zich tegen het centrale gezag 
van de staat kunnen verweren. Hoewel hij in het Europa van zijn tijd nergens een 
duurzame gemeentelijke zelfstandigheid ziet, is Tocqueville van oordeel dat via de 
lokale bestuursorganen de vrijheid binnen het bereik van een volk ligt. De vrijheid 
een regering te kiezen, houdt evenwel nog niet in dat een volk zich de geest van de 
vrijheid eigen heeft gemaakt. Daarvoor acht hij lokaal zelfbestuur nodig. Door een 
bundeling van krachten kan een volk vrij zijn en zijn vrijheid verdedigen. Dat laatste 
acht hij onmogelijk in een egalitaire maatschappij, een samenleving waarin mensen 
gemakkelijk aanvaarden dat het vrijheidsideaal onbereikbaar is. Zij gaan liever ten 
onder dan dat zij afstand doen van de gelijkheid, aldus Tocqueville. Zo kan naar zijn 
oordeel een toestand van maatschappelijke gelijkheid tot twee fundamenteel ver-
schillende politieke toestanden leiden. Hij meent dat de Anglo-Amerikanen aan het 
absolutisme hebben weten te ontsnappen dank zij hun omstandigheden en hun oor-
sprong, maar vooral door hun zeden en gewoonten die hen in staat hebben gesteld 
hun soevereiniteit te vrijwaren.

59. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Tome Premier p.93, Democracy in America, p. 50; 
Over de democratie in Amerika, p.76. 

60. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Tome Premier p.98. 
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In de Verenigde Staten ziet Tocqueville geen administratieve centralisatie maar 
een in zijn ogen tot in het extreme doorgevoerde administratieve decentralisatie met 
tegelijkertijd een vergaande bestuurlijke centralisatie.61 Hij heeft zich uitvoerig ver-
diept in de situatie in het noordoostelijke gebied New England maar hij tekent daar 
wel bij aan dat in andere Amerikaanse staten voor een buitenlander de contouren 
van die lokale gemeenschappen misschien minder duidelijk zijn. 

In bestuurlijke centralisatie waarin alle bevoegdheid aan de centrale wetgever 
toekomt, ziet hij het gevaar van een tekort aan de nodige wijsheid en vooruitziend-
heid bij het gezag en van inertie bij de burgers. In zijn opvatting is zelfs het meest 
welwillende en ontwikkelde bestuur niet in staat alle bijzonderheden van het leven 
van de bevolking te kennen. Een centraal bestuur kan wel eenvormigheid bereiken 
maar kan de samenleving niet in beweging brengen en individuen niet tot activi-
teiten aanzetten. Gemeentelijke onafhankelijkheid acht Tocqueville een natuurlijke 
consequentie van het principe van soevereiniteit van het volk. Een overheid die met 
haar regels het leven van individuen vergaand kan regelen, beschikt over de vrijheid 
en het leven van haar burgers, zo stelt hij. Het gevolg is het verdwijnen van burgerzin 
en dat betekent dat de in zijn visie voor een duurzame democratische staat noodza-
kelijke medewerking en samenwerking van de burgers, geheel zal ontbreken. Door 
zelf actief en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van hun 
gemeenschap via participatie in lokale politiek en lokaal bestuur, zullen zij hun eigen 
vrijheid kunnen realiseren. In de Verenigde Staten ziet hij ‘het machtige geheel dat 
burgers met elkaar vormen’62 en hij bewondert deze politieke gevolgen van decen-
tralisatie. 

Tocqueville meent dat lokale instellingen in elk staatsbestel belangrijk zijn maar 
vooral in de democratische staatsvorm omdat zij daar het gemeenschappelijke be-
lang van individuen met elkaar verbinden en aldus een georganiseerde tegenmacht 
vormen tegen anarchie of dictatuur.63 Hij vreest voor samenlevingen het gevaar van 
administratieve centralisatie en verwijst naar de uitwassen van de Franse Revolutie 
die niet alleen republikeins was en derhalve streed tegen de monarchie maar die net 
als het Ancien Régime ook centraliserend was en onder het mom van strijd tegen 
despotisme de decentralisatie heeft afgeschaft.64 

Aan het slot van het tweede boek van De la Democratie en Amérique staat Toc-
queville na uitvoerige beschouwingen over zeer diverse aspecten van de Ameri-
kaanse samenleving, weer stil bij de invloed van democratische ideeën en gevoelens 
op de politieke samenleving.65 Daarbij komt hij ook weer terug op het leerstuk van 
de verticale bevoegdheidsspreiding. Hij stelt dat de democratie van nature neigt 
naar een gecentraliseerde staatsvorm. Maar volkeren die de vrijheid hebben gekend 
voordat de focus op gelijkheid kwam te liggen, zullen naar zijn oordeel beter in 
staat zijn tegenwicht te bieden aan de tendens tot machtsconcentratie en ook zul-

61. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Tome Premier p.140.
62. Synopsis Stouthuyzen, p.50.
63. Synopsis Stouthuyzen, p.56.
64. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Tome Premier p.155; L’Ancien Régime et La Révolu-

tion, p 101; Synopsis Stouthuyzen, p.57.
65. Boek 2, Deel 4; Over de democratie in Amerika, m.n. pp. 726-728.
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len zij beter in staat zijn hun individuele rechten en lokale vrijheden te bewaren.66 
Tocqueville erkent dat de gelijkheid vanuit het standpunt van het algemeen welzijn 
een grotere rechtvaardigheid inhoudt,67 maar wijst op het risico dat de gelijkheid 
leidt tot zelfstandigheid van mensen met daaraan gekoppeld het gevaar van anar-
chie. De gelijkheid kan ook leiden tot wat Stouthuyzen ‘verknechting’ noemt68 om-
dat burgers geheel onderworpen worden aan één eengemaakt centraal staatsgezag. 
Tocqueville ziet het gevaar van een almachtig centraal staatsgezag zonder spreiding 
van bevoegdheden en meent dat een samenleving niet krachtig kan blijven als ze is 
opgebouwd uit machteloze individuen. 

II.4.3 H E T  S U B S I D I A R I T E I T S B E G I N S E L  E N  H E T   
 S O E V E R E I N I T E I T S B E G I N S E L

Bij lezing van hetgeen Tocqueville over (de)centralisatie schrijft, gaan de gedachten 
onwillekeurig uit naar het subsidiariteitsbeginsel dat we kennen uit de sociale leer 
van de rooms-katholieke kerk. En vanuit die katholieke leer geraken we als vanzelf-
sprekend ook bij de protestantse staatsleer.

II.4.3.1 Het subsidiariteitsbeginsel in de katholieke sociale leer

In de rooms-katholieke sociale leer wordt de visie van de rooms-katholieke kerk op 
de ordening van de samenleving en de rol van kerk en staat daarin, uiteengezet. Een 
van de uitgangspunten in die leer is de subsidiariteit. Dat uitganspunt betekent dat 
sociale taken, zo enigszins mogelijk, moeten worden belegd bij de lokale gemeen-
schappen, ook wel intermediaire structuren genoemd, en pas aan de overheid be-
horen toe te komen als de lokale gemeenschappen ze niet kunnen vervullen. Sociale 
taken die mensen als individu zelf kunnen vervullen moeten aan hen overgelaten 
worden. Als individuen de taken niet kunnen uitvoeren dient de lokale gemeenschap 
deze over te nemen. Pas als dat niet goed gaat, is er een rol voor de overheid waarbij 
geldt dat eerst de overheidslaag die het dichtst bij de lokale gemeenschap staat, aan 
bod komt en pas daarna taken naar andere overheidslagen gaan. Die idee is terug te 
voeren op de thomistische wijsbegeerte.69 

In de eerste sociale encycliek Rerum Novarum,70 een pauselijke rondzendbrief uit 1891, 
formuleert Paus Leo XIII voor het eerst een aantal uitgangspunten van de op de oude 
ideeën gebaseerde sociale leer van de katholieke kerk. De kerk dient volgens de ency-
cliek bij te dragen aan de ordening van het leven en de samenleving. Dat moet geschie-
den door de sociale rechtvaardigheid te vergroten, door rechten en plichten van wat 

66. Synopsis Stouthuyzen, p. 281/2.
67. Synopsis Stouthuyzen, p. 292.
68. Synopsis Stouthuyzen, p. 280.
69. Genoemd naar de invloedrijke middeleeuwse theoloog en filosoof Thomas van Aquino (1225-1274) 

die tot de scholastici wordt gerekend. Hij baseerde zich op Aristoteles. 
70. De encyclieken zijn te vinden op http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=100, laatste-

lijk geraadpleegd op 30 augustus 2016.
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wij nu werkgevers en werknemers noemen, te omschrijven, door haar eigen rol in de 
armenzorg te vervullen en doordat de staat haar taak om te zorgen voor wetgeving en 
bestuur ten behoeve van het algemeen welzijn vervult. De staat mag alleen ingrijpen in 
de natuurlijke vrijheid van het individu en het gezin als dat nodig is voor het algemeen 
belang. 

Veertig jaar later, in 1931, volgt de tweede sociale encycliek Quadragesimo Anno van 
Paus Pius XI, die aansluit op de door Leo XIII beschreven uitgangspunten en deze ver-
der uitwerkt. Deze encycliek is een aanpassing van de sociale leer van de katholieke 
kerk aan de maatschappelijke context die in het derde decennium van de twintigste 
eeuw heel anders is dan ten tijde van Rerum Novarum. Er is massale armoede en 
werkloosheid als gevolg van de ineenstorting van de beurs in New York in okto-
ber 1929 en de politieke situatie is ingrijpend veranderd. Het als afsplitsing van het 
communisme ontstane socialisme doet opgeld. In dit tijdsgewricht wordt in de en-
cycliek Quadragesimo Anno gezocht naar een alternatief voor het socialisme terwijl 
gestreefd blijft worden naar sociale rechtvaardigheid waardoor een rechtvaardige 
verdeling van goederen en arbeidsloon moet worden bereikt. Het subsidiariteits-
beginsel wordt opgevoerd ter adstructie van de opvatting dat het een onrechtvaar-
digheid is en tegelijkertijd een kwaad en een verstoring van de goede ordening om 
taken die door lagere organen kunnen worden vervuld, over te dragen aan hogere. 
Aan het subsidiariteitsbeginsel wordt in deze encycliek het solidariteitsbeginsel, dat 
het recht op wederzijdse ondersteuning van mensen en organisaties inhoudt, gekop-
peld.

Zoals Tocqueville eerder heeft gedaan gaat ook de katholieke leer ervan uit dat echte 
politieke vrijheid een beperking van de bevoegdheden van organen van de centrale 
overheid vereist, maar ook het koesteren van het vrije en verantwoordelijke hande-
len van individuen, van gezinnen, alsmede van lokale politieke en burgerlijke ver-
enigingen. Erkend wordt dat de staat behulpzaam moet zijn als de omstandigheden 
daar aanleiding toe geven, maar daarbij is terughoudendheid geboden.71

Paus Johannes XXIII gaat in zijn encycliek Mater et Magistra (1961) ook uit van het 
subsidiariteitsbeginsel in de context van de sociale problemen van zijn tijd, i.e. het 
herstel van twee wereldoorlogen, de dekolonisatie, en de Koude Oorlog. Hij wijst op 
het belang van subsidiariteit tegen de achtergrond van technische ontwikkelingen 
en van de complexiteit van sociale verhoudingen die hebben geleid tot een groter 
beroep op de staat. De Paus waarschuwt voor te veel staatsinterventie die de vrijheid 
van burgers zal beperken en wijst op het belang van decentrale lichamen.72 

In Gaudium et Spes (1965) staat het tweede Vaticaans Concilie ook stil bij het be-
lang van subsidiariteit.73 Paus Johannes Paulus doet datzelfde in Laborum Exercens 
(1981) en vooral in zijn honderd jaar na de eerste sociale encycliek uitgebrachte 
Centesimus Annus (1991). Daarin stelt hij dat er sprake is van een toenemende en 

71. Encycliek Quadragesimo Anno, nr. 46, 76-80.
72. Encycliek Mater et Magistra, nr. 51-67.
73. Encycliek Gaudium et Spes, nr. 30/1, 65, 74/5. 
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wijdverbreide individualistische mentaliteit. Nieuwe modellen van democratische 
autonomie acht hij nodig ter verzwakking van gevestigde machtsstructuren en ter 
versterking van de ‘civil society’.74 

In 2004 verschijnt het Compendium van de sociale leer van de kerk van de Pauselijke 
Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Het geeft een overzicht van de fundamenten 
van de sociale leer van de katholieke kerk. Daarin wordt ook uitvoerig ingegaan op 
het subsidiariteitsbeginsel.75 De kern van de beschouwing luidt als volgt: 

‘Op basis van dit principe moeten alle maatschappijen van een hogere rang-
orde een houding aannemen van hulp (‘subsidium’) − dus van ondersteuning, 
van bevordering, van ontwikkeling − tegenover maatschappijen van een la-
gere rangorde. Op die manier kunnen intermediaire gemeenschapslichamen 
de hen eigen functies uitoefenen zonder dat zij deze onrechtvaardig moeten 
overlaten aan andere gemeenschapslichamen van een hogere rangorde, waar-
door deze laatste de eerste uiteindelijk zouden opslorpen en vervangen en hen 
uiteindelijk hun waardigheid en levensruimte zouden ontnemen. Subsidiari-
teit, begrepen in de positieve zin als economische, institutionele of juridische 
bijstand aangeboden aan lagere gemeenschapslichamen, houdt een overeen-
stemmende reeks van negatieve implicaties in die aan de Staat opleggen zich 
te onthouden van alles wat feitelijk de levensruimte van de lagere en essentiële 
cellen van de maatschappij zou beperken. Hun initiatief, vrijheid en verant-
woordelijkheid mogen niet worden verdrongen. (…) De ervaring leert dat 
de ontkenning van het subsidiariteitsbeginsel of haar beperking in naam van 
een zogenaamde democratisering of gelijkheid van allen in de maatschappij, 
de geest van vrijheid en initiatief inperkt en soms vernietigt. Bepaalde vor-
men van centralisatie, bureaucratie, bijstand, onrechtmatige en buitensporige 
aanwezigheid van de staat en van het overheidsapparaat staan in tegenstel-
ling met het subsidiariteitsbeginsel: Door direct in te grijpen en aan de maat-
schappij haar verantwoordelijkheid te ontnemen, veroorzaakt de verzorgings-
staat het verlies van menselijke krachten en de overdreven vermeerdering van 
overheidsapparaten, die meer beheerst worden door bureaucratische logica 
dan door de zorg om de gebruikers te dienen, met een enorme groei van de 
uitgaven. Het gebrek aan erkenning of de inadequate erkenning van het privé-
initiatief, zelfs in economische aangelegenheden, en het falen van het erken-
nen van zijn openbare functie, draagt bij tot het ondermijnen van het subsidi-
ariteitsbeginsel, net zoals monopolies doen. Opdat het subsidiariteitsbeginsel 
in de praktijk zou kunnen worden toegepast, worden verondersteld: (…) het 
vrijwaren van de mensenrechten en de rechten van de minderheden; bureau-
cratische en administratieve decentralisatie; evenwicht tussen de publieke en 
de private sfeer, met de daaruit volgende erkenning van de sociale functie van 
de private sfeer. (…) Verschillende omstandigheden kunnen het aangewezen 

74. Encycliek Centisimus Annus, nr. 43-52. 
75. Op 26 oktober 2004 aangeboden aan Paus Johannes Paulus II, Redactie onder leiding van kardi-

naal Nguyên Van Thuân; Nederlandse vertaling Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen 
(UCSIA) en Internationaal Instituut Kanunnik Triest van de Broeders van Liefde, uitgeverij LI-
CAP (Liturgie, Caritas, Pedagogie & Pastoraat), Brussel, januari 2008; nrs 185-189, zie ook http://
www.cslk.nl/index.php?p=info&ids=encyclieken en https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.
php?mi=600&doc=769, laatstelijk geraadpleegd op 1 december 2016.
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maken dat de staat ingrijpt om een plaatsvervangende rol te vervullen. (…) 
Men kan ook denken aan situaties van ernstig onevenwicht of onrechtvaar-
digheid waar alleen de tussenkomst van de publieke overheid voorwaarden 
kan scheppen voor meer gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede. In het licht van 
het subsidiariteitsbeginsel mag echter deze institutionele plaatsvervanging 
niet langer duren dan absoluut noodzakelijk is, aangezien rechtvaardiging 
voor zo een tussenkomst alleen wordt gevonden in het uitzonderingskarak-
ter van de situatie. In elk geval moet een goed begrepen notie van algemeen 
welzijn, waarvan de vereisten op geen enkele manier in tegenspraak mogen 
zijn met de bescherming en de bevordering van het primaatschap van de men-
selijke persoon en van haar voornaamste sociale uitdrukkingen, het onder-
scheidingscriterium blijven bij het maken van keuzes voor de toepassing van 
het subsidiariteitsbeginsel. Het karakteristieke gevolg van de subsidiariteit is 
de participatie, die vooral tot uitdrukking komt in een reeks van activiteiten 
waarmee de burger, hetzij als individu hetzij in associatie met anderen, het-
zij direct hetzij via vertegenwoordiging, bijdraagt tot het culturele, economi-
sche, politieke en sociale leven van de gemeenschap van burgers waartoe hij 
behoort. Participatie is een plicht die bewust door allen moet worden vervuld, 
met zin voor verantwoordelijkheid en gericht op het algemeen welzijn.’

Paus Benedictus XVI stelt in de encycliek Caritas in Veritate (2009), dat de oplossin-
gen voor de problemen die het gevolg zijn van de financiële crisis, gevonden moeten 
worden met behulp van het subsidiariteitsbeginsel. De gecentraliseerde bureaucra-
tie dient naar zijn mening vervangen te worden met behulp van lokale inspannin-
gen.76

In zijn recente encycliek Laudato Si’ (2015) geeft Paus Franciscus aan dat waar bij 
milieuproblemen de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid 
te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken. Hij wijst op lokale initiatieven 
voor de ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energie die een lokale zelf-
standigheid en zelfs de verkoop van de overtollige productie toestaan. Franciscus 
merkt op dat op lokaal niveau een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeen-
schapsgevoel, een bijzonder vermogen om voor de ander te zorgen en een edel-
moedigere creativiteit, een diepe liefde voor de eigen grond ontstaan, evenals het 
denken aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat. Omdat het recht soms 
ten gevolge van de corruptie niet voldoende blijkt, is er onder druk van de bevol-
king een politieke beslissing vereist. De maatschappij moet door middel van niet 
gouvernementele organen en intermediaire organisaties de regeringen verplichten 
normenstelsels, procedures en strengere controles te ontwikkelen. Als de burgers 
de − nationale, regionale en gemeentelijke − politieke macht niet controleren, dan 
is er ook geen bestrijding van milieuschade mogelijk. Anderzijds kan gemeentelijke 
wetgeving doeltreffender zijn, als er overeenkomsten zijn tussen naburige volken 
om eenzelfde milieupolitiek te ondersteunen, aldus Paus Franciscus.77 

De katholieke leer en Tocqueville ontmoeten elkaar in hun opvatting over het be-

76. Encycliek Caritas in Veritate, nr. 43-67.
77. Encycliek Laudato Si’, nr. 179.
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lang van de vrijheid en de waardigheid van de mens en de idee dat decentralisatie en 
subsidiariteit bijdragen aan de sociale vervolmaking van de individuele vrije mens.78 
Opmerkelijk is dat juist een kerk die in haar eigen structuur uitgaat van centrale stu-
ring en die een sterke hiërarchie kent, het belang van het subsidiariteitsbeginsel en 
het decentralisatiebeginsel al sedert de negentiende eeuw benadrukt.

II.4.3.2 Het soevereiniteitsbeginsel in de protestantse staatsleer

Ook in de protestantse en dan met name in de antirevolutionaire staatsleer komt 
het subsidiariteitsbeginsel ter sprake. Dat geschiedt tegen de achtergrond van be-
schouwingen over de soevereiniteit in eigen kring van de statelijke en niet-statelijke 
samenlevingsverbanden. De soevereiniteit in eigen kring is in deze staatsleer een 
belangrijk sociologisch structuurprincipe dat de macht van de staat beoogt te be-
perken door verschillende kringen te onderscheiden in het leven. Die kringen moe-
ten ieder hun eigen sfeer kunnen ordenen. Ook decentrale overheden worden in dit 
verband als eigen kringen gezien die weliswaar deel uitmaken van de staat maar ook 
hun eigen autonome sfeer hebben.

Abraham Kuyper benoemt het beginsel van soevereiniteit in eigen kring voor 
het eerst als zodanig in zijn rede bij de inwijding van de Vrije Universiteit in 1880.79 
Hij meent dat aan geen enkele levenskring, ook niet aan die van de staat, een abso-
lute soevereiniteit toekomt en betoogt dat de te onderscheiden levenskringen van 
het statelijke, kerkelijke, maatschappelijke, huiselijke en persoonlijke leven, aan hun 
eigen levenswet gehoorzamen en onder eigen ‘overhoogheid’ staan. Onder ‘over-
hoogheid’ verstaat hij de bevoegdheid van het eigen gezag van een kring om binnen 
de interne sfeer ordenend op te treden. Voor Kuyper komt aan de staat binnen het 
geheel van levenskringen een bijzondere plaats toe omdat zij ‘door middel van haar 
publieke wetgeving het harmonisch evenwicht van de als ‘tandraderen’ in elkaar grij-
pende niet-statelijke levenskringen moet handhaven en machtsoverschrijding van 
de ene kring ten koste van de andere, tegen moet gaan’.80 

Dooyeweerd heeft de opvattingen van Kuyper voorzien van een algemeen-filo-
sofische theorie waarin hij uitgaat van de idee dat de hele kosmos religieus is be-
paald.81 In de visie van Dooyeweerd is voor Kuypers Calvinistische rechts- en staats-

78. Uitvoeriger L. Joseph Hebert, Tocqueville’s Administrative Decentralization and the Catholic Principle 
of Subsidiarity, http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=9958, laatstelijk 
geraadpleegd op 25 oktober 2015.

79. ‘Souvereiniteit in eigen kring’, rede uitgesproken bij gelegenheid van de inwijding van de Vrije Uni-
versiteit in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 20 oktober 1880; cf. ook H.J. van Eikema Hommes, 
‘Soevereiniteit in eigen kring en staatsrechtelijke autonomie’, in: Tijdschrift voor Openbaar bestuur 
(TvO), jrg. 5, nr. 6 (22-3-1979) pp. 107-110 en J. D. Dengerink, Critisch-historisch onderzoek naar de 
sociologische ontwikkeling van het beginsel der ‘soevereiniteit in eigen kring’ in de 19e en 20e eeuw, diss. 
VU 1948, J.K. Kok NV Kampen, 1948 p. 95/6. In verdere noten in deze en de volgende paragraaf 
wordt volstaan met de aanduiding van de naam van de desbetreffende auteur en de pagina’s in zijn 
hier genoemde werk.

80. A.C. de Ruiter, De grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer, diss VU 1996, p.21. 
In verdere noten in deze paragraaf wordt volstaan met de aanduiding van de naam van de auteur en 
de pagina’s in zijn hier genoemde werk.

81. Zie ook Dengerink p. 162.
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leer cruciaal ‘het fundament eener wetsidee, die denken en gelooven, religie en we-
tenschap, natuur-, maatschappij-, rechts- en moraalbeschouwing in een organische 
eenheidsstructuur verbindt en in harmonie doet te zamen leven’. Aan zijn wetsidee 
legt hij ten grondslag ‘de goddelijke schepperssouvereiniteit' en ‘het goddelijk voor-
zienig wereldplan’. De wet moet volgens Dooyeweerd op ieder terrein worden opge-
vat als grens van alle menselijk denken en willen, ‘de absolute onderworpenheid van 
alle creatuur aan de door God gestelde ordonantiën en de souvereine verhevenheid 
Gods boven deze wetten’. Hij wijst op de nauwe samenhang van deze grensgedachte 
aan de wet ‘met het universele leerstuk van de souvereiniteit in eigen kring, dat de 
onderlinge verhouding aanwijst tussen de wetskringen, die in de wetsidee tot een 
organische samenhang verbonden zijn.’82

Kinneging merkt op dat Kuyper sterk is geïnspireerd door het Amerikaanse 
model van Tocqueville. Hij stelt dat het niet vreemd is dat in Nederland met name 
onder gereformeerden en voorheen gereformeerden veel belangstelling bestond en 
bestaat voor het belang van het gemeenschapsleven als tegenhanger van de liberaal-
individualistische maatschappijvisie, en brengt dat in verband met de in de lutherse 
en katholieke tradities minder bekende ‘bottom-up organisatiegeest à la Amerika’.83 

De Ruiter legt in zijn dissertatie een relatie tussen het subsidiariteitsbeginsel 
uit de rooms-katholieke visie op de samenlevingsordening en het beginsel van de 
soevereiniteit in eigen kring uit de calvinistische staatsbeschouwing en politiek. Hij 
stelt dat als het subsidiariteitsbeginsel los wordt gemaakt van de gedachte dat de 
maatschappij bestaat uit hiërarchische, aan elkaar verbonden, verbanden, dat be-
ginsel ook door niet-katholieken die de maatschappij beschouwen als naast elkaar 
geplaatste wezenlijke zelfstandige verbanden, kan worden onderschreven. Aldus 
wordt het soevereiniteitsbeginsel gekoppeld aan het beginsel dat de staat een taak 
die beter door andere verbanden of particulieren kan worden vervuld, niet ter hand 
moet nemen i.e. het subsidiariteitsbeginsel uit de rooms-katholieke leer.84 De Ruiter 
meent dat de aard van de staat als publiekrechtelijk rechtsverband inhoudt dat hij 
het interne recht van andere levensverbanden en van individuen ontziet. Hij stelt 
dat hierin de erkenning van het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring ligt85 en 
merkt op dat zelfs Abraham Kuyper, die het beginsel naar zijn oordeel heeft ‘door-
schouwd in zijn universele, kosmologische betekenis’, de autonomie van gemeenten 
en provincies als onderdelen van de staat niet steeds van de soevereiniteit van niet-
statelijke levenskringen heeft onderscheiden. Volgens De Ruiter wordt het principi-
ele onderscheid tussen het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van soevereiniteit 
in eigen kring door Dooyeweerd benaderd vanuit de overtuiging dat het subsidiari-
teitsbeginsel ‘in de werkelijkheidsorde zelve geworteld is en met de innerlijke aard 
der levenskringen en de daarin gegronde oorspronkelijke competentie nu eenmaal 

82 De Beteekenis der wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie, Rede bij de aanvaarding van 
het hoogleraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam den 15den October 1926, J.H. Kok, 
Kampen 1926, pp. 63-64. 

83. A. Kinneging, ‘Een beter boek over democratie is er niet’, Nabeschouwing in Over de democratie in 
Amerika, p. 1136/7. In verdere noten in deze en de volgende paragraaf wordt volstaan met de aandui-
ding van de naam van de auteur en de pagina’s in zijn hier genoemde werk.

84. De Ruiter, p. 148.
85. De Ruiter, p. 142.
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niet te transigeren valt’.86 De Ruiter is van oordeel dat bij Kuyper de uitwerking van 
het beginsel van soevereiniteit in eigen kring vooral leidt tot een politiek doelmatig-
heidsprincipe voor de inperking van de staatsbemoeienis met het maatschappelijk 
leven. 

Van Eikema Hommes87 is dat niet met hem eens. Hij meent dat de idee van de 
soevereiniteit in eigen kring bij Kuyper niet alleen een doelmatigheidsprincipe ter 
indamming van het centraliseringsstreven van de staat is, maar van kosmologische 
betekenis wordt omdat Kuyper het gezag en ‘de eigen levenswet’ baseert op de God-
delijke schepping. Dooyeweerd heeft volgens Van Eikema Hommes aan het kosmo-
logische principe van de soevereiniteit in eigen kring een filosofische methode ten 
grondslag gelegd waarin een van de uitgangspunten is dat de soevereiniteit in eigen 
kring van de staat en de niet-statelijke samenlevingsverhoudingen, nooit een poli-
tiek doelmatigheidscriterium tot inperking van de staatsbemoeienis met het maat-
schappelijk leven mag worden.88 Het gaat dan om de idee van de innerlijke, in de ty-
pische structuur van de staat gegronde grenzen aan de rechtsmacht van de statelijke 
wetgever tegenover de eigen competentiesferen van de niet-statelijke levenskringen. 
Al houdt de staat zich intensief bezig met maatschappelijke ontwikkelingen, hij 
behoort altijd zijn innerlijke grenzen als publieke rechtsgemeenschap in het oog te 
houden en slechts publieke rechtsbelangen te behartigen, waarbij niet getreden mag 
worden in de interne sferen van private kringen. Naar de mening van Van Eikema 
Hommes maakt Kuyper onvoldoende onderscheid tussen de niet-statelijke levens-
kringen en de decentrale delen van de staat. Dat leidt in zijn optiek tot onvoldoende 
onderscheid tussen de soevereiniteit in eigen kring en ‘het beginsel van staatsrech-
telijke autonomie, in de zin van de betrekkelijke zelfstandigheid van een lager pu-
bliekrechtelijk lichaam tot regelgeving op eigen initiatief binnen de grenzen van de 
hogere wetgeving en het algemeen belang’.89 

Ook bij Tocqueville is dat onderscheid naar mijn mening niet altijd even helder 
voor de hedendaagse beschouwer maar desalniettemin lijkt de nadruk die telkens 
wordt gelegd op het belang van het overlaten van bevoegdheden aan de lokale ge-
meenschappen, niet mis te verstaan. 

Van Eikema Hommes meent dat uit de opvattingen van Kuyper en Dooyeweerd kan 
worden afgeleid dat er een fundamenteel verschil is tussen de soevereiniteit in eigen 
kring en het staatsrechtelijk autonomie-principe. De staatsrechtelijke autonomie 
is volgens hem gefundeerd in het typisch-staatsrechtelijke principe van een zekere 
territoriale en functionele decentralisatie in de staatsopbouw. Hij stelt dat territori-
ale decentralisatie wellicht zou kunnen worden omschreven als de staatsrechtelijke 
delegatie van rechtsmacht met betrekking tot de publiekrechtelijke belangenbehar-
tiging in de ruimste zin van het woord binnen een deel van het staatsterritoir, in on-
derworpenheid aan hogere wetgeving en algemeen belang.90 Functionele decentra-
lisatie omschrijft hij dan als de staatsrechtelijke delegatie van publieke rechtsmacht 

86. De Ruiter, p. 109/110.
87. Van Eikema Hommes, p. 107.
88. Van Eikema Hommes, p. 108.
89. Van Eikema Hommes, p. 108, Dengerink, p. 144, De Ruiter, p. 56.
90. Van Eikema Hommes, p. 108.
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tot behartiging van publieke belangen, eveneens in onderworpenheid aan hogere 
wetgeving en algemeen belang. Hij stelt vervolgens: ‘Wanneer nu binnen het raam 
van de territoriale of functionele decentralisatie aan de gedelegeerde organen auto-
nomie in staatsrechtelijke zin toekomt, t.w. de competentie om uit eigen hoofde bin-
nen het kader van de hogere regelingen rechtsvormend op te treden, dan speelt zich 
dat af binnen het structuurtype van de staatsgemeenschap en kan op de meerdere of 
mindere zelfstandigheid van het lagere publiekrechtelijke orgaan nimmer het begin-
sel van de soevereiniteit in eigen kring worden toegepast.’ 

Bij de visie van Van Eikema Hommes op wat staatsrechtelijk als autonomie zou 
moeten gelden, kan een kanttekening worden geplaatst. Het lijkt erop dat hij onder 
staatsrechtelijke autonomie de opbouw van de decentrale eenheidsstaat verstaat, 
want hij noemt de territoriale en functionele decentralisatie als fundamenten van de 
staatsrechtelijke autonomie. Ziet hij staatsrechtelijke autonomie als een ordenings-
principe binnen de eenheidsstaat? Dan zou hij een ander autonomiebegrip hante-
ren dan het heden ten dage in het staatsrecht gangbare begrip waarmee de eigen of 
autonome bevoegdheden van organen van decentrale overheidsverbanden worden 
geduid die daarmee worden onderscheiden van de door organen van het centrale 
overheidsverband gedelegeerde medebewindsbevoegdheden. 

II.4.4 T H O R B E C K E

Tocqueville valt in zijn jonge jaren af van het katholieke geloof. Maar hij rouwt vol-
gens Kinneging zijn hele leven om het verlies van dat geloof.91 Wellicht verklaart dit 
mede zijn aandacht voor en verwondering over de rol van religiositeit in de Verenig-
de Staten, waar hij natuurlijk een duidelijke scheiding ziet tussen kerk en staat maar 
ook vaststelt dat godsdienst een bijzonder belangrijke factor is in de Amerikaanse 
samenleving en dat het leven van de burger veelal doordrenkt is van religiositeit. De 
geest van geloof en de geest van vrijheid heeft men naar zijn overtuiging in Ame-
rika prachtig gecombineerd.92 Kinneging stelt dat de ideeën van Tocqueville over 
het christendom als de réligion civile die nodig is om de democratie te laten voort-
bestaan, sterk heeft bijgedragen aan de acceptatie en omarming van de democratie 
door katholieken en protestanten in de twintigste eeuw.93 

Maar Tocqueville is ook van oordeel dat kerk en staat gescheiden dienen te zijn. 
Dat acht hij niet strijdig met het belang dat hij hecht aan de religiositeit van burgers. 
Die opvatting deelt zijn tijdgenoot Thorbecke, die wordt beschouwd als een van de 
grondleggers van de scheiding van kerk en staat in Nederland. Kinneging meent dat 
de Nederlandse liberaal De la Démocratie en Amérique goed heeft gelezen.94 

Johan Rudolf Thorbecke geldt als grondlegger van de Nederlandse democratie en 

91. Kinneging, p. 1079.
92. Zie ook E. van Middelkoop, Basisles democratie .Eerste integrale vertaling van ‘Over de democratie 

in Amerika’, recensie van Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika, Rotterdam: Lemnis-
caat 2012, 1168 pagina’s, via https://wi.christenunie.nl/dw2012-3/basisles-democratie, laatstelijk 
geraadpleegd op 28 oktober 2015.

93. A. Kinneging, p.1132.
94. A. Kinneging, p.1132/3.
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is de staatsman waar we in Nederland niet omheen kunnen als we spreken over onze 
gedecentraliseerde eenheidsstaat. Hij wordt op 14 januari 1798 te Zwolle geboren 
en overlijdt op 4 juni 1872 in Den Haag.95 Hij is jurist, net als Tocqueville een liberaal 
denker, hoogleraar te Leiden en heeft als politicus onze staatkundige inrichting vorm-
gegeven. In de door hem geïnitieerde Grondwet van 1848 legt hij het fundament daar-
voor dat hij verder uitbouwt in zijn organieke wetten voor de decentrale overheden, de 
Provinciale wet van 1850 en de gemeentewet uit 1851. Met deze wetgeving hervormt 
hij de staatkundige verhoudingen die Nederland tot dan toe kent. In 1826 publiceert hij 
zijn werk Staatsinrigting en Staatsbestuur waarin hij stelt: ‘Onder staatsinrichting wordt 
het zamenstel der regten begrepen, waarop de staat zoowel in zijn geheel, als in dezelfs 
bijzondere deelen berust. De regten van dat geheel , en de verhouding der bijzondere 
leden en deelen tot hetzelfde, maken het staatsregt uit.’96 Thorbecke is niet alleen po-
liticus en staatsman, hij is volgens Drentje97 ook een filosoof die in de politieke ver-
houdingen van zijn tijd niet altijd goed is begrepen. Thorbecke hanteert een organisch 
staatsbegrip waarin de staat wordt gezien als een levend organisme waarin gemeen-
ten, provincies en rijk samen functioneren en een eenheid vormen. Hij meent dat 
de idee uit de Verlichting dat de staat rationeel en opnieuw geschapen kan worden, 
zou leiden tot een te ‘eenvoudige’ organisatie van rechten terwijl naar zijn oordeel 
een meer zorgvuldige en uitvoerige constitutie van rechten nodig is in een staat. 
Hij stelt: ‘dat alle individuen en staatsleden van regtswege aan een geheel zijn on-
dergeschikt, gelijk de ledematen aan het ligchaam’. Het kwam er dan op aan, de on-
dergeschiktheid zulk eene houding te geven, dat de individuele regtsontwikkeling, de 
gezonde wasdom der leden, door het hoogere niet belemmerd maar ondersteund, en 
zelve wederkeerig de zelfstandige vorming van het geheel van staat bevorderde. Dit 
is hetgeen men de liberalen geest des tijds te noemen heeft.’98 Thorbecke formuleert 
hiermee wederom de organische staatsleer waarvan hij zich in een eerder geschrift99 
aanhanger heeft betoond. Hij is tijdens een studiereis in de periode 1820-1824 naar 
Duitsland beïnvloed door conservatieve denkers van de Duitse Historische School die 
in het begin van de negentiende eeuw door Friedrich Carl von Savigny is gesticht. 
Deze school zet zich af tegen natuurrechtstheorieën met staatsabsolutisme (Hob-
bes, Leviathan) of een maatschappelijk contract (Rousseau) en leert dat het recht 
geschoeid is en moet zijn op historische ontwikkelingen. Het bestuur dient ook 
gegrondvest te zijn op historisch gegroeide maatschappelijke verbanden die zich 

95. Zie ook Parlement&Politiek, http://www.parlement.com/id/vg09llalluyf/j_r_thorbecke, laatstelijk 
geraadpleegd op 6 juni 2017.

96. J.R. Thorbecke, Staatsinrigting en Staatsbestuur, bewerkt door J.PO. Duyverman, Gouda Quint Arn-
hem, p. 3; ontleend aan Th.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de gedecen-
traliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Gravenhage, 1987. 

97. J. Drentje, Thorbecke. Een filosoof in de politiek, diss. UvA, Boom, Amsterdam 2004. 
98. J.R. Thorbecke, Staatsinrigting en Staatsbestuur, bewerkt door J.PO. Duyverman, Gouda Quint Arn-

hem, p. 15, ontleend aan Theo A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de gede-
centraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Gravenhage, 1987, p. 
45.

99. J.R. Thorbecke, Über das Wesen und den organischen Charakter der Gesichte, brief aan K.F. Eich-
horn (Historische Rechtsschule) uit 1924; ontleend aan Th. A.J. Toonen, Denken over Binnenlands 
Bestuur, Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij 
B.V., ’s Gravenhage, 1987, p. 47. 



36

Ine van Haaren-Dresens

in lokale gemeenschappen het duidelijkst manifesteren.100 Thorbecke hecht grote 
waarde aan de zelfstandigheid van decentrale eenheden en van individuen en hij wil 
de ‘zelfstandige kracht’, die niet georganiseerd of opgelegd kan worden maar die tot 
uiting komt in het eigen vrije iniatief van de decentrale eenheden, bevorderen. In zijn 
opvatting is de meest elementaire eenheid het individu. Maar hij is ook van mening 
dat het er in een staat om gaat dat een veelheid van relatief zelfstandige eenheden 
instemming, onderlinge overeenstemming, en eenheid bereiken. De ‘zelfstandige 
kracht’ dient daarbij door andere delen van het geheel te worden erkend. Anders 
dan Van Poelje101 gaat Thorbecke ervan uit dat de zelfstandige kracht van de ‘lagere’ 
eenheden zelf uitgaat en niet afhankelijk is van de mate waarin zij vrij of bevrijd zijn 
van bemoeienis door ‘hogere’ eenheden. Maar in zijn denken herkennen we ook de 
liberale republikeinse opvattingen van de Amerikaanse constitutie met haar sprei-
ding van overheidsmacht over verschillende bestuurslagen die moet zorgen voor 
‘checks and balances’ en voor een overheid die de burgers zo veel mogelijk vrijhe-
den laat.102 Binnen het lichaam van de staat worden in de Grondwet van Thorbecke 
drie democratisch gelegitimeerde sferen onderscheiden, te weten rijk, provincie en 
gemeente met ieder hun organen die de bevoegdheid hebben het bestuur en de rege-
ling van hun eigen huishouding vorm te geven. Die huishouding staat niet voor eens 
en altijd vast maar moet concreet worden ingevuld, afhankelijk van het onderwerp 
en van de historische omstandigheden. In dit verband stelt Oud ‘Gelukkig is Thor-
beckes praktijk beter gebleken dan zijn theorie’. Hij wijst er ter onderbouwing daarvan 
op dat naar de mening van de hoogleraar en het Kamerlid Thorbecke de inhoud van 
de eigen bevoegdheid van gemeenten nader zou moeten worden omschreven terwijl 
de bewindsman Thorbecke dat niet heeft gedaan. Reden daarvoor is dat de grenzen 
tussen de bevoegdheden van de onderscheiden publiekrechtelijke lichamen niet voor 
eens en altijd vaststaan en dat de omvang van de decentrale autonomie derhalve niet 
statisch maar dynamisch is.103 Thorbecke is inderdaad van oordeel dat de delen van 
het lichaam niet zonder het geheel kunnen bestaan en dat het organisme dynamisch 
is. In die tijd is er overigens nog geen duidelijke financiële verhouding tussen rijk, 
provincies en gemeenten en zorgen de decentrale overheden door middel van hun 
eigen heffingen voor hun eigen inkomsten. 

100. Zie o.a. ook L.M. Raijmakers, Leidende motieven bij decentralisatie. Discours, doelstelling en daad 
in het huis van Thorbecke, diss. UL, Deventer: Kluwer 2014, p. 54-58 en R. Willemse, Het be-
staansrecht van Nederlandse gemeenten, Delft: Eburon, 2001, p. 165. De Raad voor het openbaar 
bestuur wijst er in zijn advies over de modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet op dat in 
de liberale staatsopvatting in de negentiende eeuw historisch gegroeide (rechts)gemeenschappen 
worden opgevat als een voor-statelijke organisatievorm van het gemeenschapppelijk leven (Provin-
cies en gemeenten in de Grondwet. Advies modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet, deel 
II, ’s Gravenhage 2002, p. 19).

101. G.A. van Poelje, ‘Gemeentelijke zelfstandigheid. Pré-advies voor het congress van de VNG in Ge-
meentebestuur’, mei 1938, pp. 149-199, gedeeltelijk verschenen in: Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (red.), Wet en Wezen, Samson Alphen aan den Rijn, 1954, pp. 156-177; zie ook Th. A.J. 
Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurs-
kundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Gravenhage, 1987, pp. 159-163. 

102. Zie uitgebreid M. Boogers, Lokale politiek in Nederland: de logica en dynamiek van plaatselijke poli-
tiek, Den Haag: Lemma , 2007, pp. 61-78.

103. P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands gemeenterecht, deel II, N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk 
Willink, Zwolle 1959, pp. 14 en 18.



37

Zelfstandigheid in gebondenheid

De analogie van het lichaam dat handelt middels zijn organen, is een analogie 
die ook uit het rechtspersonenrecht gekend is. Oppenheim meent dat de biologische 
functies van het lichaam niet op de staat kunnen worden toegepast zonder de wer-
kelijkheid geweld aan te doen. Hij stelt dat de anatomische eigenschappen van het 
lichaam in de staat kunnen worden aangetroffen en dat de organische staatstheorie 
daartoe beperkt blijft. De delen vormen het geheel, en hun ‘innige samenhang en 
voortdurende wisselwerking’ maakt dat het geheel iets anders en meer is dan de som 
der delen.104 Thorbecke gaat dan ook uit van een organische eenheid waarbinnen 
de samenstellende eenheden organismen zijn en decentrale delen vanuit een zelf-
standige kracht werken met centrale delen opdat het binnenlands bestuur als geheel 
goed kan functioneren. Toonen stelt tegen die achtergrond de vraag of Thorbeckes 
conceptie niet beter kan worden getypeerd als een niet-gecentraliseerde eenheids-
staat dan als een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Hij wijst erop dat bij Thorbecke 
eenheid niet hetzelfde is als centralisatie en decentralisatie maar hooguit een gedeel-
te is van de verhoudingen in een dynamische staat.105 Toonen wijst op auteurs als 
Brasz en Fleurke die menen dat het leidend beginsel bij Thorbecke de eenheidsstaat 
is en verwijst naar diens uitspraak dat de staat de bron is van lagere overheden en 
dat zij de bevoegdheden van lagere overheden kan uitbreiden of beperken. Thorbec-
kes uitspraak in het parlement dat de gemeente in de eerste plaats onderdeel van de 
staat is en vervolgens een zelfstandig geheel, een lichaam in de staat, zou daar ook 
op duiden.106

De verhouding tussen de conservatieve en de liberale elementen in Thorbeckes 
denken heeft stof tot discussie in de literatuur gegeven.107 Volgens Derksen heeft 
de verbinding van deze conservatieve en liberale denkbeelden ertoe bijgedragen dat 
Thorbeckes gedachtegoed sinds 1850 heeft overleefd ondanks de grote maatschap-
pelijke en bestuurlijke veranderingen sedertdien. Door de combinatie van liberale 
ideeën over het zelfbeschikkingsrecht van gemeenten met een conservatieve organi-
sche staatsopvatting is een evenwicht gevonden tussen nationale eenheid en lokale 
verscheidenheid. De verhoudingen tussen rijk en gemeenten konden hierdoor zon-
der grote stelselwijzigingen gemakkelijk worden aangepast aan de eisen van de tijd, 
aldus Derksen.108

104. J. Oppenheim, De theorie van den organischen staat en hare waarde voor onzen tijd, oratie Rijksuni-
versiteit Leiden, Wolters Groningen, 1893; ontleend aanTh.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands 
Bestuur, Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeve-
rij B.V., ’s Gravenhage, 1987, pp. 50-51.

105. Th.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Gravenhage, 1987, p. 67.

106. Th.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Gravenhage, 1987, pp. 43-44.

107. Toonen verwijst in dit verband bijvoorbeeld naar K.H. Boersema, Johan Rudolf Thorbecke: een 
historisch-critische studie, Brill Leiden, 1949, J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving: Johan 
Rudolf Thorbecke, politicus zonder frase, Querido, Amsterdam 1977, H.G. Beuckers, Robur Animi: 
Niederländische Liberalität des J.R. Thorbecke und positivistischer Liberalismus, Haag & Herchen, 
Frankfurt am Main, 1983;Th.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de 
gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Graven-
hage, 1987, pp. 48-49.

108. W. Derksen, De bereikbare overheid: over de leer van het binnenlands bestuur, SDU Uitgevers, Den 
Haag 1995, p. 13; zie ook zijn Waar zijn de juristen van Binnenlandse Zaken? http://www.wimderk-
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De onderscheiden drie bestuurslagen worden wel aangeduid als sferen of kringen 
en in deze ‘driekringenleer’ zoals de visie later wordt genoemd, behoeven organen 
van de ‘hogere overheid zich alleen in het kader van het interbestuurlijk toezicht te 
mengen in regeling en bestuur van de huishouding van de ‘lagere’ overheid. Mede-
werking aan de uitvoering van regelgeving van het rijk door provincie- en gemeente-
besturen of die van de provincie door het gemeentebestuur wordt gezien als bestuur 
van de huishouding van het rijk respectievelijk de provincie. De aangelegenheden 
die in verschillende kringen moeten worden behartigd, zijn in die tijd nog goed van 
elkaar te onderscheiden, doch Thorbecke gaat er, zoals gezegd, allerminst van uit 
dat de kringen voor altijd vaststaan en onveranderlijk zijn. Vanaf het fin de siècle 
van de negentiende eeuw worden de eigen sferen door de toenemende taken van de 
overheidslichamen en de vervlechting die daartussen ontstaat, ook steeds diffuser. 
De overheid gaat een grotere rol spelen in het maatschappelijke leven en de drie be-
stuurskringen moeten steeds vaker medewerking verlenen aan rijksregelgeving. De 
afname van de autonomie van gemeente- en provinciale besturen en het steeds vaker 
in medebewind roepen van hun ambten gaat voort tot in onze tijd. Thans is de ge-
dachte dat de aanpak van maatschappelijke vraagstukken noodzaakt tot samenwer-
king tussen bestuurslagen. In de woorden van de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties in zijn Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet:

‘Het is de wetgever die in ons constitutionele bestel de voorwaarden moet 
scheppen voor een adequate taakuitvoering op elk bestuurlijk niveau afzon-
derlijk en voor een goed samenspel van de bestuurslagen gezamenlijk. Dat 
beantwoordt aan de visie van Thorbecke dat de staat een organische eenheid 
is, waarbinnen de verschillende delen een eigen sfeer hebben, met elkaar con-
curreren en elkaar in evenwicht houden en zo voor de benodigde samenhang 
in het bestuur zorgen. De gangbare metafoor voor ons binnenlands bestuur 
– het huis van Thorbecke – doet dan ook weinig recht aan het ware karakter 
van het door hem ontworpen stelsel. Het is bepaald niet star of statisch, maar 
juist dynamisch en flexibel. Er is een globaal grondpatroon, maar dat laat alle 
ruimte voor variatie en differentiatie, zowel daarbinnen als daarbuiten.’109

Of Thorbecke zich volledig zou kunnen vinden in deze woorden, is de vraag. In zijn 
ideeën is weliswaar veel ruimte voor flexibiliteit in taken en bevoegdheden van de 
drie bestuurslagen maar zijn organieke wetten beogen ook de autonomie van decen-
trale overheidsorganen te waarborgen. Is zijn stelsel zo dynamisch en flexibel dat 
de centrale overheid zich met een beroep daarop in vergaande mate kan mengen in 
aangelegenheden die in de visie van Tocqueville thuis zouden horen op het voor de 
burger meest nabije bestuursniveau? Mag zij bevoegdheden overhevelen naar dat 
niveau als dat mede of vooral om budgettaire redenen gelegen komt? Of is het ge-
bruik van de opvattingen van Thorbecke door de regering hier ook enigszins instru-
menteel? Naar mijn mening is voor de beantwoording van deze vragen van belang 
dat Thorbecke voor gemeenten in de Grondwet van 1848 geen bepaling over mede-
bewind − toen nog zelfbestuur geheten − nodig acht omdat het daarbij in zijn opvat-

sen.com/, 28 maart 2016.
109. Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr. 28, p.8.
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ting gaat om medewerking die het gemeentebestuur heeft te verlenen als werktuig 
van de centrale overheid. Een sobere Grondwet behoeft daarover in zijn visie geen 
bepalingen te bevatten. Merkwaardig is dat in die Grondwet voor provinciebestu-
ren wel een basis voor medebewind is opgenomen, naar verluidt om enige zelfstan-
digheid ingeval van zelfbestuur te handhaven. Bij de grondwetsherziening 1887 is 
evenwel de praktijk geworden dat ook de provinciebesturen bij medebestuurstaken 
als werktuig van de centrale overheid fungeren. Dat leidt niet, zoals verwacht zou 
kunnen worden, ook voor provincies tot deconstitutionalisering van de bepaling 
maar juist tot een overeenkomstige bepaling voor gemeenten. Thorbecke is bij zijn 
standpunt gebleven dat het decentrale bestuur bij zelfbestuur handelt als agent van 
de centrale overheid. Mogelijk is zijn opvatting terug te voeren op het onderscheid 
dat hij in de Duitse doctrine heeft leren kennen tussen ‘eigene Angelegenheiten’ en 
‘Auftragsangelegenheiten’. Onder de eerste categorie worden zowel de ‘freiwillige 
Aufgaben’ als de ‘Pflichtaufgaben’ gerekend, dat wil in de Nederlandse terminolo-
gie zeggen de autonomie en het vrije zelfbestuur, die de decentrale besturen ‘unter 
eigene Verantwortung verwalten’. In Duitsland is er dan in staatskundig en staats-
rechtelijk opzicht geen verschil tussen beide vormen van deze ‘Selbstverwaltung’ 
die zich wel duidelijk onderscheidt van de Auftragsangelegenheiten, i.e. het gebon-
den medebestuur of medebewind.110 

Thorbecke meent dat de eenheid van de staat alleen kan berusten op aanvaarding 
daarvan door de samenstellende delen die zelf een relatieve zelfstandigheid hebben. 
Hij verstaat onder die zelfstandigheid niet dat zij de vrijheid moeten hebben om een 
deel van hun huishouding in volledige vrijheid naar eigen inzicht te regelen en te 
besturen zonder rekening te houden met andere bestuurslagen. Zij dienen veeleer 
in staat te worden gesteld in zelfstandigheid hun verantwoordelijkheden ter hand 
te nemen en in te vullen zonder dat zij daarbij onnodig worden belemmerd door 
ambten van andere overheden. Aldus kan er evenwicht tussen de eenheden binnen 
het geheel blijven bestaan en kunnen zij elkaars gezag binnen een staat als legitiem 
blijven aanvaarden. 

II.4.5 H E T  S U B S I D I A R I T E I T S B E G I N S E L  I N  H E T  E U R O P E S E  R E C H T 

II.4.5.1 Europese Unie

Het subsidiariteitsbeginsel is ook bekend uit het recht van de Europese Unie. Te-
genwoordig is het neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, samen met twee andere uitgangspunten voor de besluitvorming in de Unie, 
te weten de beginselen van bevoegdheidstoedeling en evenredigheid. De Unie kan 
slechts bevoegdheden hebben als die haar bij verdrag zijn toegekend. Dat is het be-
ginsel van de bevoegdheidstoedeling dat in artikel 5 van het verdrag is vastgelegd en 
dat leidend is in het communautaire recht. Bij de bevoegdheidsuitoefening moet de 
Unie het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel in acht nemen. Het 

110. Beschrijving van de Duitse situatie ontleend aan A.J. Romijn, Autonomie en zelfbestuur. Vergelij-
kende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht, diss. RU Leiden, Alphen aan den Rijn 
1946, pp. 21-26 en 123-128.
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bevoegdheidsbeginsel kan derhalve als leidend worden aangemerkt en de Europese 
Unie mag de haar door de verdragen toegekende bevoegdheden slechts uitoefenen 
als aan de criteria voor subsidiariteit is voldaan (subsidiariteitsbeginsel) en de voor 
het bereiken van de verdragsdoelstellingen noodzakelijke middelen worden ingezet 
(evenredigheidsbeginsel). 

In Europees verband is het subsidiariteitsbeginsel al sedert de oprichting van de 
Europese Gemeenschap in Rome in 1957 in het vizier. Nadrukkelijk komt het aan 
de orde bij de transformatie van de Europese Gemeenschap naar de Europese Unie 
die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw is ingezet. Altiero Spinelli111 maakt 
het naar hem genoemde ontwerp-Spinelli dat in 1984 leidt tot het Verdrag voor de 
Europese Unie. Eerder schrijft hij als rapporteur namens de Europese Commissie 
in een rapport over de transformatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en een 
nieuwe Unie dat bij de toedeling van bevoegdheden aan de Unie het beginsel van 
subsidiariteit in acht moet worden genomen.112 ‘Pas plus que les Communautés ac-
tuelles, l’Union européenne ne doit conduire à la création d’un super Etat centrali-
sateur. Par conséquent, et conformément au principe de subsidiarité, ne seront at-
tribuées à l’Union que les tâches que les Etats membres ne pourront plus accomplir 
avec efficacité.’113

In 1992 komt in Maastricht het Verdrag betreffende de Europese Unie tot stand 
waarbij de Europese gemeenschap wordt omgevormd tot de Europese Unie.114 In 
het Verdrag van Maastricht wordt het subsidiariteitsbeginsel als algemeen beginsel 
gecodificeerd. Sinds 1987 geldt dat beginsel al via de Europese Akte voor het mi-
lieubeleid115 maar sedert de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht geldt 
het subsidiariteitsbeginsel voor alle handelen van de gemeenschap en is het neerge-
legd in het nieuwe artikel 3b van het EG-verdrag dat als volgt luidt:

111. Van 1972-1976 lid van de Europese Commissie en van1976 tot 1984 lid van het Europees parle-
ment; met Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Alcide De Gasperi en Jean Monnet initiator van de 
Europese instellingen: oprichter van de Unie van Europese Federalisten. 

112. V.J.J.M. Bekkers, H.T.P.M. van den Hurk, G. Leenknegt, ‘Oorsprong en toekomst van het subsi-
diariteitsbeginsel in de Europese Unie’ in V.J.J.M. Bekkers, H.T.P.M. van den Hurk, G. Leenknegt 
(red), Subsidiariteit en Europese integratie. Een oude wijsheid in een nieuwe context, W.E.J. Tjeenk 
Willink Zwolle, 1995, pp. 26-29 die op p. 26 m.i. ten onrechte stellen dat Spinelli het subsidiari-
teitsbeginsel niet met naam en toenaam noemt. 

113. Commission des Communautés Européennes, Rapport de la Commission sur l’Union européenne, 
COM(75) 400. Bruxelles: 25.06.1975,no.12; zie http://www.cvce.eu/obj/rapport_de_la_commis-
sion_sur_l_union_europeenne_25_juin_1975-fr-04addbad-022f-4347-9ba9-3c262d7db594.
html, laatstelijk geraadpleegd op 21 december 2016. 

114. Het Verdrag van Maastricht legt ook de bases voor de Europese Monetaire Unie en voor de invoe-
ring van de euro. Het verdrag voegt aan de economische aangelegenheden en kernenergie waar-
voor de EG al bevoegd is, andere beleidsterreinen toe. 

115. De in december 1985 onder de naam Europese Akte overeengekomen aanpassing van het Verdrag 
van Rome had betrekking op de besluitvorming, de inrichting van de interne markt, het monetaire 
beleid en de Europese Politieke Samenwerking. Een aantal beleidsterreinen, met name met betrek-
king tot de interne markt, werd in de Akte expliciet aan het Verdrag toegevoegd, zoals milieu- en 
technologiebeleid. De Europese Akte trad op 7 juli 1987 in werking. Zie ook https://www.europa-
nu.nl, laatstelijk geraadpleegd op 22 september 2016. 
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‘Op gebieden die niet exclusief onder haar bevoegdheid vallen, treedt de Ge-
meenschap, handelend volgens het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien 
en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden door de lidstaten 
niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang 
of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kun-
nen worden verwezenlijkt.’

Ook uit deze omschrijving blijkt dat het beginsel van de bevoegdheidstoedeling 
leidend is en dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid daaruit voort-
vloeien.

In 1997 komt het ‘Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsi-
diariteit en evenredigheid’116 tot stand. Daarin zijn nadere regels over het subsidia-
riteitsbeginsel neergelegd. Die zijn in het Verdrag van Lissabon aangevuld door de 
opname van een aantal controlemechanismen ten behoeve van de toepassing van 
het subsidiariteitsbeginsel. Het gaat om de zogenoemde groenboeken en de gele- en 
oranjekaartprocedures. Voordat de Commissie een wetgevingsvoorstel doet, moet 
zij een Groenboek opstellen dat bestaat uit uitgebreide overlegvoorzieningen waar-
mee het oordeel van de nationale en subnationale overheidsorganen alsmede van de 
burgers kan worden ingewonnen, met name inzake het subsidiariteitsbeginsel. In 
haar wetsvoorstel moet de Commissie vervolgens aangeven hoe het subsidiariteits- 
en evenredigheidsbeginsel is toegepast. Het krachtigste controlemechanisme zijn de 
zogenoemde gele en oranje kaarten die nationale parlementen de mogelijkheid ge-
ven in te grijpen als zij vinden dat in een wetgevingsvoorstel van de Commissie het 
subsidiariteitsbeginsel niet in acht is genomen. Door het voorstel terug te zenden 
aan de Commissie kan een nationaal parlement zijn stem verheffen. Zowel een nati-
onaal parlement als het Comité voor de regio’s van de Europese Unie kan daarnaast 
via de bemiddelaar bij het Hof van Justitie in Luxemburg opkomen tegen een wet die 
niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. 

Zoals gezegd is volgens het subsidiariteitsbeginsel voor optreden van de Euro-
pese Unie slechts ruimte als de Unie in staat is doeltreffender op te treden dan de 
lidstaten. Dat uitgangspunt geldt zowel voor het Unieniveau als voor het nationale 
en het subnationale niveau. Om de burgers en de Unie zo dicht mogelijk bij elkaar te 
brengen is het meest geschikte interventieniveau het niveau dat zo dicht mogelijk bij 
de burger in staat is effectief op te treden. Bij de bepaling van dat niveau is dus niet 
alleen de nabijheid van belang maar ook de effectiviteit van de besluitvorming. Dat 
besluitvorming effectief moet zijn lijkt een vanzelfsprekendheid maar wordt vaak 
vergeten. In het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidia-
riteit en evenredigheid zijn drie vragen neergelegd die moeten worden beantwoord 
om te bepalen of optreden op het niveau van de Unie aangewezen is:

– Heeft de actie transnationale aspecten die niet geregeld kunnen worden door de 
lidstaten?

– Zou het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden in strijd zijn met het 
verdrag?

116. PbEG C 306/147 d.d. 17 december 2007. 
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– Levert het optreden op Europees niveau zichtbare voordelen op?

Sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Nice117 in 2003 worden de decen-
trale overheden expliciet genoemd in de bepaling over het subsidiariteitsbeginsel in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het desbetreffende artikel 5, derde lid, 
bepaalt:

‘Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet 
onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de 
doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten 
op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de 
Unie kunnen worden bereikt. De instellingen van de Unie moeten het subsi-
diariteitsbeginsel toepassen overeenkomstig het protocol betreffende de toe-
passing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. De nationale 
parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde procedure op toe 
dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.’

Hessel118 meent dat deze bepaling in de nationale discussie over de interbestuurlijke 
verhoudingen kan worden betrokken. Met hem ben ik van mening dat gemeente- en 
provinciebesturen deze bepaling wellicht kunnen inroepen in politieke kanalen als 
in voornemens voor nationale wetgeving en/of bestuur de subsidiariteit niet of on-
voldoende in acht wordt genomen, maar of een beroep hierop hun in juridische zin 
iets zal opleveren, kan worden betwijfeld. 

Bij het Verdrag van Maastricht is een gremium ingesteld dat de instellingen van de 
Unie adviseert over aangelegenheden van regionale en lokale overheden, het Euro-
pees Comité van de Regio’s. De juridische basis voor het Comité ligt thans in het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.119 Het Comité is opgericht 
in 1994 en bestaat uit maximaal 350 afgevaardigden uit de 28 lidstaten van de Eu-
ropese Unie. Zij moeten democratisch zijn gekozen of een politiek mandaat uitoe-
fenen in hun land van herkomst. Het Comité moet worden gehoord in de wetge-
vingsprocedure en kan desgevraagd en op eigen initiatief het Europees Parlement, 
de Raad of de Commissie adviseren over aangelegenheden die lokale en regionale 
overheden raken. Aldus kunnen de belangen van die overheden bij het Europese 
besluitvormingsproces worden betrokken. De bedoeling is dat aldus ook de parti-
cipatie van burgers van regio’s en gemeenten toeneemt waardoor de Europese Unie 
dichter bij de burger wordt gebracht. Het Comité geeft zelf zijn uitgangspunten en 
taken grafisch als volgt weer:

117. Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen 
tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, 2001, in wer-
king getreden op 1 februari 2003. 

118. B. Hessel, Het recht van de EU voor decentrale overheden. Een Praktische handleiding voor Europabe-
wuste provincies en gemeenten, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2016, p. 11. 

119. Artikelen 300, 305, 306 en 307. 
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Bron: http://cor.europa.eu/nl/about/Pages/key-facts.aspx. 

Het Comité wil een meerlagig bestuur in de lidstaten van de Unie bevorderen, in 
samenwerking met de Commissie, het Parlement en de Raad van de Europese Unie, 
en met de diverse bestuursniveaus in de lidstaten. Daarbij wordt erop toegezien dat 
het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen, zodat 
het Europese beleid zo dicht mogelijk bij de burgers en op het juiste niveau wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. Het Comité streeft naar meer decentralisatie vanuit de 
gedachte dat regionale en lokale overheden autonoom moeten kunnen opereren en 
over voldoende financiële middelen moeten beschikken om hun taken uit te voe-
ren.120

Op 3 april 2014 stelt het Comité voor de Regio’s het ‘Charter for Multilevel Go-
vernance in Europe’ vast dat openstaat voor ondertekening door alle gemeenten en 
regio’s in de Europese Unie. De bedoeling is dat ondertekenaars experimenteren 
met innovatief beleid om, met inachtneming van de uitgangspunten van subsidia-
riteit, proportionaliteit en samenwerking, het multilevel bestuur in de praktijk te 
brengen en uit te dragen. Dit Charter heeft geen verdragsstatus. Ondertekening er-
van brengt slechts politieke ondersteuning van de doelstellingen tot uitdrukking.121 

Het Europese recht legt gemeenten en provincies de laatste jaren steeds meer ver-
plichtingen op, rechtstreeks dan wel via het rijk. Die verplichtingen liggen op uit-

120. Zie http://cor.europa.eu/en/about/Documents/Mission%20statement/NL.pdf, laatstelijk geraad-
pleegd op 1 december 2016. 

121. Via de infographic op https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/200th-signature.aspx, laat-
stelijk geraadpleegd op 22 december 2016, kan de actuele stand van de ondertekeningen worden 
gevolgd.
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eenlopende specifieke beleidsterreinen als milieu, werkgelegenheid, onderwijs en 
civiele verdediging. Maar bijvoorbeeld ook het Europees toezicht op staatsteun, 
het Europese aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht kunnen hen regar-
deren. De (ambten van de) decentrale overheden hebben dus zeker te maken met 
het Unierecht. Maar omdat autonomie van decentrale overheden als zodanig geen 
thema vormt van het recht van de Europese Unie, blijft dat recht hier verder buiten 
beschouwing.122 In hoofdstuk IV zal wel nog enige aandacht worden besteed aan de 
specifieke toezichtinstrumenten die zijn opgenomen in de Wet naleving Europese 
regelgeving publieke entiteiten.

II.4.5.2 Raad van Europa

In het kader van de Raad van Europa is in 1985 in Straatsburg het ‘Charte Euro-
péenne de l’Autonomie Locale’ tot stand gekomen; naast de Franse versie is de En-
gelse tekst, het ‘European Charter on Local Self-Government’, authentiek; voor 
Nederland trad het Europees Handvest inzake lokale autonomie in werking op 1 
juli 1991.123 Het verdrag legt de verdragstaten-partij de verplichting op om de poli-
tieke, bestuurlijke en financiële onafhankelijkheid van organen van lokale overheden 
te waarborgen. Aldus moeten de lidstaten de beginselen van de Raad van Europa 
inhoud geven. De in Straatsburg gevestigde Raad van Europa werd na de Tweede 
Wereldoorlog opgericht als hoeder van mensenrechten en handhaver van de begin-
selen van democratisch bestuur.124 Van meet af aan is een van zijn doelstellingen de 
bevordering van de idee dat er een internationaal juridisch instrument moet komen 
voor de bescherming van de rechten van lokale overheden. In de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw komt op initiatief van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s 
het Handvest van Versailles tot stand125 dat de weg heeft bereid voor het dertig jaar 
later tot stand gekomen Europees Handvest inzake lokale autonomie. Volgens de 
partijen bij dat Europees Handvest zijn lokale overheden de publieke lichamen die 
het dichtst bij de burger staan en die de burger de gelegenheid bieden deel te nemen  

122. Zie over het recht van de Europese Unie bijvoorbeeld J.W. Sap, De opstanding van Europa, Ars Ae-
qui Libri, Nijmegen 2016; B. Hessel, Het recht van de EU voor decentrale overheden. Een Praktische 
handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2016; https://
www.europadecentraal.nl/; http://kennisopenbaarbestuur.nl/themas/europa-en-de-decentrale-
overheden/en de publicaties vermeld op http://www.oog-decentraleoverheden.nl/publicaties/
europees-recht-en-decentrale-overheden,allen laatstelijk geraadpleegd op 22 september 2016. 

123. De drie teksten zijn in Nederland gepubliceerd in het Traktatenblad van het Koninkrijk der Neder-
landen van 24 april 1987, nr. 63. Uitvoeriger C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Het Handvest Lokale 
Autonomie en gemeenten. Maakt onbekend onbemind?’, in: Gst. 2005, 9. 

124. De Raad van Europa werd in 1949 opgericht waarmee de Staatsburgse Europese instelling van 
ouder datum is dan de Brusselse Europese instellingen, de Economische gemeenschap voor kolen 
en staal uit 1950 en de Europese economische gemeenschappen (1957). Als grondleggers gelden 
Konrad Adenauer (Duitsland), Ernest Bevin (Verenigd Koninkrijk), Winston Churchill (Verenigd 
Koninkrijk), Alcide de Gasperi, Robert Schuman (Frankrijk) en Paul-Henri Spaak (België).

125. Zie ook G. di Stasi , Welcoming Speech in: The European Charter of Local Self-Government – 20th 
anniversary, Council of Europe Publishing, The Congress of Local and Regional Authorities, Lo-
cal and Regional Action no. 8, Strasbourg 2005, p. 15. 
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in de besluitvorming die raakt aan zijn dagelijks bestaan. De mate van lokale au-
tonomie wordt om die reden geacht een toetssteen te zijn voor ‘echte’ democratie.

In Europa bestonden vóór de totstandkoming van het Handvest geen gemeen-
schappelijke standaarden voor de bescherming van de rechten van lokale overheden 
in relatie tot hogere overheden. Het Handvest bindt de lidstaten aan basisregels die 
de politieke, bestuurlijke en financiële onafhankelijkheid van decentrale overheden 
moeten garanderen. Het verdrag bepaalt dat die regels in nationale wetgeving en zo 
mogelijk in de nationale Grondwet moeten worden neergelegd. In de preambule van 
het Handvest zijn de uitgangspunten als volgt geformuleerd:

– lokale overheden zijn een van de voornaamste grondvesten van ieder democra-
tisch regime

– lokale autonomie levert een vitale bijdrage aan effectief bestuur, dicht bij de bur-
ger

– lokale overheden moeten democratisch worden ingericht en moeten een brede 
autonomie genieten

– lokale overheden spelen een belangrijke rol in een Europa gebaseerd op de begin-
selen van democratie en decentralisatie van macht.

In de Franse tekst komt door het gebruik van de term autonomie het duidelijkst tot 
uitdrukking dat het Handvest beoogt de decentrale autonomie te verzekeren, ter-
wijl de Engelse term Self-Government in Nederland soms leidt tot onduidelijkheid 
omdat daarbij licht wordt gedacht aan medebewind.126 Artikel 3, eerste lid, van het 
Handvest luidt in de Franse tekst: 

‘Concept de l’autonomie locale
1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les 

collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur 
propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante 
des affaires publiques. 

2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres 
élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant dis-
poser d’organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne 
porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum 
ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est 
permise par la loi.’

In de toelichting op het artikel wordt opgemerkt dat het artikel de voornaamste ken-
merken van autonomie zoals die in het Handvest dient te worden verstaan, vastlegt. 
Met de term ‘capacité effective’ in het eerste lid, wordt aangegeven dat het juridische 
recht tot regulering en bestuur vergezeld moet gaan van de daarvoor noodzakelijke 
middelen. In datzelfde lid is met ‘dans le cadre de la loi’ aangegeven dat nationale 

126. Vgl. ook de soms gehanteerde vertaling van het nog steeds niet tot stand gekomen concept-Euro-
pees Handvest inzake regionaal zelfbestuur van de Raad van Europa. Zie ook C.N. van der Sluis, 
In wederzijdse afhankelijkheid. Nationaal bestuurlijk toezicht in Europees perspectief, Nijmegen: WLP 
2007, p. 89, noot 444.
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regelgeving nadere voorschriften mag geven terwijl ‘sous leur propre responsabilité’ 
bedoelt te verzekeren dat lokale overheidsorganen niet voornamelijk als agenten van 
andere overheden mogen worden ingezet. 

Volgens het Handvest zouden lokale overheidsorganen een breed pakket aan ver-
antwoordelijkheden moeten hebben, maar is het vanwege de politieke en juridische 
verschillen tussen de lidstaten-partij niet mogelijk preciezer aan te geven in welke 
aangelegenheden zij bevoegd moeten zijn. 

Het Handvest rekent onder autonomie zowel wat wij in Nederland als autonome 
bevoegdheden plegen te duiden als wat wij verstaan onder medebewindsbevoegd-
heden. De autonome bevoegdheden zijn vervat in het tweede lid van artikel 4. De 
Nederlandse medebewindsbevoegdheden kent het Handvest niet als zodanig maar 
zij zijn wel begrepen in hetgeen in artikel 4 onder lokale autonomie wordt verstaan. 
Dat blijkt uit het vijfde lid van het artikel:

‘Portée de l’autonomie locale
1. Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Consti-

tution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n’empêche pas l’attribution 
aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformé-
ment à la loi. 

2. Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exer-
cer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compé-
tence ou attribuée à une autre autorité. 

3. L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, 
de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution 
d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et 
de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie. 

4. Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normale-
ment pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées 
par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi. 

5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, 
les collectivités locales doivent jouir, autant qu’il est possible, de la liberté 
d’adapter leur exercice aux conditions locales. 

6. Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en 
temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification 
et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.’

Het vijfde lid spreekt van ‘délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou 
régionale’. Daarmee wordt blijkens de toelichting op dit artikellid gedoeld op be-
voegdheden die door organen van andere overheden aan lokale overheidsorganen 
zijn gedelegeerd maar waarvoor de delegans de eindverantwoordelijkheid heeft. In 
hoofdstuk III zal nader worden ingegaan op het onderscheid dat in dit artikel is ge-
maakt tussen verschillende soorten bevoegdheden. 

In artikel 4, derde lid, van het Handvest is het beginsel van subsidiariteit neerge-
legd. Het artikellid heeft zowel betrekking op de autonome bevoegdheden als op 
de medebewindsbevoegdheden. Dat publieke taken bij voorkeur dienen te worden 
verricht door de overheden die het dichtst bij de bevolking staan en de taaktoedeling 
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efficiënt en economisch verantwoord moet zijn, is in alle drie de talen duidelijk.127 
In de toelichting bij het Handvest wordt gesteld dat in dit artikellid het algemene 
decentralisatiebeginsel tot uitdrukking komt dat bij talrijke gelegenheden in het ver-
band van de Raad van Europa is benadrukt en speciaal in de conclusies van de Lis-
sabon Conferentie van de Europese ministers verantwoordelijk voor lokaal bestuur 
in 1977. Publieke taken dienen op basis van deze bepaling normaliter te worden 
toevertrouwd aan organen op het meest lokale overheidsniveau. Uitzondering vor-
men de situaties waarin door de omvang of het karakter van een taak die taak niet 
efficiënt en economisch kan worden uitgevoerd. 

II.4.6 K O R T E  S C H E T S  V A N  D E  V E R T I C A L E  B E V O E G D H E I D S-  
 S P R E I D I N G  E N  D E  S U B S I D I A R I T E I T  I N  D E  N E D E R L A N D S E  
 E E N H E I D S S T A A T

Naast de algemene bevoegdheid van ambten van het rijk om voor het hele land zorg 
te dragen voor regelgeving en bestuur, hebben gemeente- en provinciebesturen in 
de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat een vergelijkbare zelfstandige be-
voegdheid voor hun eigen territoir. De Raad voor het openbaar bestuur formuleert 
in deel 2 van zijn advies over het grondwettelijke decentralisatiehoofdstuk als uit-
gangspunten voor de inrichting van het binnenlands bestuur 1) autonomie en de-
centralisatie, 2) het bestaan van provincies en gemeenten en 3) het toezicht op pro-
vincies en gemeenten.128 Hoewel de ambten van de drie territoriale bestuurslagen 
in Nederland niet in een bevelsverhouding staan tot elkaar en tot de ambten van het 
centrale overheidsverband, bepaalt de Grondwet dat gemeente- en provinciebestu-
ren ook nog een andere categorie bevoegdheden heeft: zij kunnen geroepen worden 
om mee te werken aan de uitvoering van regelgeving van een ‘hogere’ regelgever.129 
Zoals in hoofdstuk III nader aan de orde zal komen, kenden en kennen Grondwet 
en organieke wetten de voor de twee categorieën bevoegdheden in de doctrine ge-
hanteerde termen autonomie en medebewind niet. Dat is zoals hierboven is uiteen-
gezet, anders voor het Europees Handvest inzake lokale autonomie waarin onder het 
opschrift ‘Reikwijdte van de lokale autonomie’ in artikel 4 naast geattribueerde ook 
gedelegeerde bevoegdheden van decentrale overheden onder de term autonomie wor-
den geschaard. Daarmee omvat het begrip autonomie zowel hetgeen in Nederland tra-
ditioneel wordt aangeduid als autonome bevoegdheden als hetgeen hier medebewind 
wordt genoemd.

Verticale bevoegdheidsspreiding beoogt te bewerkstelligen dat in de staat niet 
slechts op één niveau bevoegdheid wordt uitgeoefend maar dat die uitoefening daar 
geschiedt waar dat het meest effectief en efficiënt kan gebeuren.

127. Zie ook J.M.H.F. Teunissen en C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Van specifiek naar generiek’, in: Gst. 
2008, 7299, nr. 76. 

128. Raad voor het openbaar bestuur, Provincies en gemeenten in de Grondwet. Advies modernisering 
van hoofdstuk 7 van de Grondwet, deel II, ’s Gravenhage 2002, pp. 46-49.

129. Met het gebruik van aanhalingstekens wordt bedoeld aan te geven dat hier geen sprake is van re-
gelgeving van een hoger overheidsverband maar van regelgeving die een hogere status heeft in de 
normenhiërarchie die het staatsrechtelijk gewoonterecht kent; zie hierover nader hoofdstuk III.
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In de op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties uitgevoerde evaluatie van het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid in 
de jaren 1993-2008,130 worden de doelstellingen van decentralisatieoperaties die 
Fleurke, Hulst en De Vries onderscheiden,131 aangehaald. Decentralisatie moet 
volgens hen een integrale oplossing van maatschappelijke problemen bevorderen 
omdat sectorale oplossingen vanuit de departementen onvoldoende rechtdoen aan 
de complexiteit van de problemen op lokaal niveau. De tweede doelstelling van 
decentralisatieoperaties is dat landelijk beleid zo beter kan worden afgestemd op 
lokale omstandigheden, aangezien gemeenten hier een beter zicht op hebben. De-
centralisatie moet zo bijdragen aan de ontwikkeling van maatwerkoplossingen. Het 
vergroten van de slagvaardigheid is de derde doelstelling van decentralisatie omdat 
het lokaal bestuur niet alleen beter tot integrale maatwerkoplossingen in staat is 
maar ook omdat de gemeente sneller zal kunnen inspelen op gewijzigde omstan-
digheden. De laatste doelstelling betreft de democratisering van de besluitvorming 
omdat het lokaal bestuur voor burgers herkenbaarder en toegankelijker is. In het 
rapport wordt gesteld dat de belangrijkste argumenten voor decentralisatie betrek-
king hebben op de grondwettelijke positie van gemeenten, het subsidiariteitsbegin-
sel en de argumenten van beheersing en democratie. Het argument van beheersing 
veronderstelt dat gemeenten efficiënter werken en dat ze effectiever zijn, omdat ze 
lokaal maatwerk kunnen bieden. Het argument van democratie veronderstelt dat de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de (democratische) besluitvorming voor burgers 
op lokaal niveau groter zijn. De belangrijkste argumenten tegen decentralisatie zijn 
vermeende rechtsongelijkheid als gevolg van lokale verschillen en paradoxaal ook 
hier de efficiëntie in die zin dat er schaalvoordelen kunnen worden behaald bij taak-
uitvoering op rijksniveau.132

Het decentralisatiebeginsel is van constitutionele orde en is door Konijnenbelt wel 
het staatsrechtelijk subsidiariteitsbeginsel genoemd.133 Het beginsel is weliswaar 
niet met zo veel woorden als uitgangspunt van ons staatsbestel in de Nederlandse 
Grondwet neergelegd, maar, zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, in het ook 
voor Nederland geldende Handvest inzake lokale autonomie wel geëxpliciteerd. 

In het nationale recht is het ook zeker te herkennen. Bij de voorbereiding van de 
herziene Grondwet 1983 dient het D66 Kamerlid Brinkhorst een amendement in 
dat beoogt een instructienorm in de wet op te nemen die decentralisatie tot leidend 

130. M. Boogers, L. Schaap, E.D. van den Munckhof, N. Karsten MSc BA, ‘Decentralisatie als opgave. 
Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008’, Tilburgse school voor Poli-
tiek en bestuur, Universiteit van Tilburg, februari 2008, pp. 9-10. 

131. F. Fleurke, R. Hulst, P.J. de Vries, Decentraliseren met beleid. Een heuristiek, SDU Uitgevers, Am-
sterdam 1997. 

132. M. Boogers, L. Schaap, E.D. van den Munckhof, N. Karsten MSc BA, ‘Decentralisatie als opgave. 
Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008’, Tilburgse school voor 
Politiek en bestuur, Universiteit van Tilburg, februari 2008. 

133. W. Konijnenbelt, ‘De Grondwet en het binnenlands bestuur’, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 
1, pp. 24-56, 49ste jaargang, nr. 1 (Uitgebreide versie van de rede uitgesproken op het Thorbecke-
symposium 19 januari 1995 te Den Haag), p. 26. Konijnenbelt stelt hier ook dat het subsidiariteits-
beginsel een dynamisch beginsel is en heel iets anders is dan het door hem als statisch aangeduide 
beginsel van de soevereiniteit in eigen kring. 
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beginsel bij de bestuurlijke organisatie moet maken. De tekst luidt: ‘Decentralisatie 
van taken en bevoegdheden vormt het uitgangspunt voor de inrichting van het open-
baar bestuur.’134 Bij monde van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken 
Wiegel, die meent dat een dergelijke bepaling slechts signaalwerking zou hebben, 
wijst de regering het amendement af: ‘Er zijn naast decentralisatie nog wel andere 
belangrijke beginselen, waarmee bij de inrichting van het openbaar bestuur reke-
ning gehouden moet worden; ik noem de democratie, de rechtsstaat, de doelmatig-
heid, om er maar enkele te noemen. (...) Mij dunkt dat het decentralisatiebeginsel 
weleens een heel bijzonder en daardoor onevenredig accent zou krijgen als nu juist 
alleen dat principe zou worden vermeld.’135 Het amendement wordt verworpen. De 
organieke wetten voor de decentrale overheden bevatten wel de opdracht aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de decentralisatie te be-
vorderen ten behoeve van de gemeente- en provinciebesturen.136 Ook is bepaald dat 
aangelegenheden alleen op het naast-‘hogere’ niveau mogen worden gelegd als de 
gemeente- of provinciebesturenbesturen deze zaken niet op doelmatige en doeltref-
fende wijze kunnen behartigen. Dat laatste laat weliswaar ruimte voor interpretatie 
maar in deze formuleringen wordt toch het decentralisatie-uitgangspunt door de 
centrale wetgever beleden.137 In hoofdstuk III wordt hier nader op ingegaan.

Het subsidiariteitsbeginsel gaat zoals hierboven duidelijk is geworden uit van de 
gedachte dat de staat geen taak ter hand moet nemen als die taak even goed of beter 
door een andere maatschappelijk of overheidsverband of door particulieren vervuld 
kan worden. Dat komt de legitimiteit van het bestuur ten goede. In het rapport ‘Zicht 
op wetgeving’ dat in 1991 aan de Tweede Kamer werd aangeboden door de minister 
van Justitie,138 wordt een beschouwing gewijd aan het subsidiariteits- en het evenre-
digheids- of proportionaliteitsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat over-
heidsorganen hun bevoegdheid slechts mogen uitoefenen voor zover dit redelijker-
wijs voor de vervulling van hun taak nodig is en dat zij hun bevoegdheid op de voor 
de burger minst belastende wijze dienen uit te oefenen. Het evenredigheidsbeginsel 
is ook neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht.139 Het rapport ‘Zicht op wetge-
ving’ geeft aan dat uit dit beginsel voortvloeit dat een fundamentele eis van alle over-
heidsoptreden is dat de overheid niet nodeloos vergaand ingrijpt in de samenleving. 
Het beginsel van subsidiariteit houdt in dat waar mogelijk verantwoordelijkheden 
bij decentrale overheden en maatschappelijke organisaties moeten worden gelaten 
of gelegd. De centrale overheid dient zich zo veel mogelijk te beperken tot het schep-
pen van de noodzakelijke randvoorwaarden, het stellen van minimumeisen, het on-
dersteunen van maatschappelijke processen door het verzekeren van institutionele 
en materiële voorwaarden en het waken tegen ongewenste en ontoereikende resul-
taten.

134. Kamerstukken II, 1978-1979, 13990, nr. 30. 
135. Handelingen II, 1978-1979, pp. 4022-4023 en 4117.
136. Zie de artikelen 117, eerste lid van de Gemeentewet en 115, eerste lid, van de Provinciewet.
137. Deze bepaling is in het voorstel voor de Gemeentewet ingevoegd bij het amendement Stoffelen cs 

(Kamerstukken II, 1989-90, 19 403, nr. 69), en in het voorstel voor de Provinciewet overgenomen 
door de regering bij de Zesde Nota van wijziging (Kamerstukken II, 1990-91, 19 836, nr. 17). 

138. Kamerstukken II, 190-1991, 22 008, nrs. 1-2, par. 2.2.4. 
139. Artikelen 3.4, tweede lid, 5.13 en 5.46; zie ook Kamerstukken II, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 

1991-92, 21 221, nr. 3. De wet is verschenen in Staatsblad 1993. 
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Over de vraag hoe in de gedecentraliseerde eenheidsstaat aan de spreiding van be-
voegdheden over de verschillende overheidslagen en aan de interbestuurlijke ver-
houdingen vorm moeten worden gegeven, verschillen de opvattingen in de tijd. 
Dat houdt verband met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de 
ideeën over de rol van de overheid. Zoals hiervoor is aangegeven kent de Grondwet 
tot 1887 alleen autonome bevoegdheden van ambten van decentrale overheidslicha-
men: zij regelen en besturen hun eigen huishouding. Staatsrechtgeleerden als Op-
penheim en Buys zien de staat als een geheel van drie zelfstandige huishoudingen. 
Rijk, provincies en gemeenten hebben in die visie hun eigen bevoegdheden inzake 
hun huishoudingen en oefenen die geheel autonoom uit, zonder inmenging vanuit 
andere ambten van andere bestuurslagen. Deze driekringenleer is niet houdbaar ge-
bleken. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is steeds duidelijker gewor-
den dat de huishoudingen van de drie overheidslagen niet te scheiden zijn. Taken van 
bestuurslagen raken elkaar en ambten van verschillende lagen kunnen bij dezelfde 
taak betrokken zijn. 

In 1887 is grondwettelijk vastgelegd dat decentrale overheidsambten door amb-
ten van andere bestuurslagen geroepen kunnen worden medewerking te verlenen 
aan regeling en bestuur: het medebewind. Het medebewind is ontstaan in de tijd 
dat de overheidstaak groeit als gevolg van de maatschappelijke vraagstukken die 
voortvloeien uit de industriële revolutie. Om aan nieuwe uitdagingen die zich vooral 
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw manifesteren, het hoofd te bieden 
kan niet meer volstaan worden met de behartiging van de eigen huishouding door 
de ambten van de afzonderlijke decentrale overheden. Voorheen bij decentrale be-
sturen berustende taken worden door de centrale ambten aan zich getrokken omdat 
nationale belangen in het geding komen. Omgekeerd worden taken die voorheen 
door de centrale overheid zelf werden verricht, geheel of gedeeltelijk aan decentrale 
ambten toegedeeld en dat geldt ook voor delen van de taken die oorspronkelijk al 
door de decentrale besturen werden vervuld maar door de centrale overheid zijn 
overgenomen. 

Het medebewind breidt zich gestaag uit en de decentrale autonomie raakt zeker in 
de laatste decennia van de twintigste eeuw steeds verder uitgehold. Tegelijk raken 
het centrale en het decentrale bestuursniveau steeds verder vervlochten. Deze ont-
wikkelingen kunnen bij sommigen op instemming rekenen omdat zij menen dat de 
verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen moet worden 
bepaald door de vraag hoe de overheid als geheel haar taken zo doelmatig mogelijk 
kan uitvoeren. Anderen menen dat de hoofdlijnen van beleid op nationaal niveau 
moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de Nederlandse bevolking steeds 
minder verschillen tussen gemeenten zou willen accepteren. Toch blijft de spreiding 
van verantwoordelijkheden over verschillende overheidslagen de norm al is in het 
rijksbeleid wel een zekere voorkeur voor uniformiteit te onderkennen in de orga-
nisatie en inrichting en in de taaktoedeling. Alle gemeenten maken deel uit van een 
provincie en alle provincies maken deel uit van het rijk, de bestuurlijke organisatie 
van gemeenten en provincies is wettelijk eenvormig voorgeschreven en voor hun 
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taken geldt in principe hetzelfde, zo valt te lezen in stukken over het decentralisatie-
beleid van het rijk.140 

Niet alleen in de verhoudingen tussen de drie onderscheiden lagen van over-
heidsbestuur maar ook binnen de decentrale overheidslagen moet worden voorko-
men dat er machtsconcentraties kunnen ontstaan. Door bevoegdheden binnen een 
overheidslaag te spreiden over verschillende ambten, wordt bijgedragen aan even-
wicht binnen die laag. Met de dualisering van het gemeentebestuur bij de Wet tot 
wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de in-
richting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur141 is in 2002 
een duidelijkere scheiding aangebracht in de taken en bevoegdheden van de ambten. 
Het college van burgemeester en wethouders is belast met het dagelijks bestuur. Het 
vertegenwoordigende orgaan, de gemeenteraad, bepaalt de hoofdlijnen van beleid, 
is belast met regelgeving en controleert het dagelijks bestuur. Maar ook binnenge-
meentelijke decentralisatie kan hier bij dragen aan het voorkomen van machtsblok-
ken. Bij deze spreidingsvariant dragen ambten binnen hetzelfde overheidslichaam 
geen specifieke bevoegdheden over zoals bij delegatie het geval is, maar hevelen zij 
(delen van) hun algemene taak en bevoegdheid tot regeling en bestuur over aan or-
ganen die aldus voor een deel van het gemeentelijke grondgebied daartoe algemene 
bevoegdheid verkrijgen. Toch is, zoals later zal blijken, door de wetgever een halt 
toegeroepen aan de binnengemeentelijke decentralisatie.

II.5 Interbestuurlijk toezicht

Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn de medebewindstaken van gemeen-
tebesturen verder toegenomen. Maar gemeentebesturen hebben bij die taken veel be-
leidsruimte die zij ieder op hun eigen wijze kunnen invullen. De centrale overheid kan 
via financiële koorden en via het interbestuurlijk toezicht invloed uitoefenen op de in 
medebewind gegeven taken. Voor dat toezicht is het onderscheid tussen autonome en 
medebewindsbevoegdheid van de decentrale ambten, waarbij in de literatuur al veel 
langer vraagtekens zijn gezet,142 nog steeds relevant. Het Nederlandse staatsrecht kent 
voor autonome bevoegdheden een ander toezichtregime dan voor medebewindsbe-
voegdheden. In het Handvest ligt dat anders. In deze paragraaf wordt het toezicht in 
Nederland kort geschetst, vooruitlopend op de uitgebreide behandeling in hoofdstuk 
IV. Interbestuurlijk toezicht is in een eenheidsstaat de andere kant van de medaille 
van decentralisatie. Aan het begin van dit decennium krijgt dat toezicht ruime aan-
dacht in politiek en doctrine op weg naar de Wet Revitalisering generiek toezicht 

140. Zie M. Boogers, L. Schaap, E.D. van den Munckhof, N. Karsten MSc BA, ‘Decentralisatie als op-
gave. Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008’, Tilburgse school 
voor Politiek en bestuur, Universiteit van Tilburg, februari 2008, pp. 7-9. 

141. Wet van 28 februari 2002, Stb. 2002, nr. 111; inwerkingtredingsbesluit van 28 februari 2002, Stb. 
2002, nr. 112. 

142. Kortmann spreekt in dit verband zelfs van ‘autonomie nieuwe stijl’, zie C.A.J.M. Kortmann, ‘Auto-
nomie. Droom en werkelijkheid’, in: Gst. 2007, 7270, p. 155; Konijnenbelt en Teunissen spreken van 
‘ruimte om een eigen beleid te voeren, ook op het terrein van medebewind’, zie W. Konijnenbelt, ‘Hoe 
autonoom zijn de Franse gemeenten?’ en J.M.H.F. Teunissen, ‘Nieuw omgevingsrecht: lokale autono-
mie in geding’, in: Gst. 2007, 7270, resp. pp. 166 en 167. 
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die van kracht is geworden op 1 oktober 2012. Deze wet houdt aanpassingen van 
de toezichtbepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet in maar leidt ook tot 
schrapping of aanpassing van voorschriften over interbestuurlijk toezicht in vele 
bijzondere wetten. In die wetten had het toezicht in diverse modaliteiten vorm ge-
kregen uiteenlopend van meldingsplichten tot aanwijzingsbevoegdheden. De Wet 
Revitalisering generiek toezicht vindt haar directe basis in het rapport ‘Van specifiek 
naar generiek − Doorlichting en beoordeling van interbestuurlijke toezichtarrange-
menten’, dat de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen 
in 2007 uitbrengt. Deze commissie onder leiding van toenmalig Staatsraad M. Oos-
ting adviseert de vele uiteenlopende toezichtarrangementen in de bijzondere wetge-
ving te saneren en het bestaande generieke toezichtinstrumentarium in de Gemeen-
tewet en de Provinciewet te revitaliseren. Maar aan de wet liggen meer documenten 
ten grondslag die in hoofdstuk IV aan de orde zullen komen. Hier worden al vermeld 
de ‘Code interbestuurlijke verhoudingen’ uit 2004,143 het rapport ‘Interbestuurlijk 
toezicht herijkt. Toe aan nieuw zicht op overheden uit 2005’,144 de in datzelfde jaar 
uitgebrachte Kaderstellende visie op toezicht, getiteld ‘Minder last, meer effect’,145 
en het ‘Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht’ uit 2006.146 

In de Kaderstellende Visie op Toezicht van de minister van bestuurlijke vernieu-
wing en koninkrijksrelaties147 worden de door hem geherformuleerde principes 
voor toezicht weergegeven in het hieronder overgenomen diagram.148

143. Bijlage Kamerstukken II, 2004-2005, 29 800 VII, nr. 15.
144. Bijlage Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr. 50.
145. Kamerstukken II, 2005-2006, 27 831, nr. 15.
146. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr. 65.
147. A. Pechtold (31 maart 2005 - 3 juli 2006), ambtsopvolger van de afgetreden Th.C. de Graaf (27 

mei 2003 - 23 maart 2005) in het kabinet-Balkende II (2003-2006).
148. Kamerstukken II, 2005-2006, 27 831, nr. 15, p. 2.
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Ook de in het najaar van 2006 uitgebrachte eerste periodieke beschouwing over 
interbestuurlijke verhoudingen van de Raad van State149 mag hier niet onvermeld 
blijven. Sedert de totstandkoming van de later te bespreken Code Interbestuurlijke 
Verhoudingen in 2004 wordt de Afdeling advisering periodiek door de regering, het 
Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie 
van Waterschappen gevraagd een beschouwing op te stellen over de interbestuur-
lijke verhoudingen in Nederland. De Raad wijst in zijn eerste beschouwing op een 
toeneming van hiërarchisch denken in het binnenlands bestuur en verwaarlozing 
van de spelregels zoals die zijn neergelegd in o.a. de Grondwet en organieke wetten 
als de Gemeentewet. Dit hiërarchisch denken wordt volgens de Raad versterkt door 
een toenemend gebrek aan elementaire kennis van de staatsrechtelijke verhoudin-
gen en spelregels. In de tweede plaats wijst de Raad op een veranderde bestuurscul-
tuur die is gericht op een cijfermatige benadering van beleid en een afrekenen op 
basis van kwantitatief meetbare prestaties. Ook in de doctrine150 is veel aandacht 
besteed aan de interbestuurlijke (toezicht)verhoudingen. 

Deze verhoudingen beïnvloeden uiteraard de constitutionele positie van de 
decentrale overheden in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Naarmate toezicht 
verder in de zelfstandigheid van territoriaal gedecentraliseerde overheden ingrijpt, 
komt de autonome positie van die overheden in het gedrang en behoeven de tra-
ditionele decentralisatievormen van autonomie en medebewind, zoals al eerder is 
aangegeven, wellicht bijstelling.

Decentralisatie kan in een eenheidsstaat niet bestaan zonder interbestuurlijk toe-
zicht op de organen van de decentrale overheid. Het beginsel dat bestuursverant-
woordelijkheden moeten liggen op een niveau dat zo dicht mogelijk bij de bestuurde 
burgers ligt, kan zeer wel worden ‘doorvertaald’ naar het interbestuurlijk toezicht. 
Voor dat toezicht heeft de commissie-Oosting een aantal beginselen geformuleerd 
waaronder de beginselen van nabijheid en enkelvoudigheid. Met ‘nabijheid’ wordt 
bedoeld dat interbestuurlijk toezicht in beginsel moet worden uitgevoerd door de 
naast ‘hogere’ bestuurslaag. Enkelvoudigheid houdt in dat in beginsel slechts één 
bestuurslaag toezicht uitoefent. In de uitzonderlijke situatie waarin toch van meer 
dan één toezichthouder sprake is, moet er samenwerking zijn tussen die toezicht-
houders.151 Uit de beide principes vloeit voort dat het toezicht op gemeentebestu-
ren primair bij de provinciebesturen moet liggen. Het beginsel van nabijheid ver-
toont aldus een parallel met het subsidiariteitsbeginsel zodat kan worden gesteld 

149. Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen. Eerste periodieke beschouwing over interbestuur-
lijke verhoudingen, 20 oktober 2006, Afdeling advisering, W04.05.0207/I, Bijlage bij Kamerstuk-
ken II, 2006-2207, 30 800 VII, nr. 22

150. Zie bijv. het op 23 maart 2007 verschenen Themanummer ‘De autonome positie van de gemeente’ 
van de Gemeentestem (no. 7270);en de uiteenlopende bijdragen in I. van Haaren-Dresens, H. 
Spoormans en J. Teunissen, Interbestuurlijk toezicht, Publikaties van de Staatsrechtkring Staats-
rechtconferenties 16 , Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2011.

151. Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, ‘Van specifiek naar generiek 
− Doorlichting en beoordeling van interbestuurlijke toezichtarrangementen’, 2007, pp. 34-36, 
bijlage bij Kamerstukken II, 2007/08, 31 200 VII, nr. 8. Het kabinetsstandpunt op het genoemde 
rapport is op 23 april 2008 aangeboden aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II, 2007/08, 31 200 
VII, nr. 61. 
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dat het door de commissie-Oosting in haar rapport geformuleerde beginsel direct 
aansluit op het subsidiariteitsbeginsel. Of dat ook geldt voor de wijze waarop het 
interbestuurlijk toezicht thans is geregeld is de vraag. Waar de revitalisering van het 
generiek toezicht de afschaffing van allerhande specifieke toezichtarrangementen 
met zich bracht, lijkt de subsidiariteit te hebben moeten inleveren. Bij de specifieke 
instrumenten was vaak een rol weggelegd voor ambten van het naasthogere be-
stuursniveau terwijl het schorsings- en vernietigingsrecht berust bij de Kroon en in 
ieder geval ten aanzien van gemeentebesturen derhalve niet wordt uitgeoefend op 
het naasthogere bestuursniveau.

II.6 Decentralisatiebeleid sedert 1980

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw kiest de centrale overheid nadrukkelijk 
voor een decentralisatiebeleid waarbij niet meer per departement maar rijksbreed 
taken en bevoegdheden naar decentrale overheden worden overgeheveld. In de-
zelfde tijd ontstaat discussie over het toezicht op decentrale overheidsambten door 
ambten van de hogere overheid. Voorts wordt een aanvang gemaakt met deregule-
ring binnen de overheid. Sedertdien zijn er verschillende bewegingen geweest, soms 
zelfs in tegengestelde richting.152 Zo is er sprake geweest van afwisselende dan wel 
gelijktijdige centralisatie en decentralisatie op verschillende beleidsterreinen.

In november 1980 verschijnt de Nota Decentralisatie van rijkstaken.153 In deze 
nota van de minister van Binnenlandse Zaken154 is de kabinetsvisie op de decentrali-
satie in Nederland neergelegd. De regering is van oordeel dat het openbaar bestuur 
in Nederland over de jaren te zeer gecentraliseerd is geraakt. Zij meent dat decentra-
lisatie noodzakelijk is en stelt dat decentralisatie bijdraagt aan het versterken van de 
lokale democratie, het vergroten van de toegankelijkheid van het bestuur en het ver-
kleinen van de afstand tussen burgers en bestuur. In de Decentralisatienota wordt 
een overzicht gegeven van de voornaamste oorzaken van het te ver doorschieten van 
de centralisatie. Genoemd worden de maatschappelijke schaalvergroting en de bo-
venlokale effecten en internationale verwevenheid, ontwikkelingen in de verwach-
tingen van burgers, de rol van politieke partijen en belangenorganisaties, de eisen 
van uniformiteit en kwaliteit die worden gesteld aan het voorzieningenniveau, het 
afschuiven of aantrekken van verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur, en 
de verambtelijking van de interne beleidsvoering op het terrein van de overheidsfi-
nanciën, de regelgeving en toezicht.155 De nota signaleert een aantal meer algemene 
problemen in het functioneren van de rijksoverheid. Door de sterke centralisatie, 
versnippering en verambtelijking van de besluitvorming is het parlement steeds 
minder in staat voldoende zicht te houden op het rijksbeleid en de uitvoering daar-
van. Een van de gevolgen is dat de plaatselijke democratie wordt uitgehold doordat 
de vakdepartementen onnodig gedetailleerde beslissingen nemen en de financiële 

152. Hierna wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke bewegingen, zonder dat volledigheid is nage-
streefd.

153. Kamerstukken II, 1980-81, 16 492, nrs. 1-2.
154. H. Wiegel (VVD) in het kabinet-Van Agt I (CDA-VVD 1977-1981). 
155. Kamerstukken II, 1980/81, 16 492, nrs. 1-2, pp. 9-13. 
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eigen verantwoordelijkheid van de decentrale overheden aantasten door een toe-
nemend gebruik van specifieke uitkeringen. Het functioneren van de democratie 
en de democratische controle komen hierdoor onder druk te staan. Ook zijn door 
verkokering op rijksniveau, detailbemoeienis, alsmede onvoorziene en onbedoelde 
effecten van centraal beleid, horizontale en verticale informatie- en coördinatie-
problemen ontstaan. Die problemen leiden tot geringe beheersbaarheid en effec-
tiviteit van veel rijksbeleid hetgeen resulteert in de(on)bestuurbaarheid op centraal 
niveau. De verdeling van de financiële middelen laat te wensen over, aldus de nota 
die aangeeft dat de allocatie van middelen beter op lokaal niveau kan plaatsvinden 
dan op centraal niveau zodat concrete bestedingen kunnen worden afgewogen te-
gen de plaatselijke belangen en omstandigheden. Maar anderzijds is het kabinet 
van oordeel dat op decentraal bestuursniveau het voeren van integraal beleid lastig 
is omdat steeds meer onderdelen van dat beleid elders worden bepaald. Integratie 
van beleid laat te wensen over, hetgeen leidt tot problemen met de bestuurbaarheid 
van decentrale overheden. Voorts wijst zij erop dat het streven naar eenvormigheid 
leidt tot vermindering van de keuzevrijheid, variatie en speelruimte voor decentrale 
ambten.156 De regering meent dat aan de problemen tegemoet zal kunnen worden 
gekomen door decentralisatie van taken en bevoegdheden aan de ambten van pro-
vincies en gemeenten. Zij voert aan dat gedecentraliseerde besluitvorming het mo-
gelijk maakt op directe wijze rekening te houden met de wensen van de burger voor 
concrete overheidsvoorzieningen ter plaatse en dat zij leidt tot beslissingen die reke-
ning houden met specifieke omstandigheden ter plaatse. Daarmee is de doelmatig-
heid van de besteding van de schaarse overheidsmiddelen gediend. Voorts stelt zij 
dat per decentralisatie overheden vrijgelaten worden ten aanzien van de vraag of en 
hoe men een bepaalde voorziening wil leveren. Decentralisatie leidt in veel geval-
len tot beperking van de bureaucratie en communicatie- en coördinatiekosten en is 
derhalve efficiënt en effectief, aldus de regering.157 Minister Rietkerk158 zendt op 31 
mei 1983 een nota over de organisatie van het binnenlands bestuur aan de Tweede 
Kamer159 waarin het regeringsbeleid over de decentralisatie wordt verwoord. Het 
kabinet wil rijkstaken decentraliseren en bevoegdheden zoveel mogelijk leggen 
bij organen die zo dicht mogelijk bij de burger staan.160 Hoofdlijnen van de nota 
zijn dat de regionale problemen vanuit de gemeenten moeten worden aangepakt, 
zo nodig via intergemeentelijke samenwerking, dat een vierde bestuurslaag moet 
worden voorkomen, dat het provinciaal niveau moet worden versterkt en dat de 
provincie ‘een stroomlijnende, toezichthoudende conflictenbeslechtende rol krijgt 
ten opzichte van de intergemeentelijke samenwerking’, dat gemeentelijke herinde-
ling moet worden doorgezet, dat de eerder ter oplossing van regionale problematiek 

156. Kamerstukken II, 1980-81, 16 492, nrs. 1, 2, pp.17-18. Zie voor overwegingen vóór centralisatie 
ook de beschrijving en categorisering van M. Oosting, ‘Decentralisatie: bezint eer gij voortgaat.’, 
in: Aspecten van decentralisatie, Essaybundel van de Raad voor het binnenlands bestuur, Den Haag, 
1984, pp. 9-11. 

157. Kamerstukken II, 1980-81, 16 492, nrs. 1, 2, pp.15-16. 
158. J.G. Rietkerk (VVD), van 4 november 1982 tot 20 februari 1986 minister van Binnenlandse Zaken 

in het kabinet-Lubbers I (CDA-PvdA, 1982-1986). 
159. Kamerstukken II, 1982-1983,17 944, nr. 1. 
160. Kamerstukken II, 1982-1983,17 944, nr. 2, p.4.
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voorgestelde regionale provincies nieuwe stijl onnodig en ongewenst zijn en dat de 
decentralisatie van rijkstaken met kracht moeten worden bevorderd.161

De gedachten uit de Decentralisatienota van 1980 vormen het uitgangspunt voor 
het Decentralisatieplan dat op 13 september 1983 wordt uitgebracht door dezelfde 
minister. Daarin zijn concrete voornemens over de wijzigingen in de bestuurlijke 
verhoudingen in Nederland neergelegd. Volgens het kabinet zal de centrale overheid 
als zij bij een taak betrokken wordt, duidelijk moeten maken waarom bemoeienis 
op centraal niveau nodig is. Aan de verplichting voor het rijk om eventuele centrale 
taakbehartiging te motiveren wordt toegevoegd, dat in eerste instantie moet worden 
bekeken of taken kunnen worden overgelaten aan de gemeenten en in tweede instan-
tie of de provincie in beeld moet komen. Bovendien moet aan decentralisatievoor-
stellen de eis worden gesteld dat zij niet gepaard behoeven te gaan met zodanige cen-
trale stuurelementen dat het bestuur er kostbaarder en ingewikkelder op wordt.162 

In het kader van de Vraagpuntennota163 van de Bijzondere Kamercommissie 
Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing164 wordt in november 
1991 de Bijzondere Commissie vraagpunten decentralisatie ingesteld. In 1993 
brengt de commissie onder voorzitterschap van Jan Franssen haar rapport ‘Over 
decentralisatie is nog nooit een vers geschreven’ uit.165 In de aanbiedingsbrief bij 
dit rapport stelt zij dat voorheen weinig over decentralisatie werd gesproken en dat 
weinigen echt warm lopen voor decentralisatie. Of dat juist is kan worden betwij-
feld maar de zienswijze van de Commissie verklaart de titel van haar rapport. De 
commissie-Franssen meent dat de tijd is gekomen voor vernieuwing en wijst op de 
groeiende aandacht voor decentralisatie als onderdeel van een veelomvattend pro-
ces van bestuurlijke vernieuwing.166 De constateringen die de commissie doet, lijken 
in een andere richting te wijzen dan de ongeveer een decennium daarvoor versche-
nen Decentralisatienota en Decentralisatieplan. Naar aanleiding van de aanbevelin-
gen in het rapport167 worden door het rijk decentralisatietoetsen per departement 
ingesteld waarbij stelselmatig de decentralisatie-inspanningen en -mogelijkheden in 
kaart worden gebracht.

In 2002 en 2003 brengt de Raad voor het openbaar bestuur zijn advies over de 
modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet uit. Het uitvoerige advies in drie 
delen besteedt aandacht aan uitgangspunten en uitwerking van de grondwettelijke 
decentralisatiebepalingen  en bevat ook een proeve voor een gewijzigd decentralisa-
tiehoofdstuk. Aan onderdelen van het advies is eerder al enige aandacht besteed en 
hierna zal ook de proeve kort aan de orde komen.168

In zijn tweede periodieke beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen 

161. Kamerstukken II, 1982-1983,17 944, nr. 2, pp. 5-6. 
162. Kamerstukken II,1982-1983, 16492, nrs. 7-8. 
163. Kamerstukken II, 1990-1991, 21 427, nrs. 3 en 6. 
164. Commissie van Leden der Tweede Kamer onder voorzitterschap van de voorzitter van de Tweede 

Kamer W.J. Deetman; Kamerstukken II, 1989-1990, 21 427, nr. 1. 
165. Kamerstukken II, 1992-1993, 21 427,nr. 43. 
166. Kamerstukken II, 1992-1993, 21 427, nr. 42. 
167. Kamerstukken II, 1992-1993, 21 427, nr. 43, pp. 52-53. 
168. Raad voor het openbaar bestuur, Het openbaar bestuur in de Grondwet (deel I) Provincies en ge-

meenten in de Grondwet (deel II), Andere openbare lichamen in de Grondwet (deel III), Advies 
modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet, ’s Gravenhage 2002-2003.
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wijst de Raad van State op eigen adviezen en op de uiteenlopende meningen in een 
aantal rapporten over decentralisatie die in de voorafgaande jaren zijn verschenen.169

In het rapport ‘Op schaal gewogen’ van de ad-hocadviescommissie ‘Regionaal 
bestuur in Nederland’, naar haar voorzitter aangeduid als de commissie-Geelhoed, 
wordt een opschaling van de provincies bepleit.170 De Raad attendeert ook op het 
rapport ‘Wil tot Verschil’ van de commissie Toekomst Lokaal Bestuur (commissie-
Bovens) dat concludeert tot een gedifferentieerde aanpak van het vraagstuk van de 
ideale maat van gemeenten.171 De commissie-Bovens vindt dat het bij de omvang 
van gemeenten niet alleen gaat om doelmatigheid en bestuurskracht maar evenzeer 
om de lokale herkenbaarheid van gemeenschappen, de toenemende noodzakelijke 
aandacht voor buurten en wijken en de verantwoordelijkheid van de gemeente op 
het gebied van ‘social capital’ en ‘civil society’. Zij stelt dat gemeenten in eerste in-
stantie zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze van inrichting van hun bestuur en 
voor de kwaliteit van hun dienstverlening. Wanneer zij die door onderlinge samen-
werking, uitbesteding van taken en toepassing van nieuwe technologie op een voor 
hun inwoners bevredigende manier kunnen verlenen, is er geen reden voor de wet-
gever om deze gemeenten te dwingen tot herindeling. De commissie Gemeentewet 
en Grondwet (commissie-Van Aartsen) verschilt van mening met de commissie-Bo-
vens en komt in haar rapport ‘De eerste overheid’ tot de bevinding dat uitbesteding 
van taken en samenwerkingsverbanden tot een toename van overlegstructuren, on-
doorzichtigheid en tot een belemmering van de democratische controle leiden.172 
Zij acht schaalvergroting onvermijdelijk als gemeenten een zelfstandige en volwaar-
dige bestuurslaag willen vormen met voldoende bestuurskracht om hun taken aan 
te kunnen. 

In haar rapport ‘Vertrouwen en verantwoorden’ kiest de Interbestuurlijke Taak-
groep Gemeenten (taakgroep-D’Hondt) positie tussen de commissies-Bovens en 
-Van Aartsen in: de gemeenten moeten aan hun bestuurskracht werken door meer 
transparantie te bieden over hun prestaties, door periodieke bestuurskrachtmetin-
gen en onderlinge visitaties te houden en door intergemeentelijk samen te werken.173 
Pas in laatste instantie denkt de taakgroep aan gemeentelijke herindeling, waarbij 
de herindeling alleen met steun van de gemeenten zelf tot stand zou moeten komen.

169. Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan. Tweede periodieke beschouwing over interbestuur-
lijke verhoudingen, advies van 7 mei 2009; Afdeling advisering; W04.08.0255/I; Bijlage bij Kamer-
stukken II, 2008/09, 31 700 VII, nr. 99, pp. 20 e.v.

170. Rapport ‘Op schaal gewogen, Regionaal bestuur in Nederland in de 21e eeuw’, Den Haag, 2002. 
171. Rapport ‘Wil tot verschil’, Commissie Toekomst Lokaal Bestuur, Den Haag, juni 2006, pp. 76-77. 

Onder ‘civil society’ verstaat de commissie: de samenwerkende gemeenschap van burgers. In een 
civil society zijn burgers lid van diverse netwerken en werken zij op vrijwillige wijze samen aan 
de ontwikkeling van de samenleving. Onder ‘social capital’ verstaat de commissie de mate waarin 
burgers actief deelnemen aan deze verbanden. Gevolgen van het ontbreken van social capital zijn 
isolement van burgers, economische achteruitgang, slechtere schoolprestaties en slechtere gezond-
heid van mensen (pp. 49-50).

172. Rapport ‘De eerste overheid’, VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet, Den Haag, juni 2007, 
pp. 22-25.

173. Rapport Vertrouwen en verantwoorden, Interbestuurlijke Taakgroep Gemeenten, juni 2008, pp. 
30-36. 
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In veel literatuur en onderzoeksrapporten174 worden decentralisatie, bestuurskracht 
en schaalgrootte van provincies en gemeenten met elkaar in verband gebracht, maar 
dat zijn niet de enige factoren die relevant zijn voor de vraag of en hoe overheids-
taken en de daarbij behorende bevoegdheden moeten worden gespreid. Soms kan 
centralisatie van bestuursbevoegdheid gewenst zijn omdat bevoegdheidsuitoe-
fening door ambten op centraal niveau onmiskenbaar voordelen kan bieden. Die 
zijn er vanzelfsprekend bij aangelegenheden die van nationaal belang worden ge-
acht zoals buitenlandse betrekkingen, defensie, rechtsbescherming, inkomens- en 
prijsbeleid, internationale organisaties. Maar ook waar grote waarde wordt gehecht 
aan rechtsgelijkheid biedt centrale overheidsregulering onmiskenbaar voordelen. 
Dat geldt ook voor zaken waar uniformiteit belangrijk is zoals bij de vaststelling 
van voorschriften voor de publieke media of voor verkeersregels. Ook de schaal en 
de bestuurskracht van de centrale overheid en de beïnvloedingsmogelijkheden voor 
de rijksambten in de richting van alle decentrale overheden kunnen als argumenten 
voor centralisatie dienen. 

De Afdeling advisering van de Raad van State stelt in haar tweede periodieke be-
schouwing over de interbestuurlijke verhoudingen dat het doel van decentralisatie is 
om de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren door het bestuur zo te orga-
niseren dat de dienstverlening aan de burger het meest doeltreffend kan geschieden 
en deze relatief het gemakkelijkst kan worden beïnvloed en gecontroleerd.175 Met de 
titel van deze beschouwing is de communis opinio van de laatste decennia, die ervan 
uitgaat dat decentralisatie van taken en bevoegdheden de voorkeur verdient, helder 
weergegeven. Maar bij die breed gedeelde opvatting past ook een relativering zoals 
ook de Afdeling in haar vierde beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen ‘En 
nu verder!’176 erkent. Zij merkt op dat de herschikking van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de laatste jaren zo ingrijpend zijn dat zij tijd nodig hebben om 
verwezenlijkt te kunnen worden. Zij wijst op het sociale domein waarin de decen-
tralisatie haar beslag heeft gekregen met de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
de Jeugdwet en de Participatiewet, alsmede op de in het fysieke domein nog gaande 
herschikking, met een Omgevingswet die nog in werking moet treden. De dooront-
wikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen is belangrijk om de doelstellingen 
te behalen die met de decentralisaties zijn beoogd en er is een dringende behoefte 
aan voortgezette aandacht en nadere maatregelen, aldus de Afdeling. De andere 
schaal waarop taken en verantwoordelijkheden worden uitgeoefend en de beoogde 
omslag in denken en doen, hebben volgens haar de interbestuurlijke verhoudingen 
(vooral) in het sociale domein gewijzigd. Tegelijk is ervoor gekozen dat bij die invul-
ling de plaatselijke en persoonlijke omstandigheden, meer dan eenvormigheid van 

174. Voor onderzoeken naar de effectiviteit van decentralisatiebeleid in een periode van dertig jaar is de 
Raad van State te rade gegaan bij F. Fleurke, R. Hulst, P.J. de Vries, Decentraliseren met beleid, Den 
Haag, 1997, pp. 17-18 en M. Boogers, L. Schaap, E.D. van den Munckhof, N. Karsten, ‘Decentra-
lisatie als opgave. Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008’, 
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Tilburg, 2008. 

175. Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan. Tweede periodieke beschouwing over interbestuur-
lijke verhoudingen, advies van 7 mei 2009; Afdeling advisering; W04.08.0255/I; Bijlage bij Kamer-
stukken II, 2008-2009, 31 700 VII, nr. 99, § 3.2.1. 

176. Advies van 30 september 2016, W04.15.0367/I; Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-
VII-12. 
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beleid, voorop moeten staan, waarmee beoogd wordt niet alleen een verandering in 
de verhouding tussen overheden, maar uiteindelijk ook een verandering in de ver-
houding tussen overheid en burger te bewerkstelligen. De Afdeling stelt dat door 
de decentralisaties verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar gemeenten zijn 
overgeheveld via medebewind maar dat er sprake is van stelselverantwoordelijkheid 
waarin ieder van de betrokken overheden medeverantwoordelijkheid draagt voor 
het stelsel als geheel en daarop kan worden aangesproken.177

Het besef dat de burger zo dicht mogelijk bij het bestuur van zijn leefomgeving 
moet worden betrokken om dat bestuur zo optimaal mogelijk te maken is in recente 
jaren, steeds verder toegenomen. Dit besef lijkt gebaseerd op het subsidiariteitsbe-
ginsel dat eerder aan de orde is gekomen. De burger kan op verschillende manieren 
worden betrokken bij het openbaar bestuur en de burgerparticipatie kan worden 
onderscheiden in inspraak in afgeronde plannen, interactieve beleidsvorming en 
initiatieven van burgers.178 Vooral de laatste vorm van burgerparticipatie past in wat 
wel genoemd wordt de doe-democratie. Volgens het kabinet-Rutte II is sprake van 
meebeslissen in de doe-democratie als burgers en bedrijven samen of met de publie-
ke instanties concrete zaken in het publieke domein zelf oppakken.179 Deze duiding 
van democratie wordt geplaatst naast de meer traditionele onderscheiding in 1) de 
representatieve (ofwel vertegenwoordigende) democratie waarin burgers een aan-
tal vertegenwoordigers kiezen, die namens hen besluiten nemen, 2) de directe de-
mocratie, waarin burgers zelf bij meerderheid besluiten nemen, 3) de deliberatieve 
democratie (ofwel overlegdemocratie), waarin burgers, bijvoorbeeld in de vorm van 
overleg of dialoog, invloed hebben op de uitkomsten van besluitvorming. De doe-
democratie wordt ook wel aangeduid als de associatieve democratie waarin burgers 
concrete zaken in het publieke domein zelf (of samen met instanties oppakken.180 
Een iets andere indeling en omschrijving treffen we aan in het rapport ‘Verkenning 
van lokale democratie in Nederland’ van de Stichting decentraal bestuur.nl, waarin 
de volgende schematische weergave is opgenomen.181

177. Advies van 29 november 2016, No.W04.15.0367/I, pp. 3 en 18; Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-
2017, 34 550-VII-12. 

178. T.M.F. van de Wijdeven, Doe-Democratie, diss. Universiteit van Tilburg, Tilburg 2012, p. 13, via 
https://pure.uvt.nl/portal/files/1466150/Wijdeven_DEFREP_Doe-democratie04-12-2012_
emb_tot_04-06-2013.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 20 december 2016. 

179. De Doe-Democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving, ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag juni 2013, pp. 12-13, laatstelijk geraadpleegd 
op 3 september 2016 via http://kennisopenbaarbestuur.nl/media/193578/Kabinetsnota-Doe-de-
mocratie.pdf, pp. 12-13. 

180. http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/democratie/ laatstelijk geraadpleegd op 3 september 
2016. 

181. K. Peters, V. van Stipdonk en P. Castenmiller, Verkenning van lokale democratie in Nederland, Stich-
ting Decentraal bestuur in Nederland.nl, 16 juli 2014, p. 6, http://kennisopenbaarbestuur.nl/me-
dia/62999/verkenning-van-lokale-democratie-in-nederland.pdfhttp://kennisopenbaarbestuur.nl/
media/62999/verkenning-van-lokale-democratie-in-nederland.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 3 
september 2016. 
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De auteurs van de verkenning melden dat deze driedeling, en dan met name de ui-
terste tegenstelling tussen de eerste en de derde vorm, helpt om de blik te scherpen. 
Dat laatste geldt a fortiori voor de grafische weergave182 afkomstig van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de volgende pagina.

In de kabinetsnota wordt opgemerkt: ‘Wat mensen in eigen kring tot stand bren-
gen om maatschappelijke kwesties op te lossen, hoeft niet via de omweg van een 
volksvertegenwoordiging te geschieden.’ De doe-democratie zal ongetwijfeld een 
bijdrage kunnen leveren aan de betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur. 
Maar daar past de kanttekening bij dat het de vraag is of alle burgers zich in een 
doe-democratie vertegenwoordigd weten. Het feit dat een aantal burgers kan (mee)
beslissen over voorzieningen voor hun directe leefomgeving kan ook betekenen dat 
andere burgers die niet de behoefte of de mogelijkheid hebben adequaat in die be-
sluitvorming te participeren, te kort wordt gedaan. Zij kunnen zich mede daardoor 
juist verder buitengesloten gaan voelen. Bij een vertegenwoordigende democratie 
weten zij zich middels hun kiesrecht mogelijk meer betrokken. 

De verkiezingsuitslagen van de laatste jaren laten politieke aardverschuivingen 
zien die trendbreuken inhouden en die vaak worden toegeschreven aan de als te 
groot ervaren afstand tussen burgers en openbaar bestuur. Het democratisch de-
ficit in het openbaar bestuur is sedert het midden van de vorige eeuw en vooral de 
laatste decennia onderwerp van veel beschouwingen en initiatieven. Steeds meer 
burgers lijken zich niet of niet goed meer gerepresenteerd te weten door de gekozen 
volksvertegenwoordigers. Velen herkennen zich allengs ook niet meer in de poli-
tici die deel uitmaken van bestuursambten en wetgevende ambten. Daaraan heb-
ben verschillende maatschappelijke ontwikkelingen bijgedragen. Genoemd kunnen 
worden de steeds grotere nadruk op individuele welvaart en welzijn die mede sa-
menhangen met de secularisering van de samenleving, het toegenomen opleidings-
niveau van de bevolking, de globalisering en de invloed daarvan op de economie, 
de economische recessies, de komst van nieuwe inwoners met een andere culturele 
achtergrond. Ook de voortschrijdende verschuiving van overheidsbemoeienis van 
het nationale naar het Europese niveau wekken bij sommigen de indruk dat natio-
nale belangen in de verdrukking kunnen raken en geven voeding aan de idee dat de 
kloof tussen het openbaar bestuur en de burger steeds groter wordt. De vraag hoe 
het bestuur dichter bij de burger kan worden gebracht en hoe de volkssoevereiniteit 
beter tot uitdrukking kan worden gebracht in de moderne democratie, houdt dan 

182. http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/democratie/ laatstelijk geraadpleegd op 3 september 
2016. 
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ook zowel op decentraal als op centraal niveau steeds meer burgers, gezagsdragers 
en wetenschappers bezig. 
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In 2004 brengt de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid zijn verken-
ning ‘De staat van de democratie. De democratie voorbij de staat’ uit.’ Daarin wordt 
aangegeven dat er consensus bestaat onder wetenschappers, beleidsmakers en poli-
tici over de uitdagingen die de processen van verplaatsing van politieke verantwoor-
delijkheden, het afwendgedrag van de burger, de implosie van de politieke partij en 
de toenemende maatschappelijke complexiteit met zich brengen. Over waar dat toe 
moet lijden is volgens de WRR minder eenstemmigheid: geopperd wordt dat herstel 
van het politieke primaat nodig is, dat verdere decentralisatie noodzakelijk is, dat 
er meer zeggenschap voor de burger moet komen of dat in plaats van verkiezingen 
meer discussie moet worden georganiseerd. Hierin zijn vier concurrerende demo-
cratiebenaderingen te herkennen en de Raad laat in haar verkenning vertegenwoor-
digers van de directe democratie, de vertegenwoordigende democratie, de delibe-
ratieve democratie en de associatieve democratie aan het woord. De WRR conclu-
deert dat de aandacht van het kabinet voor statelijke vernieuwing van de democratie 
niet verkeerd is maar wel eenzijdig omdat democratie meer is dan stemmen, partijen 
en parlement. Zij is ook geregelde meningsuitwisseling, wederzijds respect en een 
democratische cultuur en deugden, aldus de Raad. Hij meent dat niet alleen de pro-
cedure voor verkiezingen aanpassing behoeft maar dat ook moet worden ingezet 
op burgerschapsvorming op al die andere locaties waar politieke besluitvorming 
plaatsvindt: de buurt, het ziekenhuis, de Europese Unie, het werk, de school en an-
dere niet aan de overheid gebonden organisaties zodat de democratie mee verplaatst 
met de politiek. Hoe dat moet gebeuren is volgens de verkenning een zaak voor na-
der onderzoek. 

Ook in de vakliteratuur worden kritische geluiden verwoord. Zo worden in de 
bundel Het volk regeert een aantal aspecten van de democratie aan een andere be-
schouwing onderworpen tegen de achtergrond van de maatschappelijke verande-
ringen.183

David van Reybrouck stelt in zijn essay ‘Tegen verkiezingen’ dat de huidige de-
mocratie steeds meer uitgehold raakt. Hij noemt verkiezingen vermolmde procedu-
res en meent dat de sleutel naar een bestuursvorm waarbij het volk zich werkelijk 
uitspreekt, in het democratische beginsel van het klassieke Athene ligt, waar gebruik 
werd gemaakt van loting om een volksvertegenwoordigende vergadering samen te 
stellen.184 

Een ander initiatief dat hier kan worden vermeld, komt uit het lokale bestuur zelf. 
Onder de naam Code Oranje heeft een groep van enkele honderden burgemees-
ters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers een 
initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie. De groep Code 
Oranje is van mening dat burgers de behoefte én de vaardigheden hebben om hun 
leefomgeving te beïnvloeden en wil af van het traditionele politieke Haagse coa-

183. C.W. Noorlander, J.L. W. Broeksteeg, N.S. Efthymiou en H.G. Hoogers (red.), Het volk regeert. 
Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Wolf Legal Publishers, Nijmegen 
2008. 

184. David van Reybroek, Tegen verkiezingen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2014; zie ook H. Marijnissen, 
‘Democratie door loting’ ís zo gek nog niet. https://www.trouw.nl/democratie/-democratie-door-
loting-is-zo-gek-nog-niet–a88864ea/, laatstelijk geraadpleegd op 1 juli 2017.
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litieakkoord. Hiervoor in de plaats wil zij een burgerakkoord dat is gebaseerd op 
ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. 
Het akkoord moet de grote vraagstukken die de komende jaren worden aangepakt, 
aanduiden en moet aangeven wie daarin worden betrokken. In veel dorpen en ste-
den is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie waardoor 
vertrouwen en nieuwe inspiratie ontstaan. Code Oranje wil samen met eenieder die 
daarvoor interesse heeft, werken aan het vernieuwen van de democratie en heeft 
daartoe een innovatief online platform opgezet dat deel uitmaakt van de zogenoem-
de Democratic Challenge (DC). Dat is, een door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opge-
zet programma voor de jaren 2015-2017185, gericht op het verzamelen, bundelen en 
ondersteunen van lokale experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie 
via innovatieve vormen die passen bij een moderne netwerksamenleving. De erva-
ringen en lessen van de experimenten vormen input voor lokaal- en rijksbeleid en 
worden actief verspreid onder verschillende doelgroepen waaronder alle gemeen-
ten. In het jaar 2016 hebben zich 99 experimenten aangesloten bij de Democratic 
Challenge. Op basis van die experimenten zijn de volgende 13 thema’s geformu-
leerd waar kennismakelaars werken aan verbinden, leren en kennisontwikkeling. 
Er wordt samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, met 
verschillende universiteiten, met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en 
met het Landelijke Platform Buurt- en wijkgericht werken. De DC-thema’s zijn: 1) 
dorps- en wijkdemocratie, 2) gemeenteraad & zeggenschap, 3) e-democratie, leren 
en kennisontwikkeling, 4) democratische vaardigheden, 5) burgerbegroting, 6) 
wijkboekhouding, 7) checks & balances, 8) burgerjournalistiek, 9) loting & verte-
genwoordiging, 10) democratische waarde van initiatief, 11) veranderprocessen & 
overheidsparticipatie, 12) Omgevingswet en 13) regionale democratie. Een aantal 
gemeenten verkent inmiddels nieuwe democratievormen. 

Naast Code Oranje is er de VNG-werkgroep Democratie en Bestuur die een 
actie- en ontwikkelprogramma voor de lokale democratie ontwikkelt. Een duiding 
van alle rapporten en onderzoeken die het afgelopen jaar over dit onderwerp zijn 
verschenen, vormt daarbij de basis. Waar Code Oranje zich in de basis richt op het 
nationale niveau, legt de bestuurlijke werkgroep vooral de nadruk op wat gemeen-
ten zelf kunnen doen ten behoeve van de versterking van burgerparticipatie in de 
lokale democratie.186

In 2016 heeft de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur187 haar rapport ‘Op 
weg naar meervoudige democratie’, uitgebracht.188 Daarin geeft zij aan dat de klas-
sieke, uniforme inrichting van het lokaal bestuur niet meer bij de realiteit past: de 
democratie kent verschillende vormen, het lokaal bestuur zou dat moeten erkennen 

185. https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/code-oranje-voor-verande-
ring-politieke-democratie. aatstelijk geraadpleegd op 1 juli 2017. 

186. http://democraticchallenge.nl/code-oranje/, laatstelijk geraadpleegd op 1 juli 2017. 
187. Commissie onder voorzitterschap van W. van den Donk, ingesteld door de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en bestaande uit experts 
op het gebieid van decebntralisatie uit wetenschap en openbaar bestuur. 

188. Op weg naar meervoudige democratie. Oproep van de Commissie Toekomstgericht lokaal 
bestuur, VNG, Den Haag 2016, via https://vng.nl/files/vng/2016_van_den_donk_op-weg-
naar_20160603.pdf , laatstelijk geraadpleegd op 20 mei 2017.
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en ernaar moeten handelen door ruimte voor participatie te bieden. De commmis-
sie meent dat zolang het openbaar bestuur blijft doorgaan met uniformiteit en niet 
meegaat in een beweging van variatie en verschil, de tegenstellingen tussen bestuur 
en maatschappij toenemen. Er zou volgens haar een ‘recht op ongelijkheid’ moeten 
zijn, zowel in werkwijze, in takenpakket alsook in bestuurlijke inrichting. Naar de 
mening van de commissie is een radicale omslag van vaste structuren naar meer-
voudigheid nodig.

In zijn jaarverslag over 2016 stelt de Raad van State dat de groeiende rol van re-
ferenda bij de besluitvorming een symptoom vormt van het verschijnsel dat gezocht 
wordt naar alternatieven om burgers bij publieke besluitvorming te betrekken. Hij 
wijst op de referenda in 2016 over Brexit, over de associatieovereenkomst met Oe-
kraïne en over de Italiaanse grondwetswijziging. Maar het zoeken naar alternatieven 
doet zich volgens de Raad in het bijzonder voor op lokaal niveau, waar de besluit-
vorming in de vertegenwoordigende organen vastzit op tegenstellingen en gebrek 
aan constructief debat. Binnen het concept democratie tekent zich in de ogen van 
de Raad een tweedeling af tussen enerzijds de traditionele vertegenwoordigende 
democratie en anderzijds nieuwe vormen van directe volksdemocratie. Deze vorm 
van democratie worden door sommigen als democratischer beschouwd omdat er 
sprake is van rechtstreekse collectieve wilsuitingen van burgers. Naar mijn mening 
zou een vitale vertegenwoordigende democratie een zekere correctiemogelijkheid 
door directe inbreng van haar burgers niet behoeven te vrezen. Maar ik meen ook 
dat er een risico verbonden is aan te vergaande vormen van participatie van burgers. 
In de vertegenwoordigende democratie worden volksvertegenwoordigende ambten 
geacht om alle maatschappelijke belangen af te kunnen wegen en duurzaam verant-
woordelijkheid tegenover kiezers te kunnen dragen voor die afweging en de daaruit 
voortvloeiende besluitvorming. Bij meer directe burgerparticipatie speelt inciden-
tele, op specifieke belangen gerichte betrokkenheid een grote rol en is de verant-
woordelijkheid voor de gevolgen van aldus tot stand gekomen besluiten afwezig. De 
Raad van State ziet in de confrontatie van de vertegenwoordigende en de directe 
democratie het gevaar dat de besluitvorming hapert en dat door de verwevenheid 
van de vertegenwoordigende democratie en de democratische rechtsstaat grote ge-
volgen voor de stabiliteit daarvan kunnen ontstaan. 

Vastgesteld kan worden dat op verschillende fronten ontwikkelingen gaande zijn 
om de betrokkenheid van burgers bij de samenleving te vergroten. Dat sluit ook aan 
bij het beleid van de regering om de maatschappij meer en meer om te vormen tot 
een participatiesamenleving. In een dergelijk samenleving zal ook het openbaar be-
stuur verandering ondergaan. Op deze ontwikkelingen zal in dit boek, dat vooral de 
staatsrechtelijke invalshoek van de ontwikkelingen in de decentralisatie belicht, niet 
verder worden ingegaan, zij het dat burgerparticipatie wel kort aan de orde komt 
in het kader van het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie. 

Hier verdient nog opmerking dat de effecten die de aangeduide ontwikkelin-
gen op het constitutionele bestel kunnen hebben, nopen tot meer doordenking van 
mogelijke wijzigingen in het systeem dan thans veelal plaats lijkt te vinden. In dit 
verband kan gewezen worden op de instelling van de staatcommissie Bezinning 
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parlementair stelsel.189 De commissie is de resultante van de door de Eerste Kamer 
aangenomen gewijzigde motie-Duthler c.s. waarin de regering wordt gevraagd over 
te gaan tot het instellen van een staatscommissie die advies zou moeten uitbrengen 
over de toekomstbestendigheid van ons parlementair stelsel.190 De minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie onder voorzitterschap 
van de commisaris van de Koning in Noord-Holland, J. Remkes, op 13 februari 
2017 geïnstalleerd. Zij heeft de opdracht om te onderzoeken of er met het oog op de 
toekomstbestendigheid veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de 
parlementaire democratie en zo nodig aanbevelingen te doen. De staatscommissie 
moet vóór 31 december 2018 rapport uitbrengen. De taakstelling van de commis-
sie is weliswaar ruim191 en een aantal van haar leden heeft wortels in het decentrale 
bestuur, maar of mag worden verwacht dat zij bij de toekomstbestendigheid van de  
parlementaire democratie ook de doe-democratie en de decentralisatie zal betrek-
ken, staat te bezien. 

De ontwikkelingen inzake burgerparticipatie hebben een relatie met hetgeen 
Tocqueville aan de orde stelt in zijn De la democratie en Amérique. Zoals hiervoor is 
aangegeven, bespreekt hij niet alleen de checks and balances die in de Amerikaanse 
Constitutie zijn ingebouwd voor de verdeling van bevoegdheden in de Unie, maar 
stelt ook dat het succes van decentralisatie afhangt van de soevereiniteit van burgers, 
die nodig is om betrokken te blijven bij het openbaar bestuur. Zijn gedachte dat on-
der decentralisatie niet alleen de uitoefening van bevoegdheden door de organen 
van de aan de burger meest nabije overheid, i.e. de gemeente moet worden verstaan, 
maar ook de inbreng van burgers zelf in het bestuur van hun lokale gemeenschap, 
zien we terug in de gedachten van de doe-democratie. Maar hoewel steeds meer initi-
atieven worden ontplooid door overheden en door sommige burgers, lijkt de betrok-
kenheid van andere burgers bij het openbaar bestuur in hun nabijheid in de huidige 
tijd juist minder groot te worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de desinteresse bij grote 
groepen van de bevolking in lokale politiek en bestuur, uit lage opkomstspercenta-
ges bij lokale verkiezingen, uit de relatief geringe belangstelling voor daadwerkelijke 
deelname aan participatieve vormen van democratie en uit teruglopende ledenaan-
tallen van politieke partijen. Ook in de op 5 januari 2015 door de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden Agenda 
Lokale Democratie192 worden deze tendensen gesignaleerd. Maar in die nota wordt 
ook gewezen op de co-operatiesamenleving waarin overheid, markt en samenleving 
allemaal nodig zijn voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Naar het 
oordeel van de minister passen de decentralisatieoperaties in het sociaal domein in 
de veranderende verhoudingen tussen bestuur en burger waarin maatwerk, zelfred-

189. Koninklijk besluit van 1 februari 2017, gepubliceerd in Staatscourant 2017, nr. 6895. 
190. Kamerstukken I, 2015-2016, 34.000, Q.
191. M. Adams, ‘Over een comimissie van alle dingen’, in NJB 10 maart 2017, 541. 
192. Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000 VII, nr. 35 waarbij wordt aangeboden de agenda voor de 

lokale democratie ‘Vitale lokale democratie: Richting en ruimte voor verandering’. Zie hier-
voor http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z00086&d
id=2015D00167 of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/documenten/brie-
ven/2015/01/05/agenda-lokale-democratie, laatstelijk geraadpleegd op 20 oktober 2015, 
Kamerstukken II, 2014-2015, 34000 VII, nr. 36.
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zaamheid en betrokkenheid van burgers worden verlangd en de centrale overheid 
steeds verder terugtreedt.

Gemeentebesturen moeten taken en bevoegdheden vervullen die direct het da-
gelijks bestaan van burgers raken, zoals recentelijk op het terrein van werk en in-
komen, jeugdzorg, en zorg aan langdurig zieken en ouderen, en die voorheen bij 
organen van het rijk lagen. Daarmee wordt vanuit het perspectief van het rijk een 
decentraliseringsoperatie uitgevoerd: op de desbetreffende website193 heet het: ‘Een 
deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de rijksoverheid. Dit 
heet ook wel decentralisatie. (…) Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen 
deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren.’ 

Op het eerste gezicht is dit ook in lijn met de ideeën van subsidiariteit en nabij-
heid en lijkt de terugtred van de centrale overheid aan te sluiten bij de ideeën van 
Tocqueville. Maar de vraag is al gesteld of de decentraliseringsoperaties voortko-
men uit principiële overwegingen over de verhouding tussen centrale en decentrale

overheden en de rol van de centrale overheid, dan wel of zij veeleer instrumenteel 
zijn voor het kabinet en burgers dat ook aldus percipiëren.

Gemeentebesturen kampen met problemen bij de uitoefening van de hun in de 
3D-operatie toegekende bevoegdheden194 en vullen die bevoegdheden heel verschil-
lend in. Dat laatste doen zij niet zozeer vanwege verschillen in lokale behoeften van 
burgers maar vooral omdat bij de overheveling van veel taken en bevoegdheden van 
organen van het rijk naar gemeentelijke organen, de hoeveelheid daarbij behorende 
financiële middelen fors is achtergebleven. Dat veroorzaakt vanzelfsprekend onrust 
bij burgers en met name bij hen die behoefte hebben aan voorzieningen en vaak in 
een toch al kwetsbare positie verkeren. Zij kunnen niet altijd begrip opbrengen voor 
de uitgangspunten van decentralisatie als in vergelijkbare gevallen inwoners van de 
ene gemeente wel en die van de buurgemeente niet in aanmerking komen voor een 
door die burgers noodzakelijk geachte voorziening op het gebied van jeugdzorg, de 
maatschappelijke ondersteuning en de bijstand. Naarmate het gaat om voorzienin-
gen die direct raken aan de primaire levensbehoeften van mensen, dient bij decen-
tralisatie naar mijn oordeel dan ook meer aandacht te zijn voor de spanning tussen 
het gelijkheidsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel dan thans soms het geval lijkt 
te zijn. 

Uit de eerste ervaringen met de recente decentralisatieoperaties waarover veelvul-
dig wordt gerapporteerd in de media, ontstaat de indruk dat hier sprake is van wat 
Van den Berg ‘de Haagse decentralisatie-doctrine’ noemt die hij kenschetst, als ‘de 
complicaties en de bijbehorende risico’s worden over de heg van het lo-
kale bestuur gekieperd’.195 Zoals in hoofdstuk I al aan de orde is gekomen, zijn 

193. zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-
naar-gemeenten, laatstelijk geraadpleegd op 20 oktober 2015. 

194. Zie ook D.J. Elzinga, ‘Klassieke lokale autonomie moet herleven’, in Binnenlands Bestuur, 15 augus-
tus 2014, p.9. 

195. J.Th.J. van den Berg, ‘Decentralisatie en lokale democratie’, column op de website 
Parlement&Politiek d.d. 25 januari 2013, zie http://www.parlement.com/id/vj6jfonu2snb/
decentralisatie_en_lokale_democratie?ref=home, laatstelijk geraadpleegd op 20 oktober 
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door het rijk bij de overdracht van taken niet alle bijbehorende financiële midde-
len overgeheveld naar de gemeentebesturen. Als reden daarvoor is aangegeven dat 
op gemeentelijk niveau de taken efficiënter en derhalve ook met minder geld zou-
den kunnen worden vervuld. De facto lijkt het realiseren van bezuinigingen op de 
rijksbegroting evenwel een minstens even belangrijke rol te hebben gespeeld bij die 
beperkte overheveling van middelen. Desalniettemin blijken sommige gemeente-
besturen de overgehevelde middelen niet volledig te besteden aan de gedecentra-
liseerde taken. Dat zij minder financiële middelen besteden, is niet het gevolg van 
een effectievere en efficiëntere taakuitoefening op het voor de burger meest nabije 
overheidsniveau, maar veeleer van een zeer terughoudende opstelling bij de toeken-
ning van voorzieningen aan burgers. Die opstelling heeft veel kritiek geoogst en 
heeft ook tot rechterlijke uitspraken geleid waarbij besluiten van gemeentebesturen 
zijn vernietigd omdat onvoldoende noodzakelijke hulp aan burgers is geboden dan 
wel hun behoefte aan hulp onvoldoende zorgvuldig in ogenschouw is genomen.196 
De stelling die de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport197 betrekt 
in de brief van 2 september 2016 is in dit verband opvallend.198 In zijn brief merkt 
hij op dat hij, als hij constateert dat een gemeente meer dan incidenteel afwijkt van 
de wettelijke kaders en de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid niet neemt, ge-
bruik kan maken van de bevoegdheden in het kader van artikel 2.6.8 van de Wmo 
2015. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat in het kader van zijn systeemver-
antwoordelijkheid naar aanleiding van de gewezen uitspraak van de CRvB in de drie 
Wmo-zaken contact is opgenomen met de gemeenten die partij waren in de proce-
dures en overleg is gevoerd over hun aanpak om gevolg te geven aan de uitspraken. 
Voorts is contact opgenomen met gemeenten die huishoudelijke verzorging niet als 
een voorziening beschouwden die onder de Wmo 2015 valt en waarvan het beleid 
in strijd is met de uitspraken van de CRvB. Het artikel waarop de staatssecretaris 
zich beroept, bepaalt dat een bewindspersoon, indien hij vaststelt dat sprake is van 
ernstige tekortkomingen met betrekking tot de rechtmatige uitvoering van de Wmo 
na een bepaalde termijn aan het college een aanwijzing kan geven; hij mag daarbij 
niet treden in de besluitvorming inzake individuele gevallen.

Met zijn brief lijkt de staatssecretaris, die zelfs in weerwil van signalen dat de uit-
voering van de Wmo niet goed zou lopen, alles op zijn beloop heeft gelaten, verder 
te gaan dan het toezichtartikel hem toestaat. Met een beroep op de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep miskent hij in algemene zin onder het mom van zijn eigen 
systeemverantwoordelijkheid, de vrije medebewindsbevoegdheden die in de decen-
tralisatieoperaties door de wetgever bij de gemeentebesturen zijn belegd. 

Dit alles doet niet af aan de lessen die wij kunnen leren uit de opvattingen van 

2015. 
196. Zie bijvoorbeeld CRvB 18 mei 2016, zaaknummer 15/4490WMO15, ECLI:NL:CRVB:2016:1402 

zaaknummer 15/5356WMO15, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 (Wmo, Utrecht) en zaaknum-
mer16/948 WMO15, (Wmo Utrecht), ECLI:NL:CRVB:2016:1404 (Wmo, Aa en Hunze) en 
CRvB 1 mei 2017, zaaknummer 16/4442 JW, ECLI:NL:CRVB:2017:1477 (Jeugdwet, Steenwij-
kerland). 

197. M.J van Rijn (PvdA) in het kabinet-Rutte II (VVD-PvdA, 2012-2017). 
198. Kamerstukken II, 2015-2016, 23 235, nr.165, pp. 1-2. 
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Tocqueville, uit de katholieke sociale leer en uit de standpunten van Kuyper c.s. over 
het belang van het erkennen of beleggen van macht bij organen van decentrale ver-
banden. Meer bezinning op de positie van decentrale bestuursambten en de ver-
houdingen tussen deze ambten en het rijk in het Nederlandse nationale staatsrecht, 
mede tegen de achtergrond van het subsidiariteitsbeginsel in de verdragen die wij in 
Europees constitutioneel verband zijn overeengekomen, zou zinvol kunnen zijn. In 
de volgende hoofdstukken wordt een poging daartoe gedaan.
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Hoofdstuk III

Positie en bevoegdheden van decentrale overheden 
in het constitutionele recht199

III.1 Inleiding

Om het in hoofdstuk IV te behandelen interbestuurlijk toezicht goed te kunnen 
plaatsen, is het noodzakelijk voldoende inzicht te hebben in de positie van de terri-
toriaal gedecentraliseerde overheden in het constitutionele recht. Die positie wordt 
in dit hoofdstuk besproken. De territoriaal gedecentraliseerde overheden en de be-
voegdheden van hun ambten zijn geregeld in het verdragsrecht, in de Grondwet en 
in organieke wetgeving. In dit hoofdstuk zullen zij allen de revue passeren. Bijzon-
dere wetten bevatten ook vaak taken en bevoegdheden voor decentrale overheidsor-
ganen. Die zullen slechts zijdelings aan de orde komen omdat zij op zichzelf voor de 
staatsrechtelijke positie van gemeenten en provincies niet bepalend zijn. In hoofd-
stuk II is al aan de orde gekomen dat ook uit het Europese recht verplichtingen voor 
decentrale overheden voortvloeien, maar dat in de rechtsorde van de Unie primair 
de lidstaten-partijen de rechtssubjecten zijn en de juridische positie van de decen-
trale overheden als zodanig niet aan de orde is.

Hierna wordt eerst ingegaan op het Europees Handvest inzake lokale autono-
mie. De totstandkoming, het doel en de inhoud van het Handvest en het Aanvul-
lend Protocol daarbij worden besproken en vervolgens komen betekenis en functie 
van het Handvest in het nationale constitutionele recht aan de orde. Daarbij wordt 
ook ingegaan op de Nederlandse jurisprudentie waarin het Handvest aan de orde 
is gesteld. De uitvoerige bespreking acht ik gerechtvaardigd omdat het Handvest 
voor Nederlandse decentrale overheden waarborgen biedt, maar in Nederland niet 
goed gekend lijkt en er minder vaak een beroep op wordt gedaan dan in veel andere 
lidstaten van de Raad van Europa. In de vakliteratuur wordt er weinig aandacht aan 
besteed en in de politiek wordt het niet altijd op waarde geschat. Na de behandeling 
van het Handvest worden bepalingen over gemeenten en provincies in het Grond-
wetshoofdstuk dat handelt over de decentrale overheden, besproken. Vervolgens ko-
men de voor het onderwerp van dit onderzoek meest relevante bepalingen in de or-

199. Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de volgende eerder verschenen publicaties: C.B.M. van Haaren-
Dresens, ‘Het Handvest Lokale Autonomie en gemeenten. Maakt onbekend onbemind?’, in: Gst. 
2005, 9; C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Strafrechtelijk bordeelverbod verdwijnt. Gemeentelijke 
prostitutieregulering verschijnt’ in: S&J-Signaal, jrg.7, afl. 9, september 2000, pp. 125-134; I. 
van Haaren-Dresens, ‘Reactie op W. Konijnenbelt, ‘Op-recht bekeken. Medebewind of geen 
medebewind? Of: een vals debat’’, in: Gst. 2008, 7308, 139; I. van Haaren-Dresens, ‘De Europese 
dimensie van interbestuurlijk toezicht. IBT in relatie met het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie’, in: Interbestuurlijk toezicht, Publikaties van de Staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 
16, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2011, pp. 201-221. 
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ganieke wetten voor de decentrale overheden, de Gemeentewet en de Provinciewet, 
aan de orde. Ingegaan wordt op de geschiedenis van de bepalingen in Grondwet en 
organieke wetten, op de autonome bevoegdheden van gemeenten en provincies en 
op de bevoegdheden die zij in medebewind uitoefenen. Aan de hand van twee wet-
gevingscasus wordt het verschil tussen die categorieën bevoegdheden geïllustreerd. 
Ook de Algemene wet bestuursrecht passeert de revue omdat die wet voor de decen-
trale overheidsambten zeker in relatie tot het interbestuurlijk toezicht van belang is. 
Aan de (gevolgen van de) gelijkwaardige status van de Gemeentewet, de Provincie-
wet en de Algemene wet bestuursrecht in het staatsrecht besteed ik aandacht in de 
laatste paragraaf van dit hoofdstuk die handelt over de regelgevingshiërarchie. 

III.2 Het Europees Handvest inzake lokale autonomie

III.2.1 T E N  G E L E I D E

In het najaar van 2015 wordt het feit herdacht dat drie decennia daarvoor het Eu-
ropees Handvest inzake Lokale democratie is opengesteld voor ondertekening door 
de lidstaten-partij van de Raad van Europa in Straatsburg. Op 18 september 2015 
houdt de voorzitter van het Monitoring Committee of the Congress of Local and 
Regional Authorities of the Council of Europe ter gelegenheid daarvan een voor-
dracht in Warschau, Polen. In zijn rede spreekt hij over de implementatie van het 
Handvest en over de vooruitzichten voor de toekomst. Hij stelt dat het Handvest een 
verdrag is dat van de lidstaten-partij een zekere mate van politieke rijpheid vereist en 
van de ambten van de centrale overheid iets welhaast onnatuurlijks vergt, namelijk 
de bereidheid om bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden over te laten 
aan decentrale overheidsorganen. Uit monitoringrapporten blijkt keer op keer de 
onmiskenbare invloed van het Handvest op wettelijke en constitutionele verande-
ringen in lidstaten, aldus de voorzitter van het comité. Maar hij signaleert in het 
huidige tijdsgewricht ook een tendens in de richting van ‘recentralisation’ en acht 
het daarom van groot belang de waarde van de lokale democratie en van de rechten 
van Europese decentrale overheden te benadrukken.200

Het blijft niet bij één verjaardagsfeest voor het Handvest. Op 29 oktober 2015 
wordt in Tirana, Albanië, ook zijn dertigste verjaardag gevierd. Daar houdt de voor-
zitter van de Chamber of Local Authorities van het Congress of Regional and Local 
Authorities in de Council of Europe een voordracht201 waarin hij de betekenis van 
het Handvest onderstreept tegenover publieke ambtsdragers in Albanië, een land 
waarin ook binnen het openbaar bestuur veel corruptie voorkomt.202 Kenmerkend 

200. Zie voor de volledige tekst https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2362995&Site=COE&Back
ColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct
=true, laatstelijk geraadpleegd op 5 september 2016. 

201. Zie voor de volledige tekst van de voordracht van Anders Knape https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp
?p=&id=2377235&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&
BackColorLogged=EFEA9C&direct=true, laatstelijk geraadpleegd op 5 september 2016.

202. Het land ondertekende weliswaar al in 2000 het Handvest maar de toepassing daarvan laat nog te 
wensen over. Albanië is recent toegelaten als kandidaat-lid van de Europese Unie en in het kader 
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voor de wijze waarop binnen de Raad van Europa gepoogd wordt in de nieuwe de-
mocratieën in centraal en Oost-Europa de ‘Straatsburgse’ standaarden te versprei-
den is dat in de toespraak de in oktober 2015 unaniem aangenomen aanbeveling 
van het Congress over het belang van integriteit van bestuurders van decentrale 
overheden203 wordt aangehaald: ‘Citizens have a right to expect commitment and 
integrity by those who are elected. Selflessness, objectivity, accountability, honesty 
and transparency should be characteristic of, and visible in the day-to-day workings 
of all public bodies, including local and regional government. Those in public office 
should uphold high standards of integrity and make decisions free from personal 
interest or other inappropriate considerations. Strong governance frameworks and 
clear ethical standards serve to both, reduce the risk of corruption and enhance the 
public’s confidence in the probity of local and regional politicians.’ De voorzitter 
wijst erop dat Europa het enige continent is dat lokale democratie in een internati-
onaal verdrag heeft verankerd en noemt het Europees Handvest inzake lokale auto-
nomie een pioniersdocument dat een blauwdruk voor documenten in andere delen 
van de wereld is gebleken en ook als basis voor de United Nations Habitat Decen-
tralisation Guidelines204 heeft gediend. Maar de lokale democratie heeft nergens in 
de wereld het niveau van internationale bescherming dat wij in Europa kennen, zo 
stelt hij. 

Of die bescherming een juridisch feit is, valt evenwel te bezien. Dat komt later in dit 
hoofdstuk aan de orde. Maar voordat nader wordt ingegaan op het Handvest moet 
een ander document worden vermeld dat in het kader van de Raad van Europa tot 
stand is gekomen voor de decentrale overheid. Dat is het op 3 november 2009 te 
Utrecht door de ministers verantwoordelijk voor lokaal en regionaal bestuur aange-
nomen ‘Reference Framework for Regional Democracy’, een met het oog op de re-
gionale ontwikkeling in Europa ontwikkeld specifiek instrument voor het regionaal 
bestuur.205 Het Framework is bedoeld als bron van inspiratie voor landen die regio’s 
instellen of hervormen en als richtsnoer voor het Congress bij de monitoring van 
de regionale democratie in lidstaten. Benadrukt worden de beginselen van subsidi-
ariteit, van sociale en territoriale cohesie en de noodzaak van solidariteit tussen de 
delen van een soevereine staat. In het Framework zijn beginselen neergelegd voor de 
democratische structuur, de organisatie, de bevoegdheden en de financiële midde-
len van regio’s, voor hun plaats in de staat en voor hun verhouding tot andere over-
heden en burgers. In dat opzicht is het Framework vergelijkbaar met het Handvest. 
Voor de juridische status van het Framework geldt dat niet want het geen verdrag 
maar alleen een politiek-bestuurlijk instrument. 

van die toelating geldt als een van de prioriteiten voor de Albanese regering de verbetering van de 
lokale en regionale democratie in het land.

203. Aanbeveling CLRAE 2015, 383. 
204. http://unhabitat.org/governance/, laatstelijk geraadpleegd op 11 augustus 2016. 
205. MCL16(2009)11, Zie https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=MCL16(2009)11&Language=

lanEnglish&Ver=original&Site=DG1-CDLR&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntran
et=FFCD4F&BackColorLogg, laatstelijk geraadpleegd op 11 augustus 2016. 
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Het Handvest heeft betrekking op lokale overheden maar kan, afhankelijk van de 
situatie in de desbetreffende lidstaat, toepasselijk zijn op regionale overheden. Wat 
precies onder regionale overheden moet worden verstaan is niet duidelijk omlijnd. 
Er wordt van uitgegaan dat regio’s vooral een rol spelen bij de economische en so-
ciale ontwikkeling in hun gebied en dat hun regionale diversiteit een belangrijke 
factor is. Het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa 
kent een Chamber of Regions. Dit orgaan houdt zich bezig met de bevordering van 
sterke democratische regio’s in de lidstaten van de Raad van Europe en met de on-
dersteuning van hun belangen. De leden van de Chamber of Regions zijn politici 
die autoriteiten op het niveau van het bestuur tussen de staat en de gemeenten ver-
tegenwoordigen. Die autoriteiten moeten eigen bevoegdheden hebben of bevoegd-
heden die vergelijkbaar zijn met die van de centrale overheid. Het moet gaan om 
bevoegdheden voor een substantieel deel van de openbare belangen van de regio, 
maar het hoeft niet noodzakelijkerwijs om wetgevende bevoegdheden te gaan. In 
de Chamber wordt overleg gevoerd over aangelegenheden als de vormen van regi-
onaal bestuur, de bijdrage van goed bestuur aan duurzame economische ontwik-
keling in de regio’s en de bevordering van samenwerking tussen Europese regio’s. 
Nederland kent ook regio’s maar dat zijn geen democratisch samengestelde licha-
men van algemeen bestuur, doch functionele regio’s waarin wordt samengewerkt 
op specifieke terreinen. Die samenwerking ziet vooral op uitvoerende taken van de 
samenwerkende overheden en krijgt meestal vorm via de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.206 Een gekend voorbeeld zijn de veiligheidsregio’s als bedoeld in de op 1 
oktober 2010 in werking getreden Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen 
over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de genees-
kundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s).207

Voor Nederland heeft het Handvest geen betrekking op de regio’s maar strekt zijn 
reikwijdte zich wel uit tot de provincies die overigens in veel opzichten een andere 
plaats in het staatsbestel hebben dan regio’s in andere lidstaten. De Nederlandse 
provincies zijn wel vertegenwoordigd in de Chamber of Regions. Of de Neder-
landse provincies vergelijkbaar zijn met regio’s in andere lidstaten zoals bijvoor-
beeld Catalonië en Baskenland in Spanje of Vlaanderen in België is evenwel zeer de 
vraag. Voor de Nederlandse verhoudingen is in het kader van dit boek van belang 
dat het Europees Handvest inzake lokale autonomie ook van toepassing is voor de 
provincies en dat voor deze bestuurslaag en voor de gemeenten dezelfde verdrags-
rechtelijke waarborgen gelden. Omdat het binnen de Raad van Europa ontwikkelde 
beleid voor regio’s geen verdragsrechtelijke status heeft en ipso facto minder juri-
disch houvast biedt dan het Handvest kan de vraag of de Nederlandse provincies 
als regio’s kunnen worden beschouwd, verder buiten beschouwing blijven en wordt 
hier ook niet nader ingegaan op het Framework. Dat geldt ook voor het ‘European 
Urban Charter I Charter without the status of a convention’,208 en het ‘European 

206. Zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 juli 2014, Stb. 2014, 306. 
207. Stb. 2010, 145. Een ander voorbeeld is de vervoersregio genaamd Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag(MRDH) die het gebied omvat van 23 ingelegen gemeenten die gezamenlijk het gebied beter 
bereikbaar trachten te maken en het economisch vestigingsklimaat trachten te versterken. 

208. Zie hier voor https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CHARTE/URBAINE&Language=lan 
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Charter Il Manifesto for a new urbanity’209 die respectievelijk in 1992 en 2008 zijn 
vastgesteld door het Congress en die uitgangspunten en concepten voor stedelijke 
planning en bestuur bevatten die steden in staat moeten stellen tegemoet te komen 
aan de hedendaagse uitdagingen van hun gemeenschappen. De in het verband van 
de Verenigde Naties tot stand gekomen International Guidelines on Decentraliza-
tion and Access to Basic Services for all210 blijven om dezelfde reden in dit boek 
buiten beschouwing.

III.2.2 T O T S T A N D K O M I N G 

III.2.2.1 Handvest

In 1985 is op initiatief van een aantal oude lidstaten van de Raad van Europa het 
Europees Handvest inzake Lokale Autonomie tot stand gekomen. Het Handvest 
beoogt de autonomie van decentrale overheden te waarborgen en legt de centrale 
staat waarvan zij deel uitmaken daartoe een aantal verplichtingen op. Het verdrag 
als zodanig bindt de lidstaten-partij, maar, zoals wij nog zullen zien, is lang niet ie-
dereen in Nederland ervan overtuigd dat decentrale overheidsambten er rechten 
aan kunnen ontlenen. In de loop van de jaren hebben alle lidstaten van de Raad van 
Europa, 47 in getal, het verdrag geratificeerd. Hieronder zal worden ingegaan op 
totstandkoming, doel en inhoud van het Handvest alsmede op het daar bijbehorend 
op 3 november 2009 in Utrecht tot stand gekomen Aanvullend Protocol. 

Ter erkenning van het belang van lokale autonomie stelt de Raad van Europa die on-
der meer de bevordering van de democratie in Europa nastreeft, al in 1957 de Stan-
ding Conference of Local and Regional Authorities in, die later wordt omgedoopt 
tot Congress of Local and Regional Authorities, kortweg CLRAE. De Conference 
respectievelijk het Congress is een orgaan van de Raad van Europa, dat daarbinnen 
lokale en regionale overheden vertegenwoordigt en tot doel heeft het Comité van 
Ministers en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa211 zijn mening te 
geven over maatregelen die de lokale en regionale overheden aangaan of waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn jegens de bevolking dan wel de regering. De CRLAE heeft 
de bevoegdheid ‘Resolutions’ aan te nemen en ‘Recommendations’ te geven. Deze 
resoluties en aanbevelingen worden voor advies aan de Parlementaire Assemblee 
gezonden en voor besluitvorming aan het Comité van Ministers voorgelegd. Het 
tegenwoordige Congress heeft 324 leden en evenveel plaatsvervangende leden en 
representeert de ongeveer 200.000 gemeentelijke en regionale overheden in de 47 

English&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee
1&BackColorLogged=FFC679&direct=true, laatstelijk geraadpleegd op 24 september 2016. 

209. Zie hiervoor https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=URBAN-CHARTER&Language=lanEn
glish&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&
BackColorLogged=FFC679&direct=true, laatstelijk geraadpleegd op 24 september 2016. 

210. Zie hiervoor http://unhabitat.org/governance/ en http://unhabitat.org/books/international-gui-
delines-on-decentralization-and-access-to-basic-services-for-all/, laatstelijk geraadpleegd op 24 
september 2016. 

211. Parlementary Assembly of the Council of Europe (PACE). 
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lidstaten van de Raad van Europa. De leden van het Congress zijn functionarissen 
die een vertegenwoordigende functie uitoefenen bij die overheden212 en die zijn be-
noemd volgens de procedure die daarvoor is neergelegd in het door het Committee 
of Ministers vastgestelde Charter of the Congress of Local and Regional Authori-
ties of the Council of Europe.213 Iedere lidstaat draagt een aantal aspirant-leden voor 
het CLRAE voor dat gelijk is aan haar aantal zetels in de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa en ziet erop toe dat de verschillende types gemeentelijke en 
regionale autoriteiten evenwichtig worden gerepresenteerd. Bovendien geldt dat de 
delegaties uit de lidstaten de geografische en politieke samenstelling van de lokale en 
regionale overheden moeten weerspiegelen en de verdeling van zetels over vrouwen 
en mannen evenwichtig moet zijn.

In 1968 tracht de Standing Conference een Verklaring van beginselen inzake 
lokale autonomie te laten aannemen door het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa. Deze poging mislukt omdat de verklaring van te algemene strekking is. 
In 1981 wordt een nieuwe poging ondernomen door een tekst voor te stellen in de 
vorm van een juridisch bindend handvest. Een belangrijk verschil ten opzichte van 
andere verdragen van de Raad van Europa is dat het voorgestelde Handvest met zijn 
regels voor de positie van decentrale overheden betrekking heeft op de organisatie 
en de structuur binnen de lidstaten-partij zelf. Dat levert nogal wat tegenstand op, 
met name in Noord- en Noordwest-Europese staten.214 Vanwege de verschillende 
nationale staats- en bestuur(srechte)lijke tradities in de lidstaten van de Raad van 
Europa wordt het noodzakelijk geacht voldoende flexibiliteit te verzekeren. Daartoe 
zullen de verschillende regeringen de mogelijkheid krijgen tot op zekere hoogte er-
voor te kiezen aan welke bepalingen zij zich wel en niet zullen onderwerpen. Deze 
aanpak blijkt succesvol. Na discussies in verscheidene gremia neemt het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa in juni 1985 het Europees Handvest inzake lo-
kale autonomie aan. Het Comité besluit de ondertekening van het Handvest open te 
stellen bij gelegenheid van de twintigste zitting van de Standing Conference omdat 
zij in 1968 het initiatief heeft genomen voor de totstandkoming van het Handvest. 
Dat initiatief is een gevolg geweest van het feit dat in lokale kringen in verschillende 
lidstaten van de Raad van Europa dan al geruime tijd − hierboven is het Handvest 
van Versailles al genoemd − de wens bestaat om de lokale autonomie nadrukkelijk te 
beschermen en te versterken. Dat zal moeten gebeuren door de beginselen over het 

212. Over het lidmaatschap van de CLRAE van benoemde Nederlandse bestuurders,met name burge-
meesters, is in Straatsburg veel discussie gevoerd.

213. Statutory Resolution CM/Res(2011)2 relating to the Congress of Local and Regional Authorities 
of the Council of Europe and the revised charter appended thereto, Adopted by the Committee of 
Ministers on 19 January 2011 at the 1103rd meeting of the Ministers’ Deputies. Op dezelfde da-
tum aanvaardt het Comité van Ministers het Charter of the Congress of Local and Regional Autho-
rities of the Council of Europe dat als bijlage aan de Resolutie is toegevoegd en waarin de structuur 
en de werkwijze van het Congress zijn herzien. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/
Res(2011)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&
BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true#P6_264, laatstelijk ge-
raadpleegd op 8 september 2016. 

214. Zie ook P. Blair, ‘The Charter: an Achievement for Democratic Stability in Europe’, in: The Euro-
pean Charter of Local Self-Government – 20th anniversary, Council of Europe Publishing, The Con-
gress of Local and Regional Authorities, Local and Regional Action no. 8, Strasbourg 2005, pp. 34 
en 38. 
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belang van decentralisatie die alle democratische Europese staten onderschrijven, 
in een document te expliciteren. Een zodanig document wordt van belang geacht 
om de binding van de centrale overheden aan het beginsel van lokale autonomie te 
verzekeren. Het resultaat van deze wens is het Handvest lokale autonomie. 

De twintigste plenaire sessie van de Standing Conference wordt op 15 okto-
ber 1985 gehouden in de plaats van vestiging van de Raad van Europa, het Franse 
Straatsburg. Die stad wordt vanwege haar geschiedenis waarin zij afwisselend Frans 
en Duits grondgebied was, gezien als een symbool voor de Europese samenwerking. 
Op deze 15de oktober wordt aldaar het Europees Handvest inzake lokale autono-
mie vastgesteld en vervolgens wordt het verdrag voor ondertekening opengesteld. 
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, 
Luxemburg, Portugal, Oostenrijk en Spanje ondertekenen het Europees Handvest 
inzake Lokale Autonomie direct in 1985.215 Nederland ondertekent het verdrag op 
7 januari 1988. 

Het Handvest kan in werking treden drie maanden na de dag waarop vier lidsta-
ten van de Raad van Europa het verdrag zullen hebben geratificeerd. Dat is het ge-
val op 1 september 1988. De eerste ratificerende staten zijn Cyprus, Denemarken, 
West-Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg en Oostenrijk. In 2013 ratificeert San 
Marino als laatste lidstaat het Handvest.216 Het verdrag geldt sedertdien voor alle 
lidstaten van de Raad van Europa, zij het dat Duitsland, Denemarken, Nederland 
en Spanje gekozen hebben voor territoriale toepasselijkheid en daarnaast 33 van 
de 47 lidstaten uiteenlopende interpretatieve verklaringen hebben afgelegd. Merk-
waardigerwijs blijkt uit de lijst van ondertekerningen en verklaringen niet dat er ook 
veel voorbehouden zijn gemaakt bij het Handvest, dat daartoe ruime openingen 
biedt zoals later aan de orde zal komen. Saillant is dat in de meeste nieuwe Oost-
Europese democratieën het Handvest eerder van kracht is dan in de ‘oude’ demo-
cratie Frankrijk. Dat land ondertekent het verdrag al in 1985 maar ratificeert pas 
in januari 2007; in de Vijfde Republiek duurt het na de hervorming van de centrale 
staatsstructuur in een structuur die althans in theorie meer decentraal is, geruime 
tijd voordat de politiek zover is het Handvest te ratificeren. 

III.2.2.2 Aanvullend Protocol

Op 15 en 16 oktober 2007 vindt in Valencia, Spanje, de 15de bijeenkomst van de 
conferentie van de Europese ministers verantwoordelijk voor lokaal en regionaal 
bestuur plaats. Tijdens die conferentie verklaren de ministers dat ‘De Europese cul-
tuur van burgerparticipatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten een essen-
tieel onderdeel vormt van onze algemene opvattingen over de democratie in de 21ste 
eeuw’. Zij zijn van mening dat burgerparticipatie dan ook vastgelegd moet worden 
in een breed Europees instrument met juridisch bindende afspraken. Het Europees 

215. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=122&CM=7&DF=23/08/201
0&CL=ENG, laatstelijk geraadpleegd op 24 september 2016. 

216. Voor de ‘Chart of signatures and ratifications of Treaty 122’ zie http://www.coe.int/en/web/con-
ventions/full-list/-/conventions/treaty/122/signatures, laatstelijk geraadpleegd op 5 september 
2016. 
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Handvest inzake Lokale Autonomie noemt het recht van burgers om te participeren 
in het openbaar bestuur wel als een van de democratische beginselen die alle lidsta-
ten-partij gemeen hebben, maar doet dat alleen in zijn preambule. In het Handvest 
zelf is hieromtrent geen juridisch bindende bepaling opgenomen. Daaraan bestaat 
binnen de Raad van Europa wel behoefte en daarom is het een aanvulling betref-
fende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten waarbij 
het Handvest in 2009 is aangevuld met een Protocol over burgerparticipatie. Op 16 
november 2009 is in Utrecht door België, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, 
IJsland, Litouwen, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Slovenië en het Verenigd 
Koninkrijk het Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Govern-
ment on the right to participate in the affairs of a local authority (CETS 207) ge-
tekend. Inmiddels hebben meer lidstaten het Protocol ondertekend. Toetreding tot 
het Protocol is ingevolge zijn artikel 5, eerste lid, alleen mogelijk voor lidstaten van 
de Raad van Europa die het Handvest hebben geratificeerd. Ingevolge het tweede lid 
van dit artikel zal het Protocol in werking treden op de eerste dag van de maand vol-
gend op de expiratie van een periode van drie maanden nadat acht lidstaten-partij 
van de Raad van Europa het Protocol zullen hebben geratificeerd. Dat is het geval op 
1 juni 2012. Estland, Finland, Hongarije, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Slo-
venië en Zweden hebben tijdig daarvoor geratificeerd.217 Noorwegen ratificeert al 
op 16 december 2012, en is daarmee de eerste lidstaat die dat doet. Finland, dat op 
10 februari 2010 ratificeert, maakt het achttal vol. Nog niet alle 47 lidstaten-partij 
zijn overgegaan tot ratificatie.218 

III.2.3 B E G I N S E L E N  V A N  H E T  H A N D V E S T  E N  H E T  P R O T O C O L

In Europa bestaan vóór de totstandkoming van het Handvest geen gemeenschap-
pelijke standaarden voor de bescherming van de rechten van lokale overheden in 
relatie tot hogere overheden. Het is wel een gemeenschappelijke overtuiging dat lo-
kale overheden de publieke lichamen zijn die het dichtst bij de burger staan, die de 
burger de gelegenheid bieden deel te nemen in de besluitvorming die raakt aan zijn 
dagelijks bestaan, en dat de mate van lokale autonomie een toetssteen is voor ‘echte’ 
democratie. Met het Handvest wordt beoogd de lidstaten te binden aan basisregels 
die de politieke, bestuurlijke en financiële onafhankelijkheid van decentrale overhe-
den moeten garanderen. Het verdrag bepaalt dat die regels in nationale wetgeving en 
zo mogelijk in de nationale Grondwet moeten worden neergelegd. 

De in de preambule van het Handvest neergelegde uitgangspunten zijn in hoofd-
stuk II al aan de orde gekomen. Zij passen bij de rol van de Raad van Europa als hoe-
der van mensenrechten en handhaver van de beginselen van democratisch bestuur 

In de Preambule van het Aanvullend Protocol wordt weer nadrukkelijk stilgestaan 
bij de uitgangspunten die met Handvest en het Protocol worden beoogd. Het doel 
van de Raad van Europa is, zo wordt overwogen, het tot stand brengen van een gro-

217. Zie voor Nederland Trb. 2012, 57. 
218. http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/207/signatures?p_

auth=vNQ4pZ8D, laatstelijk geraadpleegd op 21 december 2016. 



77

Zelfstandigheid in gebondenheid

tere eenheid tussen zijn leden, ten einde de idealen en beginselen, die hun gemeen-
schappelijk erfdeel zijn, te beschermen en te verwezenlijken. De lokale autoriteiten 
worden één van de belangrijkste grondslagen van elk democratisch regime geacht. 
Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben als een van hun democratische be-
ginselen gemeen het recht van burgers om deel te nemen aan het openbaar bestuur 
en dit recht kan op lokaal niveau op de meest rechtstreekse wijze worden uitgeoe-
fend, zo wordt in de preambule gesteld. Het bestaan van lokale autoriteiten met 
werkelijke verantwoordelijkheden maakt naar het oordeel van de verdragspartijen 
een vorm van bestuur mogelijk die zowel doeltreffend is alsook dicht bij de burgers 
staat. De bescherming en versterking van lokale autonomie in de verschillende Eu-
ropese landen levert in hun visie een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van een 
Europa gebaseerd op de beginselen van democratie en decentralisatie van de macht. 
Dit maakt het noodzakelijk dat er lokale autoriteiten bestaan die beschikken over 
op democratische wijze tot stand gekomen besluitvormende organen, die in hoge 
mate autonoom zijn met betrekking tot hun bevoegdheden, de wijze waarop deze 
bevoegdheden worden uitgeoefend en de financiën die voor deze uitoefening zijn 
vereist.

III.2.4 I N H O U D  V A N  H E T  H A N D V E S T  E N  H E T  A A N V U L L E N D  
 P R O T O C O L 

III.2.4.1 Inhoud Handvest

Het Handvest bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het belangrijkste omdat het 
de materiële bepalingen bevat inzake reikwijdte en inhoud van lokale autonomie; 
hieronder zal aan de voorzieningen in dit deel aandacht worden besteed. 

Deel twee bevat voorzieningen die de balans moeten verzekeren tussen ener-
zijds de bescherming van de beginselen van lokale autonomie en anderzijds de, 
vanwege de juridische en institutionele verschillen tussen de lidstaten, noodzake-
lijke flexibiliteit. Dit deel heeft dan ook een compromiskarakter en biedt lidstaten 
de mogelijkheid voorbehouden te maken ten aanzien van de toepasselijkheid van 
onderdelen van het verdrag. Nederland heeft een viertal voorbehouden gemaakt en 
een interpretatieve verklaring afgelegd. Hierna wordt nader ingegaan op de vraag 
of een en ander nodig was en of de voorbehouden thans nog steeds moeten worden 
gehandhaafd. Deel 2 bepaalt ook dat lidstaten dienen aan te geven op welke decen-
trale overheidslichamen het Handvest van toepassing is. Het verdrag geldt ook voor 
regionale overheden tenzij een lidstaat-partij werking ten aanzien van bepaalde ca-
tegorieën regionale overheden uitsluit. Voor Nederland is het verdrag ingevolge ar-
tikel 3 Goedkeuringswet jo. artikel 3 Handvest van toepassing voor gemeenten en 
provincies; de overzeese gebiedsdelen zijn van de werking uitgesloten. 

Ingevolge deel 2 van het verdrag zijn lidstaten-partijen verplicht om de secreta-
ris-generaal van de Raad van Europa te voorzien van alle relevante informatie be-
treffende wettelijke en andere voorzieningen die zij hebben genomen met het doel 
de regels in overeenstemming te brengen met het Handvest. Deze voorziening faci-
liteert de monitoring van de toepassing van het verdrag; op die monitoring wordt 
hierna ingegaan. 
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Het derde deel ten slotte bevat de in verdragen vanwege de Raad van Europa ge-
bruikelijke slotbepalingen inzake ondertekening, ratificatie, inwerkingtreding enz. 

Het materiële deel van het Handvest bestaat uit de artikelen 1 tot en met 11. 
Allereerst wordt in artikel 1 bepaald dat iedere lidstaatpartij zich moet binden 

aan ten minste een substantieel deel van het materiële gedeelte van het verdrag. Mi-
nimaal twintig artikelleden van het eerste deel van het verdrag waaronder minstens 
tien als zodanig aangeduide kernbepalingen, moeten als bindend worden aanvaard. 
Het beginsel van lokale autonomie moet in geschreven nationale wetgeving worden 
erkend, bij voorkeur in de Grondwet. Bepaald is dat het Handvest geen implicaties 
voor de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen een federale 
staten en zijn deelstaten heeft. 

De voornaamste elementen van lokale autonomie genoemd in artikel 2 van het 
Handvest: het recht en de mogelijkheden van decentrale overheidsorganen om zelf 
een substantieel deel van de publieke taak te vervullen door middel van regelgeving 
en bestuur in het belang van de lokale bevolking. Dit recht en deze mogelijkheid kan 
bij nationale wetgeving nader worden gedefinieerd maar decentrale overheden mo-
gen niet uitsluitend als agenten van de centrale overheid worden gebruikt. In de toe-
lichting bij het Handvest wordt opgemerkt dat de tradities in de lidstaten-partij ten 
aanzien van decentrale verantwoordelijkheden, sterk uiteenlopen. De meeste aan-
gelegenheden hebben zowel nationale als lokale facetten en verantwoordelijkheden 
en zij kunnen per staat en in de tijd verschillen en soms ook gedeeld worden tussen 
verschillende overheidslagen. Maar de bedoeling van het Handvest is dat decentrale 
overheden een brede reeks verantwoordelijkheden hebben, aldus artikel 3.

Volgens het Handvest moeten de bevoegdheden inzake de lokale autonomie 
worden uitgeoefend door raden of vergaderingen die in vrije en geheime verkiezin-
gen op basis van directe evenredige vertegenwoordiging moeten worden gekozen. 
De vertegenwoordigende organen kunnen uitvoerende organen hebben die aan hun 
verantwoording verschuldigd zijn. Dit uitgangspunt volgt uit het belang dat door 
de Raad van Europa wordt gehecht aan democratisch bestuur. De nationale regel-
geving kan daarnaast ook vormen van directe democratie als volksvergaderingen, 
referenda of andere vormen van directe burgerparticipatie mogelijk maken. Het 
Aanvullend Protocol dat hieronder aan de orde komt, geeft een nadere uitwerking 
van deze bepaling. 

Artikel 4 van het Handvest kan als de meest essentiële bepaling van het verdrag 
worden beschouwd omdat het handelt over de bevoegdheden die aan de ambten van 
de decentrale overheden toekomen. Het beschrijft de algemene beginselen waarop 
de bevoegdheden en taken van de lokale overheden gebaseerd moeten zijn. Een li-
mitatieve opsomming van alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van decen-
trale overheden in alle lidstaten van de Raad van Europa treffen we in het artikel 
uiteraard niet aan maar in zes artikelleden worden wel de basisvereisten gegeven 
voor de bevoegdheidsverdeling in de lidstaten-partij bij het Handvest. Bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden van de organen van decentrale overheden dienen in 
voldoende mate in wetgeving te zijn neergelegd. Dat wordt blijkens de toelichting in 
het belang geacht van zowel de duidelijkheid als de rechtszekerheid. De wetgeving 
die de bevoegdheden regelt, hoeft niet altijd de Grondwet of een wet in formele zin 
te zijn te zijn. Een bepaalde mate van delegatie door de nationale wetgever van zijn 
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bevoegdheid om bij organen van decentrale overheden bevoegdheden te beleggen, 
kan volgens de toelichting bij artikel 4, eerste lid, van het Handvest om redenen van 
efficiëntie wenselijk zijn. Maar in dergelijke gevallen dient de wetgever in formele 
zin voldoende toezicht te hebben op het beleggen van die bevoegdheden door de 
delegataris. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 4 moeten organen van decentrale overheden, 
binnen de kaders van het recht, volledig vrij zijn zelf alle bevoegdheid uit te oefenen 
die niet aan hun competentie is onttrokken of is voorbehouden aan organen van an-
dere overheden. In de Nederlandse vertaling bepaalt artikel 4, tweede lid, van het 
Handvest:

‘De lokale autoriteiten bezitten, binnen de grenzen van de wet, volledige vrij-
heid van handelen ten einde hun bevoegdheden uit te oefenen met betrekking 
tot elke zaak die niet aan hun bevoegdheid is onttrokken of aan enige andere 
autoriteit is toegewezen’.

Koning219 acht de Nederlandstalige vertaling van het Handvest niet correct omdat 
er niet uit blijkt dat het hier om een aanvullende bevoegdheid gaat. Ik ben met hem 
eens dat dit niet blijkt uit het tweede lid, maar teken daarbij aan dat ook uit de au-
thentieke teksten niet duidelijk wordt dat het in dat artikellid slechts handelt om een 
aanvullende bevoegdheid.

De Franstalige tekst van het tweede lid luidt:

‘Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer 
leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou 
attribuée à une autre autorité.’

En in de Engelstalige versie lezen wij: 

‘Local authorities shall, within the limits of the law, have full discretion to 
exercise their initiative with regard to any matter which is not excluded from 
their competence nor assigned to any other authority.’ 

Het aanvullende karakter kan slechts worden afgeleid uit de structuur van het artikel 
waarin de kern van de autonome bevoegdheden is neergelegd in het eerste lid. In de 
toelichting op het Handvest is wel expliciet aangegeven dat de bevoegdheid waar het 
tweede lid over spreekt, aanvullend is ten opzichte van de wettelijk bij de decentrale 
overheidsambten belegde bevoegdheden en is bedoeld voor andere behoeften of 
mogelijkheden om het algemeen welzijn van inwoners te bevorderen. 

Vervolgens wordt in artikel 4, derde lid, gestipuleerd dat de uitoefening van over-
heidsbevoegdheid in zijn algemeenheid gedecentraliseerd moet worden en dat die 
bevoegdheden bij voorkeur moeten worden uitgeoefend door de bestuursorganen 

219. H. Koning, ‘Gemeentelijke autonomie naar Nederlands en naar Europees recht’ (slot) in: Gst. 
2000, 7119, 2, p. 2. 
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die het dichtst mogelijk bij de burger staan. Dit derde lid, is een kernbepaling van het 
Handvest inzake lokale autonomie want hier worden het decentralisatie-uitgangs-
punt en het subsidiariteitsbeginsel met zoveel woorden verankerd. Toedeling aan 
andere bestuursorganen moet volgens deze bepaling opwegen tegen de omvang en 
aard van een taak en moet efficiënt en economisch verantwoord zijn. In de toelich-
ting is aangegeven dat deze bepaling niet betekent dat systematische decentralisatie 
verplicht is. Als bestuursorganen vanwege hun aard of omvang slechts beperkte ta-
ken op lokaal niveau kunnen uitvoeren, dient dat te worden gerespecteerd.

De bevoegdheden van decentrale overheidsorganen dienen volgens het vierde 
lid in de regel volledig te zijn omwille van duidelijkheid en teneinde een versplinte-
ring van bevoegdheden te vermijden. De bevoegdheden mogen niet ondermijnd of 
beperkt worden door organen van een andere overheid, tenzij dat wettelijk voorzien 
is. Maar in sommige gevallen van overlappende verantwoordelijkheden is actie door 
organen van verschillende overheidslagen noodzakelijk. In die gevallen moet de tus-
senkomst van de centrale regering plaatsvinden in overeenstemming met duidelijke 
wettelijke voorzieningen, aldus het Handvest. 

In de authentieke teksten van het Handvest luidt het vijfde lid: 

‘En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, 
les collectivités locales doivent jouir, autant qu’il est possible, de la liberté 
d’adapter leur exercice aux conditions locales.En cas de délégation des pou-
voirs’ 

respectievelijk: 

‘Where powers are delegated to them by a central or regional authority, local 
authorities shall, insofar as possible, be allowed discretion in adapting their 
exercise to local conditions.’ 

Deze artikelleden zijn als volgt in het Nederlands vertaald: 

‘Waar bevoegdheden door een centrale of regionale autoriteit aan hen worden 
gedelegeerd dienen de lokale autoriteiten zoveel mogelijk vrijheid van hande-
len te worden toegestaan bij het aanpassen van hun beleid aan de plaatselijke 
omstandigheden.’ 

Bij deze gedelegeerde bevoegdheden dienen lokale overheden ingevolge het vijfde 
lid van het verdrag zoveel mogelijk vrijheid te hebben om hun bevoegdheden uit te 
oefenen met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden. In de toelichting bij 
het vijfde lid van artikel 4 wordt opgemerkt dat met deze bepaling wordt erkend 
dat het niet altijd mogelijk is decentrale bestuursorganen beleidsvrijheid te geven 
bij de implementatie van taken waarvoor de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij 
‘supra local authorities’ ligt. Toch zijn de decentrale bestuursorganen vanwege hun 
bekendheid met lokale omstandigheden vaak de meest aangewezen organen om 
verantwoordelijkheden van organen van ander overheidslagen uit te voeren, aldus 
de toelichting. Koning is van oordeel dat verschillend kan worden gedacht over de 
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vraag of deze ‘gedelegeerde’ bevoegdheden nog onder het autonomiebegrip van het 
Handvest vallen en stelt dat hij ‘geneigd (is) om die vraag positief te beantwoorden, 
in die zin dat de vrijheid die gemeentebesturen bij de uitoefening van gedelegeer-
de bevoegdheden wordt gegund, ‘autonome’ vrijheid mag worden genoemd.’ Hij 
meent dat de vaststelling van een bouwverordening en het verlenen van bouwver-
gunningen in de terminologie van het Handvest ondubbelzinnig tot de ‘autonome’ 
bevoegdheden van de gemeente horen.220 Ik ben het niet met die visie eens omdat ik 
geen reden zie te veronderstellen dat naast de in de eerste vier artikelleden geregelde 
bevoegdheden ook die in het vijfde lid van artikel 4 van het Handvest als autonome 
bevoegdheden zouden moeten worden aangemerkt. Ik lees de toelichting op het ar-
tikellid aldus dat het bij de gedelegeerde bevoegdheden gaat om een aanvulling op de 
als standaard bedoelde en in de eerste vier leden geregelde autonome bevoegdheden. 
Ik ga ervan uit dat het Handvest in dit artikellid onderkent dat niet met autonome 
bevoegdheden kan worden volstaan in de specifieke situaties waarin het nodig is 
dat de centrale overheid op basis van de wet van ambten van decentrale overheden 
medewerking verlangt en wij in de Nederlandse verhoudingen van medebewind 
zouden spreken. 

Decentrale overheden moeten ingevolge het zesde lid, behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden zoals noodsituaties, geraadpleegd worden over alle plannen en be-
sluitvormingsprocessen inzake alle aangelegenheden die hun direct raken. 

Dat betreft niet alleen aangelegenheden die decentrale overheden direct regarderen 
maar ook alle aangelegenheden die buiten hun terrein vallen maar die hen wel raken. 
De consultatie moet op een zodanig moment geschieden dat decentrale overheids-
organen daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen.

Artikel 5 van het Handvest handelt over consultatie van lokale overheden bij 
grenswijziging of samenvoeging van decentrale overheden. De Toelichting bij het 
Handvest geeft aan dat in de meeste lidstaten van de Raad van Europa de organen 
van decentrale overheden geen vetorecht hebben bij deze beslissing, maar schrijft 
de staten wel verplichte consultatie van decentrale overheden daarover voor. Die 
consultatie kan langs directe kanalen als referenda plaatsvinden, maar waar de na-
tionale wetgeving geen referenda vereist, kan de consulatie ook via indirecte wegen 
geschieden. 

Op grond van het Handvest moeten decentrale overheden in staat worden ge-
steld hun eigen administratieve structuren en diensten te organiseren, rekening 
houdend met lokale omstandigheden en binnen de eventuele geldende wetgeving 
voor de organisatiestructuur van decentrale overheden. Voor de efficiëntie en effec-
tiviteit van het lokaal bestuur is het volgens de toelichting bij artikel 6 in aanvulling 
op een passende managementstructuur van groot belang dat decentrale overheden 
bekwaam personeel in dienst kunnen nemen en houden. Daartoe moeten decen-
trale bestuursorganen voor hoog gekwalificeerd personeel adequate salariëring, ar-
beidsvoorwaarden en loopbaanperspectieven kunnen bieden. 

De voorwaarden waaronder raadsleden werken, moeten volgens het Handvest 
zodanig zijn dat zij hun functie vrij kunnen uitoefen. Er dient een passende finan-

220. H. Koning, ‘Gemeentelijke autonomie naar Nederlands en naar Europees recht’ (slot) in: Gst, 
2000, 7119, 2, p. 3. 
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ciële onkostenvergoeding voor hen te zijn en verlies aan inkomsten en daarmee sa-
menhangende sociale voorzieningen, dienen te worden gecompenseerd. Daarmee 
wordt volgens de toelichting op artikel 7 beoogd te verzekeren dat mensen niet uit-
sluitend om materiele redenen weerhouden worden van het vervullen van vertegen-
woordigende functies. Onbekwaamheid voor het raadslidmaatschap mag alleen op 
objectieve juridische criteria gebaseerd worden en mag niet op ad-hocbeslissingen 
zijn gestoeld en incompatibiliteiten behoren in het geschreven recht neergelegd zijn. 

Een voor dit onderzoek belangrijk artikel in het Handvest is artikel 8 dat han-
delt over toezicht op lokale overheden door hogere overheden. Het gaat om interbe-
stuurlijk toezicht als goedkeuring of de mogelijkheid van vernietiging maar niet over 
rechterlijke controle of controle door bijvoorbeeld een ombudsman. Het toezicht 
behoeft een wettelijke basis en mag normaliter alleen gericht zijn op het verzekeren 
van de conformiteit van handelingen en besluiten van decentrale overheidsorganen 
met het recht en met grondwettelijke beginselen. Dat betekent dat het toezicht in de 
regel beperkt moet blijven tot de rechtmatigheid en zich niet mag uitstrekken tot de 
doelmatigheid. Dit is voor decentrale overheden natuurlijk een cruciale voorziening 
tegen beleidsmatig gemotiveerde inbreuken door hogere overheden op hun autono-
mie. Bij gedelegeerde taken − in de Nederlandse verhoudingen de medebewindsta-
ken − is ingevolge het Handvest doelmatigheidscontrole wel toegestaan voor zover 
het op zodanige wijze wordt uitgeoefend dat de interventie van een hoger bestuurs-
orgaan proportioneel is ten opzichte van de belangen die de interventie beoogt te 
beschermen.

Het verdrag stipuleert in artikel 9 dat de realisatie van het wettelijk recht op au-
tonomie afhangt van de beschikbaarheid van financiële middelen voor lokale over-
heden. Zij moeten in staat zijn hun eigen prioriteiten in uitgaven te bepalen en hun 
financiële middelen moeten in overeenstemming zijn met hun (grond)wettelijke 
bevoegdheden. Zij moeten voorts het recht hebben om lokale belastingen aan te 
wenden als lokale middelen en om binnen de nationale fiscale kaders het bedrag van 
lokale belastingen en heffingen vast te stellen. 

Het financiële systeem waarop de middelen voor lokale overheden gebaseerd 
zijn, dient volgens het Handvest zodanig gediversifieerd te zijn dat de decentrale 
overheden in staat worden gesteld in de pas te blijven met de werkelijke kostenont-
wikkeling van hun taakuitoefening. Ook zijn procedures voorgeschreven die finan-
cieel zwakkere decentrale overheden moeten beschermen tegen ongelijke verdeling 
van middelen en tegen ongelijke lasten; deze procedures mogen de beleidsvrijheid 
op het gebied van de autonomie van de decentrale overheden niet verminderen. Zij 
moeten op gepaste wijze worden geraadpleegd over de wijze waarop middelen wor-
den herverdeeld en doeluitkeringen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen en 
zij mogen de beleidsvrijheid niet ondermijnen. Decentrale overheden moeten ten 
behoeve van investeringsleningen toegang hebben tot de nationale kapitaalmarkt. In 
Nederland zijn naar aanleiding van de Ceteco-affaire de voorschriften voor toegang 
tot de kapitaalmarkt aangescherpt, maar die markt is niet afgesloten voor decentrale 
overheden. 

Ingevolge artikel 10 van het Handvest hebben decentrale overheden het recht zich 
te verenigen met andere overheden teneinde samen te werken met name om redenen 
van efficiency. Consortia worden genoemd als mogelijke vorm voor samenwerking. 
Voorts moet de centrale overheid het recht van decentrale overheden om te behoren 
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tot een vertegenwoordigende belangenorganisatie en tot een internationaal samen-
werkingsverband van decentrale overheden, erkennen. Dat betekent overigens niet 
dat deze organisatie als gesprekspartner van de nationale regering moeten worden 
geaccepteerd. Decentrale overheden hebben voorts het recht op individuele basis en 
binnen het nationale rechtssysteem samen te werken met partners in andere landen. 

Het Handvest bevat in artikel 11 voorzieningen voor de juridische bescherming 
van de lokale autonomie. Decentrale overheden moeten een recht van beroep op een 
rechterlijk of ander onafhankelijk wettelijk orgaan hebben om de vrije uitoefening 
van hun bevoegdheden en respect voor de in de nationale (Grond)wetten neerge-
legde beginselen van decentrale autonomie te verzekeren. Een dergelijk recht is een 
belangrijke garantie voor lokale overheden dat de centrale overheid zich voldoende 
gelegen zal laten liggen aan de lokale autonomie. Het beroepsrecht is ook bedoeld 
om te verzekeren dat de organen van decentrale overheden toegang hebben tot een 
onafhankelijke rechter of instantie die kan beslissen of een handeling of een besluit 
in overeenstemming is met het recht.

Deel II van het Handvest inzake lokale autonomie bevat uiteenlopende voorzie-
ningen. In artikel 12 wordt de eis herhaald dat minimaal twintig van de dertig arti-
kelleden van deel I moeten worden onderschreven door een lidstaat-partij. Daarin 
moeten minimaal tien van de veertien uitgangspunten begrepen zijn.221 Opvallend 
is dat artikel 4, derde lid, niet behoort tot de ‘verplichte’ bepalingen terwijl het een 
kernbepaling betreft waarin het decentralisatiebeginsel het meest expliciet is neer-
gelegd. De toelichting bij het Handvest geeft hier geen verklaring voor, maar aange-
nomen kan worden dat het een politieke afweging is om lidstaten niet te verplichten 
dit artikellid te onderschrijven. Door het nucleussysteem wordt tegemoetgekomen 
aan het gegeven dat regeringen van sommige lidstaten-partij grondwettelijke of fei-
telijke belemmeringen kunnen ondervinden bij het onderschrijven van specifieke 
voorzieningen in het Handvest. Volgens de toelichting is het uiteindelijke doel even-
wel acceptatie van alle verdragsbepalingen en kunnen verdragstaten te allen tijde bij 
de depositaris, de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, aangeven dat zij 
zich gebonden achten aan bepalingen ten aanzien waarvan zij eerder voorbehouden 
hebben gemaakt. 

Het Handvest heeft volgens artikel 13 betrekking op alle lokale overheden bin-
nen het grondgebied van een lidstaat-partij en in potentie eveneens op de regionale 
overheden. Omdat regionale overheden speciale constitutionele posities innemen 
is het mogelijk dat voor hen niet aan dezelfde voorwaarden kan worden voldaan. 
Daarom, en voor andere specifieke situaties, maakt het artikel het mogelijk dat lid-
staten-partij bepaalde categorieën decentrale overheden uitsluiten van het bereik 
van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. 

Artikel 14 verplicht iedere lidstaat-partij om aan de Secretaris-Generaal van de 
Raad van Europa alle relevante informatie te doen toekomen over wettelijke voor-
zieningen en andere maatregelen ter voldoening aan de bepalingen van het Hand-
vest. Dit artikel strekt ertoe de monitoring van de toepassing van het Handvest te 

221. De artikel/artikelleden waarvan er ten minste tien van toepassing moeten zijn, zijn artikel 3, eerste 
en tweede lid, artikel 4, eerste, tweede en vierde lid, artikel 5, artikel 7, eerste lid, artikel 8, tweede 
lid, artikel 9, eerste, tweede en derde lid, artikel 10, eerste lid, en artikel 11. 
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faciliteren. Voor hetzelfde doel ontvangt het CLRAE, het Congress of Local and 
Regional Authorities, en zijn Working Group on Monitoring the European Charter 
of Local Self-Government ook informatie van zijn Committee of Independent Na-
tional Experts. Dit comité bestaat uit een onafhankelijke expert uit iedere lidstaat-
partij die de situatie in het eigen land kent en informatie kan verschaffen over de 
overeenstemming tussen de nationale situatie en het Handvest, aldus de toelichting 
op artikel 14.

Deel III van het Handvest ten slotte bestaat uit de artikelen 15 tot en met 18 die slot-
bepalingen over ondertekening, ratificatie en inwerkingtreding van het verdrag be-
vatten. Deze bepalingen zijn gebaseerd op de gebruikelijke slotbepalingen voor ver-
dragen die in het kader van de Raad van Europa worden gesloten en blijven hier ver-
der buiten beschouwing omdat zij voor dit onderzoek naast hetgeen is opgemerkt 
over de toetreding van alle lidstaten en de inwerkingtreding van het Handvest verder 
niet van belang zijn.

III.2.4.2 Inhoud Protocol 

Het Aanvullend Protocol voegt aan het Europees Handvest regels toe die betrek-
king hebben op het actief en passief kiesrecht van burgers van decentrale overheids-
lichamen en op het recht in te spreken en te participeren in besluitvorming die die 
burgers raakt. In de Toelichtende nota wordt gesteld dat de participatie van burgers 
in het openbaar bestuur van fundamenteel belang is voor lokale en provinciale au-
tonomie. De minister van Buitenlandse Zaken meldt in de brief van 22 september 
2010 waarin hij het Aanvullend Protocol aan het parlement voorlegt, dat het recht 
op participatie in het Protocol ‘breed’ geformuleerd is: het gaat er om dat burgers 
recht hebben op meedenken en meespreken. Het recht te stemmen en kandidaat te 
staan is een belangrijk onderdeel daarvan. Het Protocol bepaalt in artikel 1 dat ie-
dere lidstaat-partij moet waarborgen dat eenieder die onder zijn rechtsmacht valt 
het recht heeft te participeren in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, i.e. het 
recht te trachten de uitoefening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden door 
een lokale autoriteit mede te bepalen of hierop invloed uit te oefenen. Voorts schrijft 
het Protocol voor dat het recht van onderdanen om als stemgerechtigden of als kan-
didaten deel te nemen aan de verkiezing van gemeenteraden wettelijk moet worden 
erkend. De lidstaten moeten lokale autoriteiten de bevoegdheden verschaffen om 
de uitoefening van het recht op participatie zoals vervat in dit Protocol mogelijk te 
maken, te bevorderen en te vergemakkelijken. Het gaat hier om dwingende verplich-
tingen. Dat geldt ook voor de ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Protocol te 
verzekeren waarborgen, al zijn de in het artikellid genoemde modaliteiten indicatief. 
Het gaat om
a. procedures inzake burgerparticipatie, waaronder bijvoorbeeld raadpleging, lo-

kale referenda en petities en, wanneer de lokale autoriteit veel inwoners omvat 
en/of een groot geografisch gebied bestrijkt, maatregelen om de betrokkenheid 
van burgers te vergroten op een niveau dat dichtbij hen staat;

b. procedures voor toegang tot officiële documenten die berusten bij lokale autori-
teiten, in overeenstemming met de grondwettelijke bepalingen of internationaal-
rechtelijke verplichtingen van de Partij;
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c. maatregelen om te voldoen aan de behoeften van categorieën personen die ge-
confronteerd worden met specifieke belemmeringen bij de participatie; en

d. mechanismen en procedures voor het behandelen en beantwoorden van klach-
ten en suggesties betreffende het functioneren van lokale autoriteiten en lokale 
overheidsdiensten.

Het vierde lid van artikel 2 van het Protocol bepaalt dat de lokale autoriteiten bij de 
plannings- en besluitvormingsprocessen inzake maatregelen die genomen moeten 
worden om uitvoering te geven aan het recht op participatie in de aangelegenheden 
van lokale autoriteiten, voor zover mogelijk tijdig en op passende wijze moeten wor-
den geraadpleegd.

III.2.5 M O N I T O R I N G  D O O R  D E  R A A D  V A N  E U R O P A

Monitoring is het voornaamste toezichtmechanisme op de toepassing van het 
Handvest. Anders dan bijvoorbeeld in het meest bekende verdrag dat in het kader 
van de Raad van Europa tot stand kwam, het Europees Verdrag tot bescherming 
van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, kent het Handvest geen 
institutionele voorziening voor toezicht of controle op zijn naleving. Daarvoor zijn 
natuurlijk ook redenen: het gaat hier niet rechtstreeks om bescherming van rechten 
van individuen maar om de interne organisatie van staten die, anders dan in de Eu-
ropese Unie, hun soevereiniteit niet hebben overgedragen aan de Raad van Europa. 
Daarbij komt een grote variëteit in de inrichting van de nationale staten. Een en 
ander betekent dat het toezicht in het kader van de Raad van Europa op de naleving 
van het Handvest vooral politiek van aard is en vorm moet krijgen door middel van 
overleg met de betrokken staten over de implementatie van het Handvest. Binnen de 
Raad van Europa wordt het noodzakelijk geacht dat naast het monitoringsysteem in 
de lidstaten een rechtsmiddel bestaat voor individuele lokale overheden om zich bij 
de nationale rechter te verweren tegen inbreuken op hun autonomie. Dat zou kun-
nen verzekeren dat de garanties die het Handvest biedt ook worden nageleefd jegens 
individuele gemeenten en provincies. Een dergelijke voorziening is dan ook voorge-
schreven in artikel 11 van het Handvest. Of zij ook daadwerkelijk soelaas biedt op 
inbreuken op de autonomie van decentrale overheden, is zeer de vraag. Daar wordt 
hierna ook op ingegaan voor de situatie in Nederland. 

Het overleg binnen de Raad van Europa over de implementatie van het Handvest 
inzake lokale autonomie wordt sedert het begin van de jaren negentig van de vorige 
eeuw gevoerd in het verband van het CLRAE. Dit orgaan bestaat uit een Chamber 
of Local Authorities en een Chamber of Regional Authorities. In mei 2000 werd be-
sloten het toezichtsysteem dat tot dan toe min of meer op ad-hocbasis functioneer-
de, te versterken. Het Comité van Ministers verzocht de CLRAE zijn inspanningen 
te verhogen opdat de beginselen van het Handvest in de praktijk zullen worden ge-
respecteerd en verleende haar mandaat om daartoe onderzoeken in te stellen. Het 
Congress beschikte reeds sedert 1993 over een ad hoc Working Group on monito-
ring the implementation of the European Charter on Local Self Government, be-
staande uit gekozen leden (decentrale bestuurders uit de lidstaten) van de Chamber 
of Local Authorities. Deze working group is geformaliseerd tot het Committee on 
the Honouring of Obligations and Commitments by member states of the Euro-
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pean Charter of Local Self-Government, kortweg het Monitoring Committee, dat 
in het bijzonder verantwoordelijk is voor de monitoring van de toepassing van het 
Handvest en van institutionele ontwikkelingen in Europese regio’s, voor het voor-
bereiden van landenrapporten over de situatie van lokale en regionale democratie in 
Europa en voor het onderzoeken van specifieke kwesties die verband houden met 
de lokale en regionale democratie in een bepaalde lidstaten-partij. Het Committee 
werkt ten behoeve van de Chamber of Local Authorities die onder meer belast is met 
het doen van onderzoeken naar de stand van zaken van de decentrale democratie in 
de lidstaten-partij bij het Europees Handvest Lokale Autonomie en met het doen 
van voorstellen voor verbetering aan het Congress of Local and Regional Authori-
ties. Op basis van een resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Eu-
ropa222 doet het Congress op haar beurt aanbevelingen ter bevordering van de lokale 
en regionale democratie aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Het 
Congress moet periodiek landenrapporten maken inzake de situatie van de lokale 
en regionale democratie in de lidstaten en moet meer in het bijzonder verzekeren 
dat de beginselen van het Handvest inzake Lokale Autonomie worden toegepast. De 
procedures voor de monitoring van de verplichtingen uit het Handvest zijn geregeld 
in resoluties en aanbevelingen.223 De Chamber wordt ondersteund door een Group 
of Independent Experts, een in 1993 ingestelde groep van onafhankelijke deskun-
digen op het gebied van staats- en bestuursrecht, bestuurskunde/politicologie en fi-
nanciën en gespecialiseerd in lokale en regionale democratie.224 Deze groep verricht 
onderzoek en maakt rapporten inzake de toepassing van het Handvest in de diverse 
lidstaten waarin met name vanuit juridische optiek de politieke missie van het Con-
gress wordt ondersteund. Daartoe wordt de juridische en de feitelijke situatie in de 
desbetreffende lidstaat beschreven en vergeleken, wordt getoetst aan de bepalingen 
van het Handvest en worden aanbevelingen geformuleerd. Ook worden jaarlijks de 
wezenlijke ontwikkelingen op het gebied van de decentrale overheden in de lidsta-
ten beschreven. Uit, maar niet namens, elke lidstaat van de Raad van Europa − ook 
die welke het Handvest (nog) niet hebben ondertekend − maakt een onafhankelijk 
expert en, bij diens afwezigheid een plaatsvervanger, deel uit van de groep. De le-
den worden op voordracht van de door de CLRAE benoemde voorzitter benoemd 
door het bureau van het Congress. Zij moeten een theoretisch en dynamisch begrip 
van de situatie van decentrale overheden kunnen paren aan inzicht in de praktische 
wijze waarop instituties en democratie werken.225 In 1993 start de groep met een 
betrekkelijk gering aantal leden, allen afkomstig uit West- en Zuid-Europese lan-
den. Inmiddels bestaat de groep van experts uit circa veertig leden en maken steeds 
meer wetenschappers uit de nieuwe Centraal- en Oost-Europese democratieën deel 
uit van de groep. Hoewel de positie van decentrale overheden in de West- en Zuid-
Europese landen natuurlijk ook sterk verschilt van land tot land hebben de discus-

222. Statutory Resolution CM/Res(2011)2. 
223. Resolutions 307 (2010) REV2 en 299 (2010) en Recommendation 282 (2010) (CM/CONG(2011)

REc282final).
224. Van eind 1993 tot begin 2013 fungeerde ik als de Nederlandse onafhankelijke expert in de groep.
225. Gezien deze eisen komen aan universiteiten verbonden juristen en bestuurswetenschappers het 

meest in aanmerking hoewel ambtenaren of werknemers van associaties van decentrale overheden 
niet bij voorbaat uitgesloten zijn; zij mogen evenwel niet hun organisatie vertegenwoordigen.
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sies door de komst van de experts uit de nieuwe lidstaten van de Raad van Europa 
een ander karakter gekregen. In deze landen is de houding van de centrale overheid 
ten opzichte van decentrale overheden vaak nog erg paternalistisch, terwijl de pleit-
bezorgers van decentrale overheden soms erg veel ineens gerealiseerd willen zien 
zonder zich altijd voldoende rekenschap te geven van de daarvoor noodzakelijke 
afspraken over de onderlinge relaties tussen verschillende overheidslagen en de in-
stitutionele inbedding van organen van decentrale overheden. Maar over en weer 
kunnen de experts van elkaar leren en vanuit hun kennis en ervaringen informatie 
leveren en eventueel aanbevelingen doen aan de politieke gremia van de Raad van 
Europa. 

De monitoring van de toepassing van het Handvest geschiedt op basis van een man-
daat van het Comité van Ministers aan het Congress. De nationale experts leveren 
informatie en een waardering van de situatie in hun land. Dat leidt tot een door een 
van de experts in overleg met een politiek rapporteur uit de Chamber op te stel-
len integratief en vergelijkend concept-rapport dat in de Group wordt besproken 
en uiteindelijk vastgesteld. Aldus wordt inzichtelijk in welke mate staten voldoen 
aan hun verplichtingen op basis van het verdrag en of zij de lokale democratie in 
hun land daadwerkelijk bevorderen. Het rapport wordt voorgelegd aan de Cham-
ber die zich vervolgens een oordeel vormt en indien zij dat nodig oordeelt aanbe-
velingen doet aan het Congress. Dat besluit dan of, en zo ja hoe, de bevindingen 
moeten leiden tot actie in de richting van een of meer lidstaten-partij. De procedure 
is omslachtig en tijdrovend maar dat houdt verband met het gegeven dat het moni-
toringmechanisme politiek van aard is en uiteindelijk ook vooral politieke effecten 
heeft. De monitoring is niet te beschouwen als een vorm van internationaal (inter)
bestuurlijk toezicht. De bedoeling is dat leden van het Congress op basis van gelijk-
waardigheid in politieke dialoog treden met volksvertegenwoordigers en leden van 
de regering in de lidstaten en met hen van gedachten wisselen over hun problemen, 
good practices en hervormingen die nodig zijn om het Handvest te implementeren. 
Samen kan worden gewerkt aan het vinden van oplossingen voor problemen en aan 
het bewerkstellingen van wijzigingen in de regelgeving. Dat zou moeten leiden tot 
conformiteit met de bepalingen in het Handvest, maar de wil en medewerking van 
de centrale overheid is daarvoor uiteindelijk bepalend. 

In 2013 heeft het Congress de onderwerpen die bij de monitoring steeds terugkwa-
men, laten analyseren door de Group of Independent Experts met het doel meer 
zicht te krijgen op de bepalingen uit het Handvest die het moeilijkst te implemente-
ren bleken. De analyse geeft aan dat de grootste problemen liggen op vier gebieden 
die in tachtig procent van de aanbevelingen die het Congress aan de regeringen van 
lidstaten deed, ook al aan de orde kwamen. Het gaat om tekortschietende financiële 
middelen voor decentrale overheden, het gemis aan adequate procedures voor hun 
consultatie door de centrale overheid, onduidelijkheid over de bevoegdheidsafba-
kening en de afwezigheid dan wel inefficiëntie van juridische redresmogelijkheden 
voor decentrale overheden. Deze problemen raken allen aan de meest belangrijke 
bepalingen uit het Handvest. De onduidelijkheid over de bevoegdheidsafbakening 
betreft met name de mate waarin aan decentrale overheidsambten eigen verant-
woordelijkheid wordt gelaten voor regeling en bestuur van wat in Nederlandse con-
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stitutionele termen de eigen huishouding heet. Bij de redresmogelijkheden past de 
kanttekening dat toegang tot de rechter zich niet altijd verdraagt met de positie van 
decentrale overheden en hun ambten. Zij hebben geen subjectieve rechten zoals jus-
titiabelen maar moeten het algemeen belang behartigen. Een gang naar de rechter 
om geschillen met ambten van andere overheden ligt tegen die achtergrond niet het 
meest in de rede. Daarop wordt in hoofdstuk IV nader ingegaan voor wat betreft de 
Nederlandse situatie. 

Het Congress heeft naast de monitoringprocedure nog een aanvullend instrument 
ontwikkeld, te weten dat van de post-monitoring. Anders dan de monitoring die 
de toepassing van het Handvest volgt, betreft de post-monitoring het volgen van 
de implementatie van de aanbevelingen van het Congress aan lidstaten-partij naar 
aanleiding van de monitoring procedures. Ook hierbij gaat het vooral om een po-
litieke dialoog. Daarin moeten regeringen van lidstaten de aanbevelingen bezien 
en nagaan hoe en op welke termijn de aanbevelingen kunnen worden geïmplemen-
teerd. Aldus moet de post-monitoring procedure leiden tot praktische voorstellen 
voor verbeteringen van de positie van decentrale overheden in de desbetreffende 
staat.

III.2.6 H E T  H A N D V E S T  I N  N E D E R L A N D

III.2.6.1 Toetreding tot het Handvest

Nederland geldt als een van de staten die van meet af aan in de Raad van Europa 
hebben geparticipeerd. Voor een lidstaat die democratische uitgangspunten en 
spreiding van bevoegdheden over verschillende overheidslagen hoog in het vaan-
del draagt, heeft het betrekkelijk lang geduurd voordat het Handvest inzake lokale 
autonomie in werking is getreden. De regering verklaart deze tijdspanne met een 
verwijzing naar de uitvoerige adviesprocedure die heeft plaatsgehad en waaruit 
bleek dat nader overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geboden 
was om tot overeenstemming te komen. Voorts wijst de regering in dit verband op 
het feit dat de ambtelijke voorbereiding van de goedkeuringsstukken op het moment 
van ondertekening van het Handvest nog niet was afgerond hoewel normaliter de 
ondertekening en de goedkeuringsstukken tegelijkertijd in de ministerraad worden 
behandeld.226 

Zeker dit laatste argument lijkt een mager excuus voor het verloop van drie jaren 
tussen ondertekening van het Handvest en de voorlegging ter goedkeuring ervan 
aan het Parlement. En het zal nog veel langer duren voordat het Handvest voor Ne-
derland in werking treedt.

De officiële Engelse en Franse teksten van het Handvest alsmede de Nederlandse 
vertaling zijn gepubliceerd in het Traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 
van 24 april 1987, nr. 63. De vertaling van het Handvest stemt, zoals hiervoor al is 
gesignaleerd, niet altijd geheel overeen met de authentieke teksten Dat blijkt bij de 

226. Brief van 27 juni 1988, Kamerstukken II, 1987-1988, 20 586, nr. 9, p. 2.
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Kamerbehandeling ook aanleiding te geven tot misverstanden en de regering ziet 
zich naar aanleiding van opmerkingen van de Tweede Kamer dan ook genoodzaakt 
te erkennen dat sprake is van diverse onjuistheden in de Nederlandstalige tekst. Haar 
reactie dat de Nederlandse vertaling van de authentieke Engelse en Franse tekst geen 
rechtskracht heeft,227 vormt in dit verband een zwak excuus. 

Omdat de regering in de veronderstelling verkeert dat stilzwijgende parlementaire 
goedkeuring zal worden verleend aan het verdrag, zendt de minister van Buiten-
landse Zaken het Handvest aan beide Kamers der Staten-Generaal. Zij geeft aan 
dat het Handvest zich richt op het bestaan van lokale overheden die beschikken over 
op democratische wijze tot stand gekomen beleidsvormende organen en die in hoge 
mate autonoom zijn met betrekking tot hun verantwoordelijkheden, de wijze waar-
op deze verantwoordelijkheden worden uitgeoefend en de financiën die voor deze 
uitoefening vereist zijn en meldt dat zij die doelstellingen onderschrijft. Volgens de 
regering behoeft het nauwelijks betoog dat zij de in het Handvest tot uitdrukking 
gebrachte principes voor de lokale overheden, − voor Nederland de gemeenten en 
provincies, − van groot belang acht en dat zij er derhalve voorstander van is dat Ne-
derland het Handvest bekrachtigt. Naar haar oordeel sluit de inhoud van het Hand-
vest grotendeels zeer wel aan bij het in Nederland bestaande, in de Grondwet ver-
ankerde stelsel van de gedecentraliseerde eenheidsstaat en behoeft het in Nederland 
bestaande wettelijk systeem na bekrachtiging geen aanpassing.228

Ingevolge de Grondwet is een verdrag stilzwijgend goedgekeurd indien geen der 
Kamers noch een vijfde van de leden van een der Kamers verklaren dat het verdrag 
uitdrukkelijke goedkeuring behoeft. De Rijkswet goedkeuring en bekendmaking 
verdragen bepaalt dat verdragen moeten worden overgelegd aan de Eerste en de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het parlement heeft dan dertig dagen de tijd 
om aan te geven dat een goedkeuringswetsvoorstel moet worden ingediend. Als er 
binnen 30 dagen geen bericht komt dat ten minste vijftien Eerste Kamerleden of ten 
minste dertig Tweede Kamerleden een wetsvoorstel verlangen, wordt het voorge-
legde verdrag geacht de instemming van het parlement te hebben verkregen.229

Onder verwijzing naar additioneel artikel XXI van de Grondwet juncto artikel 
61 van de Grondwet naar de tekst van 1972, en op de voet van artikel 115 van het 
Reglement van orde informeert de voorzitter van de Tweede Kamer, Dolman, de 
minister van Buitenlandse Zaken dat de Kamer het verdrag aan expliciete goed-
keuring onderworpen wil zien.230 Het kabinet-Lubbers III231 maakte dus een ver-
keerde inschatting van de wensen van haar medewetgever. Dat het parlement de 
goedkeuring van het Handvest expliciet wil behandelen, kan worden beschouwd als 
een uitdrukking van het belang dat de volksvertegenwoordiging hecht aan de po-
sitie van lokale overheden in het staatsbestel. Gelet op de waarde van de verticale 
machtenspreiding in de decentraliseerde eenheidsstaat zou het naar mijn oordeel 

227. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 568, nr. 9, pp. 13-15.
228. Brief van 7 juni 1988, Kamerstukken II, 1987-88, 20 586, nr. 1, pp. 1-2.
229. Artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, Stb. 

1994. 542.
230. Brief van 27 juni 1988, Kamerstukken II, 1987-88, 20 586, nr. 4. 
231. CDA-PvdA, 1989-1994.
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ook voor de regering vanzelfsprekend hebben moeten zijn om alle actoren in het 
wetgevingsproces expliciet te betrekken bij de discussie over die in het Handvest 
nadrukkelijk onderstreepte positie. Op 18 oktober 1988 wordt een wetsvoorstel tot 
goedkeuring van het verdrag ingediend bij de Tweede Kamer. Namens het kabinet 
ondertekenen de minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk, zijn staatssecretaris 
De Graaf-Nauta en de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken Van Voorst tot 
Voorst en van Financiën Koning de memorie van toelichting.232 Daarin wordt aan-
gegeven voor welke bepalingen de Nederlandse regering een voorbehoud wil maken 
en een interpretatieve verklaring wil afleggen. Voor het overige wordt bij wijze van 
toelichting verwezen naar de toelichtende nota233 die het kabinet bij het ter stilzwij-
gende goedkeuring voorgelegde verdrag voegt. Die nota volgt nagenoeg geheel het 
door de Raad van Europa bij het Handvest gegeven toelichtende memorandum. In 
het wetsvoorstel voor de goedkeuring is alleen bepaald dat het Handvest voor Ne-
derland geldt zonder dat daarbij is aangegeven op welke decentrale openbare licha-
men in Nederland het betrekking heeft. Dat wordt later rechtgezet.

Tijdens de Kamerbehandeling benadrukt de regering nog eens dat het Handvest 
grotendeels aansluit bij het in de Nederlandse Grondwet verankerde staatsbestel van 
de gedecentraliseerde eenheidsstaat en spoort met de positie van de decentrale over-
heden daarin. De bekrachtiging van het Handvest waarborgt volgens de regering de 
continuïteit daarvan.234 De regering meent dat van een eerste codificatie van de aan 
onze gedecentraliseerde eenheidsstaat ten grondslag liggende constitutionele be-
ginselen in de Nederlandse rechtsorde, die de fractie van D66 leest in het Handvest, 
geen sprake is. Volgens haar zijn in de Grondwet de beginselen van decentralisatie 
vastgelegd en is er dus al sprake van codificatie. Wel geeft zij de D66-fractie toe dat 
de in de preambule van het Handvest neergelegde beginselen dat decentrale overhe-
den een van de belangrijkste grondslagen zijn van het democratisch bestel en dat het 
recht van burgers om te participeren in het openbaar bestuur op lokaal niveau het 
meest rechtstreeks kan worden uitgeoefend, niet in de Grondwet zijn opgenomen. 
Maar zij kunnen wel worden afgeleid uit de plaats die decentrale overheden in het 
grondwettelijke bestel hebben, aldus het kabinet.235 In de memorie van antwoord 
en de nota naar aanleiding van het eindverslag236 is aangegeven dat de regering er 
de voorkeur aan geeft de discussie over de wenselijkheid van het opnemen van een 
algemene decentralisatiebepaling in de Gemeentewet en de Provinciewet te voeren 
bij de verdere behandeling van de dan nog aanhangige voorstellen voor die wetten. 
Zij heeft in de stukken bij het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet haar overwe-
gingen neergelegd op grond waarvan zij het opnemen van een algemene decentrali-
satiebepaling in de nieuwe Gemeentewet niet wenselijk acht.237 In de memorie van 
antwoord bij het voorstel voor een nieuwe Provinciewet is hiernaar verwezen en is 
tevens de aandacht gevestigd op de problematiek die een decentralisatiebepaling in 

232. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 586, nrs. 5-7.
233. Kamerstukken II, 1987-1988, 20 586, nr.1.
234. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 586, nr. 9, p.3.
235. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 586, nr. 9, p.4-5.
236. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 586, nr. 9, p.4-5 en Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 11, 

p. 5,
237. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, nr. 10, pp. 22 en 23,
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beide wetsvoorstellen zou kunnen veroorzaken.238 De fractie van het GPV vraagt of 
de conclusie dat de wetgever erop moet toezien dat er, bij wijziging van bevoegdhe-
den van provincies en gemeenten, voor deze overheden een eigen huishouding van 
voldoende omvang overblijft, wel recht doet aan de strekking van het Handvest. De 
regering merkt in antwoord hierop in de nota naar aanleiding van het eindverslag op 
dat het oordeel over de vraag of de Nederlandse wetgeving in overeenstemming is 
met de eisen van het Handvest in eerste instantie door de wetgever zelf beantwoord 
dient te worden. Zij wijst erop dat eenzelfde vraag natuurlijk ook aan de orde kan 
zijn wanneer het gaat om wijzigingen in bestaande bevoegdhedentoedelingen. In-
gevolge het Handvest moeten lokale overheden ‘a substantial share of public affairs’ 
kunnen behartigen. Een beleid waarbij langzaam maar zeker belangrijke taken van 
decentrale overheden verschuiven naar functionele organen zodanig dat niet meer 
van een ‘a substantial share of public affairs’ kan worden gesproken is dus niet in 
overeenstemming met het Handvest, aldus de regering.239 

De formulering van de bepalingen in het Handvest is naar de mening van de 
regering zodanig dat niet gesproken kan worden van een ieder verbindende bepa-
lingen in de zin van artikel 94 van de Grondwet, zodat daaraan geen rechtstreekse 
werking toekomt.240

In de nota naar aanleiding van het eindverslag weerspreekt de regering de stelling 
van de fractie van de PvdA, dat met bekrachtiging van het Handvest door de voorge-
stelde voorbehouden de decentrale autonomie in Nederland wordt beschermd maar 
niet versterkt en dat de regering voor wat betreft die versterking, gelet op de voor 
ogen staande voorbehouden, zeer formeel en te behoudend is. De fractie meent dat 
zonder de bereidheid de Nederlandse praktijk meer in overeenstemming te brengen 
met de bepalingen van het Handvest, ondertekening daarvan als te vrijblijvend is te 
kwalificeren. Het kabinet verwijst naar de diverse initiatieven die op dit terrein zijn 
genomen, zoals een sanering van een aantal toezichtbepalingen en de voorstellen tot 
herziening van de gemeentewet en de Provinciewet. De voorbehouden zullen vol-
gens haar niet in de weg staan aan het proces van decentralisatie, en dus versterking 
van lokale autonomie.241 

In reactie op vragen van de fracties van PvdA en D66 over het voorgestelde voor-
behoud bij artikel 11 van het Handvest merkt de regering op dat met het vervallen 
van de Tijdelijke wet Kroongeschillen per 1 januari 1993 definitieve voorzieningen 
in Kroongeschillen dienen te zijn getroffen. Zij geeft voorts aan dat wordt bezien 
welke voorzieningen van rechtsbescherming gewenst zijn voor Kroonberoepen die 
betrekking hebben op beschikkingen en dat er studies worden verricht naar de be-
slechting van bestuursgeschillen en geschillen inzake besluiten van algemene strek-
king. Mocht een en ander erin resulteren dat voor geschillen met betrekking tot het 
bepaalde in de artikelen 1 tot en met 10 van het Handvest voorzieningen bij een 
onafhankelijke rechterlijke instantie worden getroffen, dan zal het voorbehoud ten 
 

238. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 836, nr. 9, pp. 21 en 27,
239. Kamerstukken II,1989-1990, 20 586, nr.11, p. 5,
240. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 586, nr. 9, p. 3,
241. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 11, p. 2.
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aanzien van artikel 11, tweede lid, kunnen komen te vervallen, aldus de regering.242 
In hoofdstuk IV zal hierop worden teruggekomen.

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de SGP-fractie wijst 
de regering erop dat het Handvest als zodanig niet is gericht tot deelgemeenteraden. 
Zij stelt dat deelgemeenten voortvloeien uit de vrijheid die gemeentebesturen heb-
ben bij het kiezen van een passende organisatiestructuur en dat het hier gaat om 
de invulling van een deel van de gemeentelijke huishouding die het Handvest mede 
beoogt te beschermen.243 Dat blijkt een aantal jaren heel anders te liggen zoals wij in 
de subparagraaf over binnengemeentelijke decentralisatie verderop in dit hoofdstuk 
zullen zien.

Naar aanleiding van opmerkingen van de fracties van het CDA, het GPV en de 
SGP stelt de regering dat zij van mening is dat het Handvest op zich de mogelijkheid 
biedt de waterschappen onder de werking daarvan te brengen omdat het waterschap 
als een, naast de gemeente en de provincie algemeen gedecentraliseerd bestuur 
staande, vorm van functionele decentralisatie voor de behartiging van de lokale en 
regionale waterstaatszorg in het staatsbestel verankerd is. Ook het waterschap in 
ons land vormt naar het oordeel van het kabinet in de zin van de preambule van het 
Handvest een lokale autoriteit die beschikt over de op democratische wijze tot stand 
gekomen besluitvormende organen die in hoge mate autonoom zijn met betrek-
king tot hun bevoegdheden. Zij wijst in dit verband op het belang dat de algemene 
bestuursfunctie op lokaal en regionaal niveau, die in het Nederlands staatsbestel is 
toegekend aan gemeenten en provincies, in een aantal lidstaten-partij bij het Hand-
vest een veel beperkter karakter heeft. Het Handvest zelf houdt daarmee ook uit-
drukkelijk rekening door in artikel 12, eerste lid, de mogelijkheid te openen dat ook 
op centrale onderdelen van het Handvest uitzonderingen worden toegelaten. Daar-
van wordt door een aantal lidstaten gebruikgemaakt. Juist waar het waterschap, als 
drager van de bestuursfunctie voor de lokale en regionale waterstaatszorg in ons 
land, een wezenlijk onderdeel van het overheidsbestuur vormt, moet het waterschap 
worden begrepen onder de formulering van lokale autonomie, neergelegd in artikel 
3, eerste lid, van het Handvest, zo stelt de regering in de in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag.244 Bij nota van wijziging245 wordt in het voorstel van de Goed-
keuringswet de werking van het Handvest uitgebreid naar waterschappen. Maar dit 
voorstel van de regering haalt het niet. Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede 
Kamer op 4 april 1990 wordt een amendement-J.T.van den Berg c.s. ingediend dat 
beoogt te bewerkstelligen dat de reikwijdte van het Handvest voor Nederland zich 
niet zal uitstrekken tot waterschappen omdat het Handvest volgens de indieners niet 
bedoeld is voor lichamen van functioneel bestuur.246 Het amendement strekt ertoe 
een artikel in de Goedkeuringswet in te voegen dat bepaalt dat de reikwijdte van 
het Handvest beperkt blijft tot de lichamen van territoriaal algemeen bestuur. Het 

242. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 9, p. 15 en Kamerstukken, 1989-1990, 20 586, nr. 11, p. 
2-3.

243. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 11, p. 3.
244. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 11, pp 3-4.
245. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 12.
246. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586, nr. 14 II.
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amendement wordt op 5 april 1990 aangenomen door de Tweede Kamer.247 Op 12 
april 1990 wordt het gewijzigd voorstel van wet ingediend bij de Eerste Kamer die 
het wetsvoorstel aanneemt op 9 oktober 1990.248 

Het kabinet persisteert in zijn opvatting dat een voorbehoud moet worden ge-
maakt voor artikel 8, tweede lid, van het Handvest dat doelmatigheidstoetsing bij 
autonome taken verbiedt. Het betoont zich voorstander van een terughoudend toe-
zichtbeleid, maar wil doelmatigheidstoetsing in die zin van toetsing op andere pun-
ten dan strijd met de wet en grondwettelijke beginselen, niet uitsluiten. De regering 
vat strijd met het algemeen belang in dit kader dus onder het begrip doelmatigheid 
al voegt zij daar cryptisch aan toe ‘voor zover beleidstoetsing daaronder valt’. De lo-
kale beleidsvrijheid enerzijds en schorsing en spontane vernietiging, ingegeven door 
doelmatigheidsoverwegingen anderzijds, dienen naar haar oordeel zeer goed tegen 
elkaar afgewogen te worden, maar de regering wenst in die gevallen de mogelijkheid 
te behouden een doorkruising van het beleid van een hogere overheid tegen te gaan. 
Naar aanleiding van de vraag van de SGP-fractie over de uitzondering die artikel 
8, tweede lid, van het Handvest maakt voor gedelegeerde taken, wijst de regering 
erop dat de zinsnede ‘One particular but not the sole exception is made in the case 
of delegated tasks’ moet worden gezien in relatie tot de eerste volzin van artikel 8, 
met name de woorden ‘shall normally aim at’. De eerste volzin van artikel 8 geeft 
derhalve aan waartoe toezicht zich in de regel heeft te beperken en de tweede volzin 
geeft meer specifiek aan in welk geval beleidstoetsing in ieder geval niet is toege-
staan, aldus het kabinet.249 

Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel in de zomer van 1990 heeft aangeno-
men250 aanvaardt de Eerste Kamer het in het najaar van 1990.251 De goedkeurings-
wet wordt gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 15 
november 1990, nr. 546, en treedt in werking op 16 november 1990. Op 20 maart 
1991 ratificeert het Koninkrijk der Nederlanden het Handvest door de deponering 
van de Akte van aanvaarding bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa 
in Straatsburg. Daarop treedt het Handvest inzake lokale autonomie ingevolge zijn 
artikel 15, derde lid 3, voor Nederland in werking op 1 juli 1991.252

III.2.6.2 Verklaringen en voorbehouden

Nederland heeft bij de ratificatie van het Handvest op 20 maart 1991 een aantal 
voorbehouden gemaakt en een interpretatieve verklaring afgelegd. Hieronder wordt 
ingegaan op de inhoud van de voorbehouden en de verklaring. Hier wordt eerst stil-
gestaan bij de toepasselijkheid van het Handvest op de Caribische delen van het Ko-
ninkrijk; eerder is al ingegaan op de beperking van de reikwijdte tot provincies en 
gemeenten in Nederland. 

247. Handelingen II, 1989-1990, 5 april 1990, pp. 58-3332.
248. Kamerstukken I, 1989-1990,20 568, nr. 189 en Handelingen I, 9 oktober 1990, pp. 2-47.
249. Kamerstukken II, 1989-1990, 20 586 nr. 11, p. 8.
250. Handelingen II, 1989-90, pp. 3332, 3249-3267, 3277, 3287. 
251. Handelingen I, 1990-91, p. 47.
252. Trb.1991, 61.
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Het Handvest bepaalt zoals eerder is aangegeven in artikel 13 dat het verdrag betrek-
king heeft op alle decentrale overheden op het grondgebied van een lidstaat-partij 
maar het biedt in het tweede lid van dat artikel de mogelijkheid voor een lidstaat om 
bij de ratificatie te verklaren op welke soorten decentrale overheden het Handvest 
van toepassing zal achten. Het Handvest geldt dus in beginsel voor alle categorieën 
decentrale overheden binnen het territorium van een lidstaat-partij. Artikel 16 van 
het Handvest bevat een territorialiteitsclausule die inhoudt dat een lidstaat-partij bij 
ratificatie kan verklaren op welk deel van het grondgebied van die lidstaat het Hand-
vest van toepassing zal zijn. Nederland heeft ten tijde van de ratificatie verklaard dat 
het Handvest alleen betrekking zal hebben op gemeenten en provincies in Neder-
land. Destijds kent het Koninkrijk behalve Nederland ook nog Aruba en de Neder-
landse Antillen, maar beiden hebben verklaard dat geen reden te zien het Europees 
Handvest van toepassing te doen zijn op hun gebieden in de Cariben. Bij de eerder al 
aangeduide staatkundige hervorming van het Koninkrijk der Nederlanden die op 10 
oktober 2010 haar beslag heeft gekregen, is dat niet aangepast. In de nieuwe konink-
rijksverhoudingen zijn Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten autonome lan-
den en zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen in de zin van artikel 
134 van de Grondwet253 aan het land Nederland toegevoegd. De Caribische landen 
en eilanden zijn derhalve evenals de Nederlandse waterschappen (en voorheen ook 
de publiekrechtelijke beroeps- en bedrijfsorganen) uitgesloten van toepasselijkheid 
van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. In de hierboven aangehaalde 
brief van 22 september 2010 over de ratificatie van het Aanvullend Protocol bij het 
Handvest is aangegeven dat alleen voor Nederland goedkeuring door het parlement 
wordt gevraagd. Voor de Caribische landen van het Koninkrijk geldt het Protocol 
dus net als het Handvest zelf niet. Maar ten aanzien van de BES-eilanden is een en 
ander niet geheel duidelijk. Net als het Handvest ziet het Protocol op alle decentrale 
overheden op het grondgebied van een lidstaat-partij. Volgens artikel 3 van het Pro-
tocol is het mogelijk andere decentrale overheden die niet onder de werking van het 
Handvest vallen, zoals in Nederland bijvoorbeeld de functioneel gedecentraliseerde 
lichamen, wel onder de werking van het protocol te brengen. Nederland heeft geen 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Omdat bij de ratificatie van het Handvest 
de toepasselijkheid beperkt is tot gemeenten en provincies in Nederland, zou vol-
gehouden kunnen worden dat het Handvest niet van toepassing is voor de BES-ei-
landen. De BES-eilanden zijn immers geen Nederlandse gemeenten of provincies. 
In de bij de bovengenoemde brief gevoegde toelichtende nota geven de bewindsper-
sonen echter aan dat na de staatkundige hervorming uitbreiding van de toepassing 
van het Aanvullend Protocol tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba ter goedkeuring 
aan de Staten-Generaal zal worden voorgelegd. Over uitbreiding van de toepasse-
lijkheid van het Handvest zelf wordt in de nota niet gerept. Dat kan inhouden dat 
de bewindspersonen dan voornemens zijn gebruik te maken van de mogelijkheid in 
artikel 3 van het Aanvullend Protocol om alleen dat Protocol van toepassing te doen 
zijn op de BES-eilanden waarbij een een rol zou kunnen spelen dat uitbreiding van 
de werkingssfeer van het Handvest zelf tot de BES-eilanden meer voeten in de aarde 

253. De veelvuldig gehoorde aanduiding ‘(bijzondere) gemeenten (van Nederland)’ voor de BES-eilan-
den is constitutioneelrechtelijk non-existent en derhalve onjuist. 
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zou hebben. Voor de eilanden gelden immers niet dezelfde voorschriften als voor 
Nederlandse gemeenten en provincies. Daarnaast zou de Staten-Generaal net als 
in 1990 een goedkeuringswet kunnen verlangen voor de uitbreiding van de werking 
van het Handvest tot Bonaire, St. Eustatius en Saba zodat, anders dan te verwachten 
was voor uitbreiding van de toepasselijkheid van het Aanvullend Protocol, niet met 
stilzwijgende instemming van het parlement zou kunnen worden volstaan. Hoe dat 
ook zij, de regering heeft de toepassing voor de BES-eilanden van Protocol en/of 
Handvest tot nog toe niet aan de orde heeft gesteld bij het Parlement.254

Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, bepaalt het Europees Handvest inzake 
Lokale Autonomie dat lidstaten-partij zich moeten binden aan ten minste twintig 
van de artikelleden uit Deel I van het Handvest waarbij een gebonden keuze uit ten 
minste tien artikelleden is voorgeschreven.255 Dat betekent dat toepasselijkheid van 
een aantal voorschriften door een lidstaat-partij kan worden uitgesloten. Die mo-
gelijkheid is bewust opgenomen in het verdrag om partijen die dat nodig achten, de 
ruimte te bieden om bepalingen in hun nationale regelgeving die niet of niet geheel 
stroken met de verplichtingen van het Handvest, toch in stand te kunnen houden. 
Aldus is voorkomen dat sommige lidstaten niet zouden toetreden tot het Handvest. 
Nederland heeft van de mogelijkheid die artikel 12 van het Handvest biedt, gebruik-
gemaakt door bij toetreding ten aanzien van vier bepalingen een voorbehoud te ma-
ken. 

Voorts heeft de regering een interpretatieve verklaring afgelegd ten aanzien van ar-
tikel 6, tweede lid van het verdrag. Dat artikellid bepaalt in de officiële Nederlandse 
vertaling: ‘De rechtspositie van personeel bij lokale autoriteiten dient zodanig te 
zijn dat zij het mogelijk maakt kwalitatief hoogstaand personeel aan te nemen op 
basis van verdienste en bekwaamheid; hiertoe dienen voldoende opleidingsmoge-
lijkheden, bezoldiging en carrièremogelijkheden te worden geboden’. 

In haar verklaring geeft de Nederlandse regering aan dat naar haar oordeel uit-
sluitend artikel 9 van het Handvest ziet op de financiële middelen van decentrale 
overheden. De verklaring is bedoeld om te verzekeren dat decentrale overheden 
op basis van artikel 6, tweede lid, van het Handvest jegens het rijk geen financiële 
aanspraken op aanvullende middelen ten behoeve van de primaire en secundaire ar-
beidsvoorwaarden voor hun personeel kunnen maken. In het Nederlandse systeem 
dragen gemeenten zelf de uitgaven voor hun personeel. Zoals voor de meeste uitga-
ven van decentrale overheden geldt, worden ook die voor het personeel grotendeels 
gefinancierd uit de uitkering die het rijk bij wijze van herverdeling van belastingen 
via het Gemeentefonds aan decentrale overheden verstrekt. Maar die uitkering is 
een soort lumpsum die gemeente- en provinciebesturen, uiteraard met inachtne-
ming van hun taken, zelf naar eigen inzicht kunnen besteden. Dat het rijk niet gecon-

254. Zoals eerder aangegeven valt de positie van de BES-eilanden buiten het bestek van dit onderzoek. 
Zie over die positie bijv. P.P.T. Bovend’Eert, T.E.J.H. van Gennip, S.P. Poppelaars, J.J.J. Sillen, De 
verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk 2016 en E. 
M.H. Hirsch Ballin, De constitutionele orde van het Koninkrijk der Nederlanden Editie 2015-
2016, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk 2015

255. De desbetreffende artikelen/artikelleden waarvan er ten minste tien moeten worden onderschre-
ven, zijn hierboven aangegeven. 
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fronteerd wil worden met extra aanspraken van besturen van decentrale overheden 
voor personele uitgaven die ingevolge het Handvest verplicht zouden kunnen zijn, 
is niet onbegrijpelijk. Uitgaven die voortvloeien uit de bepaling in artikel 6, tweede 
lid, van het Handvest zouden niet passen in de financiële relatie tussen de centrale 
en de decentrale overheid zoals die bij en krachtens de Financiële verhoudingswet256 
is geregeld. De verklaring betekent uiteraard niet dat artikel 6, tweede lid, van het 
Handvest in Nederland niet van toepassing zou zijn. In Nederland dient op basis 
van het verdrag te worden verzekerd dat de arbeidsvoorwaarden van personeel van 
gemeenten en provincies zodanig zijn dat er kwalitatief hoogwaardig personeel is 
dat in zijn werkzaamheden aan de realisering van de beginselen van het Handvest 
kan bijdragen.

De door Nederland bij de ratificatie van het Handvest gemaakte voorbehouden be-
treffen artikel 7, tweede lid 2, artikel 8, tweede lid 2, artikel 9, vijfde lid 5, en artikel 
11. 

Het voorbehoud ten aanzien van artikel 7, tweede lid, acht de regering nodig om-
dat er in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel geen sociale voorzieningen zijn 
voor raadsleden. Het Handvest bepaalt in het tweede lid van artikel 7 dat er, waar 
dat aangewezen is, sociale voorzieningen moeten zijn voor volksvertegenwoordi-
gers. Nederlandse raadsleden ontvangen voor het raadslidmaatschap een financiële 
vergoeding maar kunnen geen aanspraak doen gelden op een uitkering na afloop 
van hun raadslidmaatschap. Op zichzelf is dat, waar het raadslidmaatschap meestal 
naast een betaalde baan wordt vervuld, begrijpelijk. Het zou voor raadsleden na-
tuurlijk wel een stimulans kunnen zijn een deel van hun betaalde baan en de daarbij 
behorende aanspraken op sociale voorzieningen op te geven, indien er na afloop van 
het raadslidmaatschap aanspraak op een uitkering ter zake daarvan zou bestaan. 

Artikel 8, tweede lid, van het Handvest geldt niet voor Nederland omdat het naar 
de mening van de Nederlandse regering bestuurlijk toezicht op (de doelmatigheid 
van) het beleid van decentrale overheden uitsluit. Dat het artikellid dat inderdaad 
doet, is een gegeven. Die uitsluiting past bij de doelstelling van het Handvest om 
aan organen van decentrale overheden eigen verantwoordelijkheden te geven die 
ook inhouden dat zij hun eigen beleid moeten kunnen bepalen. Het voorbehoud ver-
draagt zich dan ook niet met de autonome positie van decentrale overheden. Het 
past niet in de hedendaagse verhoudingen in Nederland dat hogere overheden zich 
via toezicht met het autonome beleid van lokale overheden kunnen inlaten. Hoewel 
het toezicht in de herziene Gemeente- en Provinciewet zich met name richt op de 
rechtmatigheid van decentrale besluiten, wil de regering de mogelijkheid van doel-
matigheidstoezicht kennelijk nog steeds niet opgeven. Zoals hierboven al werd op-
gemerkt, komt in de praktijk vernietiging op doelmatigheidsgronden niet vaak voor. 
Dit gegeven zou, zeker in combinatie met het feit dat toezicht op autonoom beleid 
niet past in ons stelsel, het schrappen van dit voorbehoud rechtvaardigen. Daarbij 
moet worden bedacht dat doelmatigheidscontrole bij medebewindstaken wel moge-
lijk is. Daar is dat ook gerechtvaardigd omdat het gaat om bevoegdheden die door 
organen van de centrale overheid aan provincie- of gemeentebesturen dan wel door 

256. Stb.1996, 576 zoals sindsdien gewijzigd, laatstelijk bij Stb. 2014, 86. 
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provinciale organen aan gemeentebesturen zijn overgedragen. Bij medebewind 
betreft het dus niet de eigen originaire bevoegdheden van de delegatarissen, maar 
de originaire bevoegdheden van de delegans die deze ook had kunnen terugnemen 
door de delegatie ongedaan te maken. In die verhoudingen kan het in een gedecen-
traliseerde eenheidsstaat dan ook geoorloofd worden geacht dat de delegans, om de 
eenheid te bewaken, toezicht uitoefent op het beleid dat de delegataris voert. Dan 
kan, als dat in een bepaald geval noodzakelijk wordt geacht, door de delegans op ad-
hocbasis worden ingegrepen terwijl bij het ongedaan maken van de delegatie sprake 
zou zijn van een structurelere en derhalve veel zwaardere ingreep.

Het voorbehoud bij artikel 9 van het Handvest houdt verband met de voorzie-
ningen in het Nederlandse recht voor financieel zwakkere decentrale overheden, de 
zogenoemde artikel 12-gemeenten. Die voorzieningen, houden in dat aan gemeen-
tebesturen die financieel in zwaar weer verkeren, extra middelen beschikbaar wor-
den gesteld door het rijk en gepaard gaan met verscherpt toezicht. Daarmee kan de 
discretionaire bevoegdheid van de organen van de desbetreffende decentrale over-
heid ingrijpend worden beperkt. Het gaat in die gevallen om uitzonderlijke, zeer 
grote financiële problemen bij een gemeente of provincie. Hun besturen verzoeken 
ter lediging van financiële noden in deze gevallen vaak zelf om toepassing van arti-
kel 12 van de Financiële verhoudingswet en accepteren in die omstandigheden de 
bestuurlijke curatele. Dit voorbehoud is tegen die achtergrond goed verdedigbaar. 

Omdat er voor Nederlandse decentrale overheden geen algemeen beroepsrecht 
op een rechterlijke instantie is, heeft de regering een voorbehoud gemaakt ten aan-
zien van artikel 11 van het Handvest. Er bestaat weliswaar (nog) geen algemeen 
beroepsrecht, maar een (decentraal) bestuursorgaan kan worden aangemerkt als 
belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht als de hem toever-
trouwde belangen in het geding zijn.257 Het bestuursorgaan kan mitsdien gebruik-
maken van dezelfde rechtsmiddelen tegen besluiten van andere bestuursorganen als 
de belanghebbende burger ten dienste staan. In hoofdstuk IV worden hier kantteke-
ningen bij geplaatst. De regering wees bij het maken van het voorbehoud bij artikel 
11 van het Handvest op mogelijke strijdigheid van de bepaling in het Handvest met 
artikel 136 van de Grondwet. Dat artikel, dat hierna ook aan de orde zal komen, 
bepaalt dat de beslissing van geschillen tussen openbare lichamen geschiedt bij ko-
ninklijk besluit tenzij de beslissing aan anderen is opgedragen. Als gemeentebestu-
ren zich op basis van de Algemene wet bestuursrecht tot de rechter kunnen wenden, 
is artikel 136 van de Grondwet niet van toepassing Het artikel vindt overigens al 
vele jaren in de praktijk geen toepassing meer. Dat er reden zou kunnen zijn het 
artikel te revitaliseren, komt hierna in het hoofdstuk over interbestuurlijk toezicht 
aan de orde. Al tijdens de parlementaire behandeling van de Goedkeuringswet voor 
het Handvest is door de regering aangegeven dat in de nabije toekomst zal worden 
bezien of met name het voorbehoud bij artikel 11 van het Handvest kan worden 
ingetrokken na de totstandkoming van de definitieve voorzieningen voor Kroonge-
schillen.258 Later wordt de beraadslaging over een destijds binnen de gremia van de 
Raad van Europa in voorbereiding zijnd document inzake regionale autonomie, een 

257. Artikel 1:2, eerste en tweede lid. 
258. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 568, nr.9. p. 3.
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goede gelegenheid geacht voor herbezinning op het voorbehoud, maar van die ge-
legenheid wordt geen gebruikgemaakt om het voorbehoud te schrappen. In hun ad-
vies ‘Autonoom of automaat?’ uit augustus 2005 merken de Raad voor het Openbaar 
Bestuur en de Raad voor de Gemeentefinanciën op dat het Handvest van een hogere 
rangorde is dan de Nederlandse Grondwet, dat de bepalingen van het Handvest in 
Nederland onverkort gelden maar dat gemeenten niet de mogelijkheid hebben een 
vermeende schending van het verdrag aan de rechter voor te leggen vanwege het 
voorbehoud bij artikel 11 van het Handvest. Dat achten zij ‘een curieuze positie die 
wellicht tekenend is voor de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen’.259 Inmiddels 
is, zoals verderop aan de orde zal komen, door de Algemene wet bestuursrecht voor-
zien in de mogelijkheid voor decentrale bestuursorganen om als belanghebbende 
bij de rechter beroep in te stellen tegen besluiten. Wat daarvan ook zij, ook dit heeft 
geleid tot het vervallen van het voorbehoud. Of er, anders dan bij de Goedkeurings-
wet werd aangekondigd, al die tijd geen herbezinning heeft plaatsgevonden of dat 
deze herbezinning niet tot resultaat heeft gehad dat een of meer voorbehouden zijn 
komen te vervallen, is onduidelijk maar feit is dat interpretatieve verklaring noch 
een of meer voorbehouden in de sedert de ratificatie verstreken periode van ruim 
vijfentwintig jaren zijn ingetrokken. 

III.2.6.3 Toetreding tot het Aanvullend Protocol 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de CLRAE wordt op 16 november 
2009 in Utrecht een Aanvullend protocol op het Handvest overeengekomen over de 
participatie van burgers in lokale aangelegenheden. In Nederland verschijnen op 18 
december 2009 in Tractatenblad 2009, 227, de authentieke versies van het protocol 
in de Franse en de Engelse taal. De Nederlandse vertaling, ‘Het Aanvullend Pro-
tocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op 
participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, Utrecht, 16-11-2009’, 
volgt in het Tractatenblad van 18 maart 2010.260 Omdat het kabinet van oordeel is 
dat Nederland al voldoet aan de eisen van het Aanvullend Protocol vragen de verant-
woordelijke bewindspersonen261 bij brief van 22 september 2010 de stilzwijgende 
goedkeuring van het Protocol van de Eerste en de Tweede Kamer.262 De brief wordt 
ter griffie van de beide Kamers ontvangen op 27 september 2010. In casu verloopt 
de termijn wel stilzwijgend zodat het Aanvullend Protocol op 28 oktober 2010 
wordt geacht te zijn goedgekeurd door de Staten-Generaal. Nederland ratificeert 
op 13 december 2010. In het op 28 maart 2012 uitgegeven Tractatenblad 2012, 57 
verschijnt een overzicht van de ratificaties van het Aanvullend Protocol en wordt 
aangegeven dat het Protocol alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk, i.e. 
voor Nederland, in werking treedt op 1 juni 2012. In de bij hun brief gevoegde toe-

259. Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor de Gemeentefinanciën, Autonoom of automaat? 
Advies over gemeentelijke autonomie, Den Haag 2005, p. 17. 

260. Trb. 2010, 96 
261. M. Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken en A. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het dan demissionaire kabinet-Balkenende IV (23-2-
2010 tot 14-10-2010).

262. Kamerstukken II, 2010-2011, 32 524, A/Nr. 1. 
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lichtende nota gaan de bewindspersonen in op de betekenis van het Aanvullend Pro-
tocol voor Nederland. :De bewindspersonen menen dat de Nederlandse wetgeving 
reeds conform het Aanvullend Protocol is en dat voortdurend wordt gewerkt aan 
het verbeteren van de bestuurspraktijk op uitvoeringsniveau, waarbij het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg een stimulerende rol vervullen. Zij stel-
len dat Nederland de afgelopen periode flink heeft geïnvesteerd in de verdere ont-
wikkelingen ten aanzien van de burgerparticipatie. Daarvoor verwijzen zij naar de 
zeer positief geëvalueerde experimenten die samen met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten zijn uitgevoerd in de proeftuinen voor lokale burgerparticipatie 
‘In Actie met Burgers!’ waaraan 100 gemeenten deelnamen. Zij wijzen voorts op het 
actieprogramma Burgerparticipatie waarmee intensief zal worden gewerkt aan het 
bundelen van expertise, het aanjagen van vernieuwing bij ministeries en gemeenten, 
het ontwikkelen van nieuwe kennis en het leggen van internationale contacten.263 

In paragraaf II.6 is al ingegaan op een aantal ontwikkelingen in Nederland die be-
ogen de betrokkenheid van burgers bij het decentrale bestuur, te vergroten. Een aan-
tal voorschriften in de organieke wetten kan in verband met de burgerparticipatie 
nog worden aangestipt. De artikelen 150 van de Gemeentewet en de evenknie in de 
Provinciewet, artikel 147, bepalen dat de gemeenteraad respectievelijk provinciale 
staten een inspraakverordening moet vaststellen. Hoe regelgevingsopdrachten in 
de organieke wetten voor gemeenten en provincies kunnen worden gekwalificeerd, 
komt verderop in dit boek ter sprake. In respectievelijk artikel 170 van de Gemeente-
wet en artikel 175, eerste lid, onder c, van de Provinciewet wordt aan de burgemees-
ter en de commissaris van de Koning het toezicht op de kwaliteit van procedures 
op het terrein van de burgerparticipatie opgedragen. Vermeldenswaard is dat per 1 
februari 2016 de verplichting van de burgemeester om jaarlijks gelijktijdig met de 
jaarrekening en het jaarverslag een burgerjaarverslag uit te brengen, is geschrapt.264 
Voordien is in artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet voor de burgemeester 
een zorgplicht opgenomen die inhoudt dat hij in een burgerjaarverslag onder meer 
dient te rapporteren over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van 
de procedures op het gebied van de burgerparticipatie. Het gaat hier vooral om 
inspraakprocedures maar ook van andere vormen van burgerparticipatie als refe-
renda, burgerinitiatieven of interactieve beleidsvorming kon hierin verslag worden 
gedaan. De burgemeester dient sedert 2016 zelf te besluiten of en hoe hij hierin wil 
voorzien. De reden die voor de afschaffing van de verplichting wordt gegeven, te 
weten het gegeven dat ook uit het onderzoek dat ten grondslag lag aan de Staat van 
de dualisering265 is gebleken dat de betekenis van het burgerjaarverslag beperkt is,266 
overtuigt niet. Het verplichte burgerjaarverslag moest worden gepubliceerd waar-

263. Dit werkprogramma is op 19 december 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 
2009/10, 30 184, nr. 29).

264. Wet van 4 november 2015, Stb. 2015, 426. Deze wet, die ook wel wordt aangeduid als Verzamelwet 
Gemeentewet, is ingevolge het inwerkingtredingsbesluit van 18-01-2016, Stb. 2016, 39 in werking 
getreden op 1 februari 2016, Kamerstukken 33 691.

265. Kamerstukken II, 2008-2009, 30 902, nr. 15 herdruk.
266. Kamerstukken II, 2012-2013, 33 691, nr. 3; p. 5.
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mee de burgerparticipatie periodiek in beeld werd gebracht. Voor de gemeenteraad 
kon dat bijdragen aan betere controlemogelijkheden en initiatieven voor verbeterin-
gen van burgerparticipatie en voor inwoners aan meer betrokkenheid en aan sug-
gesties voor verbeteringen van de participatieve gemeentelijke democratie.

Ook de Algemene wet bestuursrecht is met het oog op de burgerparticipatie van 
belang: zij bepaalt dat bestuursorganen bij het nemen van besluiten belanghebben-
den dienen te betrekken en deze verplichting geldt ook voor bestuursorganen van 
gemeenten en provincies. Daarnaast zijn ook regels over zorgvuldige beleidsvoor-
bereiding, integriteit en onpartijdigheid van bestuur vastgelegd in de organieke wet-
ten. In verschillende bijzondere wetten, zoals de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet 
Algemene Bepalingen Milieuhygiëne en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
zijn eveneens voorschriften over burgerparticipatie en inspraak neergelegd. Het 
gaat hierbij vaak wel om in zeer algemene termen vervatte bepalingen waaraan bur-
gers veelal geen directe aanspraken kunnen ontlenen. 

III.2.6.4 Monitoring inzake Nederland

Hierboven is reeds aangegeven dat het Europees Handvest inzake Lokale Autono-
mie een monitoringsysteem kent. Namens de Raad van Europa wordt onder meer 
door middel van een specifiek onderzoek naar de stand van zaken in een lidstaat-
partij gevolgd hoe de positie van decentrale overheden in de lidstaten-partijen is en 
of en in hoeverre de bepalingen van het Handvest worden nageleefd. Periodiek wor-
den voor alle lidstaten zogenoemde landenrapporten gemaakt zodat permanent re-
cente algemene overzichten van de staat van de decentrale democratie in alle lidsta-
ten beschikbaar zijn. Maar de incidentele onderzoeken doen meestal meer politieke 
stof opwaaien. Die worden verricht indien bijvoorbeeld naar aanleiding van signa-
len van organisaties van decentrale overheden, zorg bestaat over ontwikkelingen in 
de decentralisatie in een staat. In de jaren 1999, 2005 en 2013/2014 zijn vanwege 
de Raad van Europa monitoringonderzoeken met betrekking tot Nederland gedaan. 

Het eerste onderzoek naar de situatie van de lokale en regionale autonomie in Ne-
derland dat in 1999 plaatsvindt, richt zich op de benoeming van de burgemeester, 
op het bestuur van de grote steden, op het tussenbestuur, op het toezicht op ge-
meenten, op de voorbehouden bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie 
en op de gemeentelijke financiën. Ook de integratie van buitenlanders, de rol van 
minderheidstalen en planning worden besproken. Het onderzoek leidt tot Resolu-
tion77(1999) en Recommendation 55(1999).267 De belangrijkste onderdelen van 
de aanbeveling zien op de lokale belastingen en de benoeming van de burgemeester 
en de commissaris van de Koning. Op dat laatste punt beveelt het Congress de Ne-
derlandse autoriteiten aan herzieningen te bevorderen die leiden tot verkiezingen 
voor deze ambten, direct door de ingezetenen of indirect door de vertegenwoor-

267. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=847755&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3
&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true, laatstelijk geraad-
pleegd op 16 augustus 2016 



101

Zelfstandigheid in gebondenheid

digende ambten. Als tussenstadium zou een voordrachtsrecht en een ontslagrecht 
voor de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten kunnen dienen. Waar mo-
gelijk zou in die tussenfase via een referendum de bevolking kunnen worden ge-
consulteerd.268 Voor wat betreft de gemeentelijke belastingen stelt het rapport vast 
dat voor gemeenten 15% van hun inkomsten uit belasting komt en dat voor pro-
vincies dat percentage 10 bedraagt. De conclusie luidt dat de decentrale overheden 
‘excessively dependent’ zijn van dotaties van de centrale overheid, temeer omdat het 
grootste deel van de dotaties betrekking heeft op medebewind. Betwijfeld wordt of 
dit in overeenstemming is met artikel 9 van het Handvest, met name met de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde adequate financiële middelen en de in het zevende 
lid opgenomen bepaling dat de dotaties zo mogelijk niet worden geoormerkt voor 
specifieke taken. Ook is er kritiek op het voorbehoud van Nederland bij artikel 9, 
vijfde lid van het Handvest.

De tweede monitoringmissie vanuit Straatsburg vindt na commotie plaats in mei 
2005 en ziet met name op de benoeming van burgemeesters in Nederland en op de 
gemeentelijke financiën. In Straatsburgse kring is rond de millenniumwisseling ver-
wondering ontstaan over het voornemen in het Strategisch akkoord van het kabinet-
Balkenende269 om de onroerendezaakbelasting af te schaffen en bestaat het voor-
nemen een onderzoek in te stellen naar de situatie terzake in Nederland. Immers, 
de voornaamste en eigenlijk enige echte eigen inkomstenbron van Nederlandse ge-
meenten zou met de ingreep komen te vervallen en dat is niet conform de garanties 
van artikel 9, derde lid, van het Handvest. Eventuele strijd met het Handvest maakte 
overigens op de initiator van de desbetreffende afspraak in het regeerakkoord G. 
Zalm, dan minister van financiën in het kabinet-Balkenende II, geen indruk. Zelfs 
de optie van opzegging van het Handvest werd door hem in een debat met de hoofd-
directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de orde gesteld. Door 
de wettelijke afschaffing van de onroerendezaakbelasting te combineren met op-
zegging van het Handvest, zou Nederland niet meer gebonden zijn aan de garantie 
van een substantieel eigen belastinggebied voor gemeenten. De vraag aan de initi-
ator van het idee tot afschaffing, of hij zich in dezen werkelijk aan de zijde van een 
land als Andorra − dat dan het Handvest nog niet heeft ondertekend − zou willen 
scharen, maakte hem buitengewoon boos. Toch lijkt de vraag gerechtigd of het ter 
sprake brengen van opzegging van het Handvest teneinde een politiek stokpaard te 
berijden, van voldoende notie van het belang van decentralisatie getuigt. Tijdens de 
onderhandelingen die hebben geleid tot het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet-
Balkenende II,270 is afgesproken de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van 
onroerende zaken te schrappen en die voor eigenaren te handhaven. Dat betekent 
nog steeds een forse aderlating in de toch al betrekkelijk geringe eigen inkomsten 
voor gemeenten. Ook het kabinet-Balkenende II lijkt mitsdien een inbreuk op de lo-

268. Op grond van het gewijzigde Charter of the Congress of Local and Regional Authorities kunnen 
burgemeester en commissarissen van de Koning alleen als de benoeming langs deze lijnen wordt 
aangepast, lid blijven of worden van het Congress van de Raad van Europa, aldus de Aanbeveling.

269. Kamerstukken II, 2001/02, 23 375.
270. Zie www.regering.nl/regeringsbeleid/bronnen/regeerakkoord/index.jsp laatstelijk geraadpleegd 

op 16 augustus 2016. 
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kale autonomie te zullen plegen. Een voor oktober 2004 voorziene onderzoeksmis-
sie van de CLRAE naar Nederland wordt uitgesteld omdat de te horen bewindsper-
sonen verhinderd blijken te zijn voor de geplande ontmoetingen met de rapporteurs 
uit Straatsburg. De missie vindt in 2005 plaats. De resultaten van het onderzoek 
van de rapporteurs van het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad 
van Europa zijn neergelegd in een Explanatory memorandum on the state of local 
finances in the Netherlands. Zij uiten forse kritiek op de afschaffing van het gebrui-
kersdeel van de onroerende zaakbelasting. Hun onderzoeksrapport. Het onderzoek 
leidde tot de op 9 november 2005 door het Congress aangenomen Recommenda-
tion 180 (2005) on the state of local finances in the Netherlands.271 In deze aanbe-
veling waarvan onderstaand fragment vanwege de nuances in de originele Engelse 
tekst272 letterlijk wordt overgenomen, wordt een hard oordeel uitgesproken:

‘Therefore the Congress takes the view that the abolition of the real estate tax 
paid by the users and its subsequent limitation without any compensation by 
another local tax can be considered as a violation of Article 9.3 of the Charter 
and therefore a violation of public international law.’ 

Het Congress roept de Nederlandse autoriteiten op het dan nog aanhangige wets-
voorstel te wijzigen en de lokale overheden een alternatief te bieden om lokale be-
lastingen te heffen. Voorts doet het Congress een beroep op Nederlandse autoritei-
ten om te overwegen de voorstellen die artikel 9 van het Handvest schenden, niet 
na te leven. Zoals gezien de uitlatingen die hierboven aan de orde zijn gekomen, 
te verwachten was, hebben de Nederlandse regering en in haar kielzog de Neder-
landse wetgever, zich niets gelegen laten liggen aan de aanbeveling vanuit de Raad 
van Europa: de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van onroerende zaken 
is afgeschaft en de maximering van de onroerendezaakbelasting voor eigenaren 
is ingevoerd.273 Gemeenten kregen ter compensatie van het verlies aan opbrengs-
ten uit de onroerendezaakbelastingen wel een hogere algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds,274 maar hun belangenorganisatie, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, blijft zich ook na de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2006 
verzetten tegen de door haar als inbreuk op de lokale autonomie beschouwde af-
schaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting.275 De vereniging 
en een viertal van haar leden vroegen de civiele rechter in 2007 jegens de Staat uit te 
spreken dat deze wet jegens hen onrechtmatig was, omdat daardoor artikel 9, eerste 
en derde lid, van het Handvest wordt geschonden. De vordering heeft, zoals hierna 
nog aan de orde komt, geen resultaat opgeleverd. 

271. CPL (12) 11 Part II; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=889827&direct=true#RelatedDoc
umentshttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CPL(12)11&Language=lanEnglish&Ver=orig
inal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLog
ged=FDC864&direct=true , laatstelijk geraadpleegd op 16 augustus 2016. 

272. Zie voor de volledige tekst https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=929203. 
273. Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Gemeentewet en van enkele belastingwetten die 

hiermee samenhangen (Stb. 2005, 725).
274. Kamerstukken II, 2005/06, 30 096, nr. 11. 
275. De VNG speelde ook een belangrijke rol in de signalering van de voorgenomen afschaffing van het 

gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting bij de Raad van Europa. 
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In mei 2013 brengt een monitoringdelegatie van het Congress een bezoek aan Ne-
derland en spreekt met vertegenwoordigers van het parlement, van de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën, de Raad van 
State, de Ombudsman, enige gemeenten en lokale rekenkamers, het Interprovin-
ciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In zijn algemeenheid 
wordt in het monitoring rapport vastgesteld dat de situatie met betrekking tot de 
decentrale overheden in Nederland op de meeste aspecten in lijn is met het Euro-
pees Handvest inzake lokale autonomie. Maar op een aantal punten ligt dat duide-
lijk anders. Het onderzoek heeft geleid tot een aanbeveling van het Congress van 
Lokale en Regionale Autoriteiten aan het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa.276 

Omwille van de nuancering wordt ook hier letterlijk de Engelstalige tekst van de 
zesde overweging en aanbeveling uit de Aanbeveling overgenomen:

‘6. The Congress regrets:
a. that the principle of local self-government is not explicitly or directly rec-
ognised either in the applicable domestic legislation (Municipalities Act) or in 
the Constitution as required in Article 2 of the Charter;
b. the lack of clarity as regards competences for municipalities and provinces 
(Article 4 para.1);
c. that under the co-governance mechanism of Medebewind, local authorities’ 
capacity to act and to take decisions is much more reduced when compared to 
their “autonomous” competences (Article 4 para. 4);
d. the fact that the mechanisms of consultation with municipal and provincial 
authorities during the process of planning and decision making in all matters 
directly affecting them, such as laid down in the Code of Inter-administrative 
relations, are not yet fully complied with (Article 4 para. 6);
e. the inadequacy of financial resources freely available to local authorities, 
their dependence on State transfers and their limited own income in the 
framework of their competences (Article 9 para. 1 and 2);
f. that the local taxation reform has limited the income of municipalities and 
provinces (Article 9 para. 3).

6. The Congress recommends that the Committee of Ministers invite the 
Dutch authorities to:
a. clearly define the principle of local and regional self-government in domes-
tic law or in the Constitution, in the light of Article 2 of the Charter;
b. clarify the areas of competence of municipal and provincial authorities, in-
cluding those set out in the different sectors of government activity, in line 
with the spirit of Article 4 para. 1 of the Charter;
c. reinforce the “autonomous” and “proper” competences of municipalities 
and provinces and reduce the tasks performed under the “Medebewind” pro-
cedure, in the light of the Article 4 para. 4;
d. strengthen the mechanism of consultation between the State and the mu-
nicipal and provincial level during the process of planning and decision mak- 
 

276. Congress of Local and Regional Authorities, Council of Europe, 26th Session Strasbourg, 25-27 
March, Recommendation 352 (2014)2, 2014CG(26)7FINAL. 
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ing in all matters affecting the local authorities directly (Article 4 para. 6 of 
the Charter);
e. amend the law on municipal and provincial finances in order to grant local 
authorities more autonomy from State transfers and allocate appropriate and 
concomitant financial resources for all competences exercised by municipal 
and provincial authorities, as required by Article 9 paras. 1 and 2;
f. improve local taxation so that local authorities can raise their own funds, in 
line with the requirements of Article 9 para. 3 of the Charter;
g. reconsider the ratification of some non-accepted provisions of the Charter 
by a legislative amendment of the domestic law, notably its Article 7. 2 which 
is apparently applied de facto.

7. The Congress invites the Committee of Ministers of the Council of Europe 
to take account of the present recommendation on local and regional democ-
racy in the Netherlands, as well as its explanatory memorandum, in its own 
monitoring procedures and other activities relevant to this member State.’.

Samenvattend wordt aan de Nederlandse overheid aanbevolen om artikel 2 van 
het Europees Handvest inzake lokale autonomie toe te passen en het uitgangspunt 
van lokale en regionale autonomie in de Grondwet of in nationale wetgeving neer 
te leggen.277 Voorts wordt benadrukt dat de autonome en eigen bevoegdheden van 
decentrale ambten moeten worden verduidelijkt en versterkt en dat het mechanisme 
voor overleg tussen centrale en decentrale overheden moet worden verbeterd. De 
Nederlandse autoriteiten wordt gevraagd de wet op de financiële verhoudingen te 
wijzigen en de lokale belastingheffing zo te verbeteren dat gemeenten een grotere 
autonomie hebben. Ten slotte wordt Nederland verzocht de relevantie van de ge-
maakte voorbehouden bij het Handvest te heroverwegen. Niet gebleken is dat uit-
voering is gegeven aan een en ander hetgeen er op duidt dat het politieke toezicht 
op de naleving van de bepalingen in het Handvest door het Congres van lokale en 
regionale autoriteiten van de Raad van Europa zeker niet altijd de gewenste resul-
taten oplevert. 

III.2.7 R E C H T E R L I J K E   T O E T S I N G

Het Handvest komt ook nu en dan bij de rechter ter sprake. Sinds de inwerkingtre-
ding in Nederland van het Europees Handvest inzake lokale autonomie in 1991 is er 
bij Nederlandse rechters een aantal keren een beroep op een of meer bepalingen uit 
het Handvest gedaan.278

Hieronder worden de zaken waarin het Europees Handvest inzake lokale autono-
mie bij Nederlandse rechterlijke instanties aan de orde kwam, in chronologische 
volgorde besproken voor wat betreft de beoordeling van de toepasselijkheid van de 
ingeroepen bepalingen uit het Handvest.

277. Zie deel II van het advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de modernisering van hoofd-
stuk 7 van de Grondwet, ‘s-Gravenhage, p. 46 

278. www.rechtspraak.nl; www.vng.nl, de Gemeentestem en Kluwer Navigator laatstelijk geraadpleegd, 
op 18 juni 2017, allen met zoekterm ‘Europees Handvest lokale autonomie’. 
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Rechtbank ’s-Gravenhage (President) 3 december 1993 93/1073 
ECLI:NL:RBSGR:1993:BP8425
Grenswijziging 
Wateringen
Gst. 1995-7004, 3, met noot H.Ph.J.A.M. Hennekens

Artikel 5 van het Handvest bepaalt dat wijziging van plaatselijke gebiedsgrenzen 
niet worden aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeen-
schappen te raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum, waar dit wet-
telijk is toegestaan.

De president van de rechtbank Den Haag oordeelt dat uit artikel 5 van het Euro-
pees handvest inzake lokale autonomie niet volgt dat de bevolking van Wateringen 
door middel van een referendum had moeten worden geraadpleegd. Hij overweegt 
dat de stellingname van eisers niet strookt met de letterlijke tekst van artikel 5 (‘zo 
mogelijk door middel van een referendum’) en dat uit het bij het Handvest beho-
rende rapport blijkt dat, waar − zoals in Nederland − een referendum niet wettelijk is 
voorgeschreven, het horen rechtstreeks of indirect (‘… other forms of consultation 
may be excercised’) kan geschieden. Nu in de gemeente Wateringen de plaatselijke 
gemeenschap indirect is gehoord door inschakeling van de gemeenteraad aldaar is 
aan het bepaalde in artikel 5 voldaan, aldus de President die er ‘ten overvloede’ nog 
op wijst dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bevolking in Wateringen vol-
doende gelegenheid heeft gehad haar bezwaren bij de gemeente kenbaar te maken. 

Hennekens stelt in zijn annotatie in de Gemeenstem dat de belangrijkste conclu-
sie uit dit vonnis is dat de rechter voor de eerste keer artikel 5 van het Handvest aan-
merkt als een een ieder verbindende bepaling in de zin van artikel 94 van de Grond-
wet. Vóór de opvatting in dezen van Hennekens pleit mijns inziens dat de president 
vaststelt dat aan artikel 5 van het Handvest is voldaan doordat de gemeenteraad van 
Wateringen is geconsulteerd. Met dit oordeel accepteert de president dat eisers zich 
in rechte op de bepaling in het Handvest hebben kunnen beroepen zodat de bepa-
ling als een ieder verbindend in de zin van artikel 94 van de Grondwet is beschouwd. 
Ik deel Hennekens’ bezwaar tegen het oordeel van de president dat de wetgever in 
formele zin in casu niet in strijd met artikel 5 van het Handvest heeft gehandeld. 
Het Handvest schrijft raadpleging van de lokale gemeenschap voor en de president 
neemt aan dat met raadpleging van de gemeenteraad van Wateringen voldaan is aan 
de eis dat de lokale gemeenschap is geraadpleegd. Het blijft dan ook de vraag of 
mag worden aangenomen dat met het horen van een lokaal bestuursorgaan, i.e. de 
gemeenteraad van Wateringen, de lokale gemeenschap is geraadpleegd.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 31 januari 1997, 
E01950276,
ECLI:NL:RVS:1997:ZF2567 
PKB 
Betuweroute
AB 1997, 210 met noot P.J.J. van Buuren
BR 1997, p. 913 met noot A.A.J. de Gier

Honderden appellanten ageren tegen de planologische kernbeslissing inzake de Be-
tuweroute. Daarbij beroepen zij zich op vele regelingen waaronder het Europees 
Handvest lokale autonomie. Zij stellen dat door de planologische kernbeslissing de 
lokale autonomie wordt uitgehold. Daartoe voeren zij aan dat gelet op de artikelen 
2 en 4 van het Handvest de voorschriften in artikel 10 van de Wet op de ruimte-
lijke ordening over de totstandkomingsprocedure van de planologische kernbeslis-
sing buiten toepassing moeten blijven. Artikel 2 van het Handvest bepaalt dat het 
beginsel van lokale autonomie dient te worden erkend in de interne wetgeving en 
waar mogelijk in de grondwet. Artikel 4 van het Handvest handelt over de reikwijdte 
van de lokale autonomie en bepaalt dat decentrale overheidsorganen waar mogelijk 
autonome bevoegdheden moeten hebben. De Afdeling bestuursrechtspraak is van 
oordeel dat in de artikelen 2 en 4 van het Handvest niet zodanig gepreciseerde nor-
men zijn gegeven dat deze naar hun inhoud voor rechtstreekse toepassing vatbaar 
zijn en een ieder kunnen verbinden als bedoeld in artikel 94 van de Grondwet. De 
Afdeling verwijst ‘ten overvloede’ naar de wetgeschiedenis van de goedkeuring van 
het Handvest waaruit blijkt dat de formulering van de bepalingen van het handvest 
zodanig wordt geacht, dat daaraan geen rechtstreekse werking toekomt als bedoeld 
in artikel 94 van de Grondwet. Zij wijst op de parlementaire geschiedenis van de 
Goedkeuringswet.279 In het Voorlopig verslag wordt door de CDA-fractie gerefe-
reerd aan het standpunt van Van Reijen in Bestuursforum van januari 1986 waarin 
toetsing van wetgeving aan bepalingen in het Handvest door de rechter uitgesloten 
wordt geacht. De fractie vraagt of de regering dit standpunt deelt. In de memorie 
van antwoord merkt de regering naar aanleiding van deze vraag op dat het in het 
Handvest niet gaat om een ieder verbindende bepalingen ‘waaraan de rechter de 
Nederlandse wetgeving dient te toetsen’. Opvallend is dat de Afdelling niet meldt 
dat de regering hieraan toevoegt: ‘Het laatste woord ten aanzien van deze vraag in 
een concreet geval is evenwel aan de rechter’.280 Te verkiezen was geweest dat zij 
het niet bij haar overweging ten overvloede over de opvatting van de wetgever had 
gelaten, maar zelf een expliciet oordeel had gegeven over de een ieder verbindend-
heid van de bepalingen in het Handvest. In zijn noot281 bij dit arrest vraagt De Gier 
zich af in hoeverre de bepalingen van het Handvest de wetgever werkelijk binden als 
deze centraliserende wetgeving zou willen maken. Hoe een rechterlijk oordeel over 
de een ieder verbindendheid van een bepaling in het arrest ook zou luiden, de cen-
trale wetgever die ook de Goedkeuringswet bij het Handvest heeft gemaakt, is, naar 
mijn mening in ieder geval aan het Handvest gebonden zolang dat verdrag door Ne-

279. Kamerstukken TK 1988-1989, 20 568, nr 8, p. 3
280. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 568, nr 9, p. 3
281. BR 1997, p. 913. 
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derland niet is opgezegd. De wetgever kan uiteraard in strijd met zijn verdragsver-
plichtingen centraliserende wetgeving maken, hij mag het echter juridisch niet. Dat 
partijen − decentrale overheidsorganen of derden − die zich tegen eventuele centra-
liserende wetgeving willen verzetten met een beroep op het Handvest, door de rech-
ter kunnen worden geconfronteerd met het oordeel dat de verdragsbepalingen geen 
rechtstreekse werking hebben, doet daar naar mijn mening juridisch ook niet aan af. 

President Rechtbank Zutphen, 24 december 1998, 98/1255 en 
98/1268WET29 ECLI:NL:RBZUT:1998:AA3568
Grenswijziging 
Gorssel-Epse 
Gst. 1999-7091, 5 met noot H.Ph.J.A.M. Hennekens

In deze voorlopige voorzieningsuitspraak menen de verzoekers, de gemeenteraad 
van Gorssel en de Vereniging Woonmilieu Epse, dat er sprake is van strijd met het 
door hen rechtstreeks verbindend geachte artikel 5 van het Europees Handvest 
inzake lokale autonomie omdat de bij de grenscorrectie betrokken lokale gemeen-
schap Epse ten onrechte, want in strijd met artikel 5, niet is geraadpleegd door het 
provinciebestuur. De Vereniging meent voorts dat zij mede vanwege het bepaalde 
in artikel 5 van het Handvest rechtstreeks belanghebbende is bij een besluit over 
grenswijziging. De rechter gaat bij zijn beslissing om de gevraagde voorziening, i.e. 
schorsing van het besluit, toe te wijzen, niet in op hetgeen door verzoekers te berde 
is gebracht over het Handvest. Hij bevestigt dus niet de impliciete erkenning van de 
een ieder verbindendheid van artikel 5 van het Handvest door de President in Den 
Haag in diens uitspraak van 3 december 1994. Hennekens stelt in zijn noot in de Ge-
meentestem dat verzoekers als rechtstreeks in hun belang getroffen moeten gelden 
als men uitgaat van de een ieder verbindendheid van artikel 5 van het Handvest. Hij 
is van mening dat niet-naleving van artikel 5 dan vanzelf betekent dat sprake is van 
een rechtstreeks treffen in het belang van verzoekers omdat het recht juist gecreëerd 
is om dat belang te vestigen. De redenering van Hennekens lijkt valide maar sorteert 
geen effect zolang de rechter de bepaling niet als een ieder verbindend aanmerkt. 

Hof ’s Gravenhage, 8 maart 2001, 00/825Kg
ECLI;NL:GHSGR:2001:BP8157
Herindelingswet 
Weerselo
Gst. 2001-7145, 4 met noot H.Ph.J.A.M. Hennekens

De (toenmalige) gemeente Weerselo en een aantal inwoners vorderen in kort ge-
ding bij de President van de Rechtbank Den Haag jegens de Staat dat een herin-
delingswetsvoorstel niet verder zal worden behandeld omdat de betrokken lokale 
gemeenschap naar hun oordeel niet deugdelijk is geraadpleegd. Nadat het wetsvoor-
stel tot wet is verheven, behandelt het Hof het spoedappel van de appellanten tegen 
het vonnis van de President van 17 juli 2000. De appellanten voeren aan dat het 
provinciebestuur van Overijssel en/of de wetgever het door een amendement gewij-
zigde wetsvoorstel niet in de inspraakprocedure heeft/hebben gebracht en aldus niet 
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overeenkomstig de eis tot raadpleging van de lokale gemeenschap bij wijzigingen in 
plaatselijke gebiedsgrenzen die artikel 5 van het Europees Handvest inzake Lokale 
Autonomie stelt, heeft/hebben gehandeld. Het Hof overweegt dat voor toewijzing 
van een vordering tot (gedeeltelijke) buitenwerkinstelling van een wet in formele zin 
slechts plaats is indien de wet onmiskenbaar onverbindend is wegens strijd met een 
eenieder verbindende bepaling van het Handvest. Daarvan is naar het oordeel van 
het Hof geen sprake. Allereerst zijn de begrippen ‘plaatselijke gemeenschappen’ en 
‘raadplegen’ in artikel 5 van het Handvest in de visie van het Hof ‘niet in voldoende 
mate concreet en nauwkeurig om ervan uit te gaan dat bedoeld artikel rechtstreekse 
werking heeft’. Voorts overweegt het Hof dat over de oorspronkelijk voorgenomen 
door Oldenzaal gewenste gebiedsuitbreiding bij de herindeling wel overleg is ge-
pleegd tussen het provinciebestuur en het gemeentebestuur en de gemeenteraad 
van Weerselo daarvan nadien op de hoogte is gesteld, het feit dat de verdere uitbrei-
ding ‘in bevolkingskring’ aan de orde is geweest tijdens een bijeenkomst en het ge-
geven dat de via een amendement in de wet neergelegde gebiedsuitbreiding binnen 
dat gebied ligt. Om die reden kan volgens het Hof ‘niet zonder meer worden gezegd 
dat de ‘plaatselijke gemeenschappen’ − al dan niet bij monde van B. en W. dan wel de 
raad − niet zijn ‘geraadpleegd’ of op enigerlei wijze in de gelegenheid zijn geweest 
hun standpunt omtrent de wijziging in de gebiedsgrenzen onder ogen van de beslis-
sende autoriteiten te brengen.’ Het Hof concludeert dat daarom geen sprake is van 
onmiskenbare onverbindendheid van de wet wegens schending van artikel 5 van het 
Handvest. Is er dan toch sprake van ‘een gat van Weerselo’,282 gegraven door het 
Hof dat enerzijds artikel 5 van het Handvest onvoldoende concreet en nauwkeurig 
acht om rechtstreekse werking te kunnen hebben maar anderzijds oordeelt het dat 
het artikel in casu niet geschonden is of in ieder geval niet zo ernstig dat dat onmis-
kenbare onverbindendheid van de herindelingswet met zich brengt. Met Hennekens 
ben ik van mening dat artikel 5 van het Handvest gezien haar tekst en gezien de 
strekking van het Handvest, beoogt burgers een aanspraak op raadpleging toe te 
kennen bij grenswijziging en acht ik het merkwaardig dat een rechter die een voor-
schrift te onduidelijk vindt om daaraan rechtstreekse werking toe te kennen, wel kan 
beoordelen of dat voorschrift correct is toegepast. 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 17 juli 2002, 
200101715/1 
ECLI:NL:RVS:2002:AE5462
Interimwet bodemsanering 
Tubbergen  

In deze zaak stelt appellante, de gemeente Tubbergen, dat zij aan de zinsnede ‘waar-
over zij vrijelijk kunnen beschikken bij de uitoefening van hun bevoegdheden’ in ar-
tikel 9, eerste lid van het Handvest, een garantie kan ontlenen dat decentrale overhe-
den vrijelijk en met uitsluiting van andere overheden zeggenschap hebben over hun 
financiële middelen. De Interimwet bodemsanering is, waar zij beslag legt op mid-
delen uit de gemeentekas zonder dat daar bevoegdheden of competenties tegenover 

282. Zie voor deze term hoofdstuk IV. 
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stonden, naar de mening van appellante in strijd met de bepaling in het Handvest. 
De Afdeling bestuursrechtspraak haalt de authentieke teksten in het Engels en het 
Frans aan in haar uitspraak en concludeert dat artikel 9, eerste lid, van het Handvest 
gelet op de zinssnede ‘binnen het kader van het nationale economische beleid’ en het 
woord ‘voldoende’, er niet aan in de weg staat dat een wet in formele zin een financi-
ele verplichting voor een gemeente schept. Dat dat alleen zou mogen als daar tegen-
over bevoegdheden worden toegekend blijkt naar het oordeel van de Afdeling niet 
uit de desbetreffende zinsnede in artikel 9 van het Handvest. Vervolgens komt zij tot 
de conclusie dat de ingevolge de Interimwet bodemsanering verplichte gemeente-
lijke bijdrage in de kosten niet in strijd is met artikel 9, eerste lid van het Handvest. 
Daarbij stelt zij, haast terzijde ‘daargelaten of aan artikel 9, eerste lid, rechtstreekse 
werking toekomt als bedoeld in artikel 94 van de Grondwet’. Ik zou menen dat de 
vraag naar die werking vooraf had behoren te gaan aan het oordeel van de Afdeling 
over de verenigbaarheid van de Interimwet bodemsanering met het Handvest. 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 25 september 2002, 
200101205/1 en 200102037/1 ECLI:NL:RVS:2002:AE7993 
Vernietigingsbesluit Valburg/Overbetuwe/
Gst. 2002-7176, 3 met noot J.M.H.F. Teunissen 
AB 2002, 402 met noot A. van Hall

Het waterschap Rivierenland/ Dijkstoel van het polderdistrict Betuwe komt op 
tegen een besluit van gedeputeerde staten van Gelderland waarbij op verzoek van 
burgemeester en wethouders van Overbetuwe/Valburg een verkoop van gronden in 
Valburg door het waterschap is vernietigd wegens strijd met het algemeen belang. 
Appellant meent dat door gedeputeerde staten niet de vereiste terughoudendheid in 
acht is genomen bij het vernietigingsbesluit en vindt dat dat te meer klemt waar het 
besluit een ernstige inbreuk maakt op de in het Handvest verankerde autonomie van 
waterschappen. De Afdeling wijst het beroep op het Handvest van de hand ‘reeds 
omdat’ waterschappen ingevolge artikel 3 van de Goedkeuringswet niet onder de 
werking van het handvest vallen. Daarop valt niets af te dingen: de wetgever heeft 
expliciet bepaald dat het Handvest in Nederland alleen ten aanzien van territoriaal 
gedecentraliseerde lichamen geldt en dat is gezien de strekking van het Handvest 
ook te billijken. Ook internationaal gezien is het Handvest alleen van toepassing 
voor gemeenten, provincies en regio’s. Aangetekend zij overigens dat Nederland 
bovendien een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de bepaling in het Hand-
vest over interbestuurlijk toezicht op de doelmatigheid van besluiten van decentrale 
bestuursorganen. Als het beroep op het Handvest al niet vanwege de reikwijdte 
van het Handvest voor Nederland zou zijn afgeketst, zou het gesneuveld zijn op het 
voorbehoud ter zake van het artikel 8, tweede lid, van het Handvest. Teunissen wijst 
er in zijn noot ook op dat spontane vernietiging wegens strijd met het algemeen 
belang op gespannen voet staat met het Handvest en dat dit de reden is waarom het 
voorbehoud is gemaakt.
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Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 1 april 2005, 
200501912/1 ECLI:NL:RVS:2005:AT3248 
Nimby-vrijstelling 
Awacs Onderbanken

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer verzoekt 
het gemeentebestuur van Onderbanken vrijstelling van het bestemmingsplan ten 
behoeve van het afzagen en laag houden van bomen (nimby-vrijstelling) ex artikel 
40, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders 
en de raad van Onderbanken alsmede de Vereniging Stop Awacs Overlast verzoeken 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak om schorsing van het verzoek 
omdat zij menen dat er te weinig rechtsbeschermingsmogelijkheden openstaan. Op 
grond van artikel 55, aanhef en onder c, van de Wet op de ruimtelijke ordening zou 
beroep pas mogelijk zijn nadat op het verzoek van de minister om nimby-vrijstelling 
zou zijn beslist. 

Gemeentebestuur en vereniging achten de uitgestelde rechtsbescherming in 
strijd met de in diverse verdragen waaronder het Handvest vastgelegde toegang tot 
de rechter. Blijkens de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling hebben zij des-
gevraagd niet aangegeven met welke bepalingen van het Handvest de concentratie 
van rechtsbescherming in artikel 55, aanhef en onder c van de Wet op de ruimtelijke 
ordening in strijd zou zijn. De voorzitter heeft daarvoor of voor strijd met een an-
der verdrag zelf ook geen aanknopingspunten kunnen vinden en het verzoek wordt 
afgewezen. Aangenomen mag mijns inziens worden dat het gemeentebestuur be-
oogde zich ook te beroepen op artikel 11 van het Handvest lokale autonomie dat 
voor decentrale overheden het recht op toegang tot de rechter waarborgt in geval 
hun autonomie in het geding is. 

Rechtbank ’s Gravenhage 18 april 2007, 262391 - HA ZA 06-1068, OZB 
ECLI:NL:RBSGR:2007:BA3438, Belastingblad 2007/568 en Gst. 2007, 
7281/115 met noot J.J.J. Sillen en R.J.B. Schutgens
Hof Den Haag, 10 juli 2008, zaaknummer 105.006.799/01, rolnummer 
07/914 (oud); Belastingblad 2008/993 
Gebruikersdeel onroerendezaakbelasting 
VNG en een aantal gemeenten

De uitspraak van de rechtbank Den Haag betreft de afschaffing van het gebruikers-
deel van de onroerendezaakbelasting. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
en de gemeenten Bunnik, Doetinchem, Enschede en Zutphen ageren tegen de Staat 
omdat zij menen dat de afschaffing van een deel van de belangrijkste eigen gemeen-
telijke inkomstenbron in strijd is met artikel 9, derde lid, van het Europees Handvest 
inzake lokale autonomie. Dat artikellid bepaalt dat ten minste een deel van de finan-
ciële middelen van de lokale autoriteiten dient te worden verkregen uit lokale belas-
tingen en heffingen waarover zij, binnen de grenzen bij de wet gesteld, de bevoegd-
heid hebben de hoogte vast te stellen. Met de Staat is de rechtbank van oordeel dat 
artikel 9, derde lid, van het Handvest geen een ieder verbindende verdragsbepaling 
vormt in de zin van artikel 94 van de Grondwet, aangezien dit artikellid te algemeen 
is geformuleerd om zonder meer in de nationale rechtsorde als objectief recht te 
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kunnen functioneren. Naar het oordeel van de rechtbank mag slechts de wetgever 
aan deze bepaling toetsen. Tegen de uitspraak van de rechtbank is door de VNG en 
de gemeenten Bunnik en Doetinchem hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 
Den Haag. 

Bij zijn arrest van 10 juli 2008 heeft het Hof de uitspraak van de rechtbank be-
krachtigd. Daarbij overwoog het Hof met betrekking tot artikel 9, derde lid van het 
Handvest dat de daarin vervatte norm dat ten minste een deel van de financiële mid-
delen van de decentrale overheid moet worden verkregen uit lokale belastingen en 
heffingen, te vaag en onvoldoende gepreciseerd is om als objectief recht te kunnen 
fungeren. Het Hof acht de norm niet geschikt om door de rechter te kunnen worden 
toegepast als rechtsnorm en meent dat de rechter niet bevoegd of in staat is om aan 
de vage norm van het Handvest invulling te geven door deze vast te stellen op een 
bepaald percentage van bijvoorbeeld 15, 25 of 50% van de lokale financiële midde-
len. Het Hof neemt tevens in aanmerking dat de invulling of precisering, afhankelijk 
van de lokale concrete omstandigheden en situatie, voor elke gemeente anders kan 
liggen. Tegen de uitspraak van het Hof is geen cassatieberoep ingesteld. 

Kennelijk is de zinssnede ‘ten minste een deel van’ voor de Rechtbank en het 
Hof in Den Haag de reden om te concluderen dat de norm van artikel 9, derde lid, 
van het Handvest te vaag is en zich daarom niet leent voor directe toepassing. Im-
mers, indien er bijvoorbeeld helemaal geen lokale belastingen meer zouden mogen 
worden geheven door gemeentebesturen en zij voor hun financiële middelen geheel 
afhankelijk zouden worden van uitkeringen van het rijk, zou toch niet ontkomen 
kunnen worden aan de conclusie dat sprake zou zijn van strijd met artikel 9, derde 
lid, van het Handvest. Zou het artikellid dan door de rechter wel worden aangemerkt 
als een ieder verbindend? Het lijkt merkwaardig dat het antwoord op de juridische 
vraag of dit artikellid moet worden gezien als objectief recht dat door de rechter 
kan worden toegepast in een geschil tussen de centrale en (de belangenbehartiger 
van) decentrale overheden, wordt bepaald door de omvang van de ingreep door de 
wetgever in het gemeentelijke belastinggebied. Kan een en dezelfde bepaling nu eens 
een ieder verbindend zijn en dan weer niet? Of zou de rechter ook in het geval artikel 
9, derde lid, van het Handvest naar zijn oordeel wél een voldoende scherpe norm 
zou bevatten, nog steeds menen dat alleen de wetgever bevoegd zou zijn te oordelen 
over de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting? Sillen 
en Schutgens gaan in hun annotatie bij de uitspraak van de rechtbank uitvoerig in 
op de kwalificatie van artikel 9, derde lid van het Handvest en de vordering van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten c.s. ter zake van de Wet tot afschaffing van 
het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting. Met hen ben ik van mening dat 
artikel 9, derde lid van het Handvest wel degelijk kan worden beschouwd als een een 
ieder verbindende verdragsbepaling die zich leent voor toepassing door de rechter. 
Dat de norm van dat artikellid concretisering door de wetgever zou behoeven om 
aan gemeenten garanties jegens het rijk te kunnen bieden, vermag ik niet in te zien. 
’s Rechters taak houdt in dat hij normen in wetten of verdragen, ook als zij concreti-
sering behoeven, toepast in de hem voorgelegde gevallen. Dat de rechtbank noch het 
Hof Den Haag zich hiertoe in de zaak van de VNG en de gemeenten niet bevoegd 
acht, is staatsrechtelijk opmerkelijk en zou, zoals Sillen en Schutgens in hun noot bij 
de rechtbankuitspraak veronderstellen, inderdaad te maken kunnen hebben met de 
politieke aspecten van het geschil tussen de procespartijen.
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Rechtbank Utrecht, 17 oktober 2008, 254740 / KG ZA 08-893 
ECLI:NL:RBUTR:2008:BG1043
Wet Algemene regels herindeling 
Loenen

De gemeente Loenen komt in beroep omdat zij vindt dat de provincie Utrecht on-
rechtmatig heeft gehandeld door het aan de minister gezonden herindelingsadvies 
voor het Vecht- en Plassengebied niet aan de betrokken gemeenten voor te leggen 
op de wijze die is voorgeschreven in artikel 8, derde lid van de Wet Algemene regels 
herindeling. Door een herindelingsadvies vast te stellen waarvoor niet op rechtens 
correcte wijze het draagvlak is onderzocht is volgens Loenen ook gehandeld in strijd 
met het Europees Handvest inzake lokale autonomie en met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van 
fair play. Voor het op 19 mei 2008 vastgestelde herindelingsadvies bestaat volgens 
Loenen volstrekt onvoldoende draagvlak. Artikel 5 van het Handvest bepaalt dat 
wijzigingen van plaatselijke gebiedsgrenzen niet worden aangebracht zonder vooraf 
desbetreffende plaatselijke gemeenschappen te raadplegen, zo mogelijk door mid-
del van een referendum waar dit wettelijk is toegestaan. Loenen stelt dat nu de pro-
cedure van de wet niet is nageleefd en inwoners niet in de gelegenheid zijn gesteld 
zienswijzen in te brengen over het herindelingsvoorstel dat in het herindelingsad-
vies is neergelegd, niet kan worden gezegd dat de plaatselijke gemeenschappen zijn 
geraadpleegd op de in het Handvest bedoelde wijze, nog daargelaten of met (de pro-
cedure als voorzien in) de Wet Algemene regels herindeling de regels van het Hand-
vest voldoende zijn geïmplementeerd. 

De rechtbank volgt het standpunt van de Provincie dat inhoudt dat niet zonder 
meer kan worden aangenomen dat de in artikel 5 van het Handvest neergelegde re-
gel een een ieder verbindende bepaling is waaraan een wet – en dus eventueel ook 
de voorbereiding van een wet – door de rechter kan worden getoetst. De rechtbank 
overwoog voorts dat als echter al aangenomen wordt dat dit het geval is en dat het 
voorschrift om de plaatselijke gemeenschappen te raadplegen voldoende concreet 
en nauwkeurig is om ervan uit te gaan dat het rechtstreekse werking heeft, geldt dat 
met het onderhavige herindelingsadvies geen wijziging in de plaatselijke grensgebie-
den wordt aangebracht. Dat gebeurt immers eerst door een wet in formele zin, door 
de formele wetgever. Als niettemin zou worden aangenomen dat de verdragsbepa-
ling (ook) tegen het herindelingsadvies kan worden ingeroepen, geldt voorts dat niet 
voldoende aannemelijk is dat sprake is van een schending van die bepaling door de 
Provincie. Daarbij acht zij van belang dat in de Notitie Herindeling van 30 oktober 
2007 is opgenomen dat het de betrokken gemeenten vrij staat om te bepalen of en 
hoe zij hun inwoners betrekken bij hun standpuntbepaling over de nieuwe, door ge-
deputeerde staten voorgelegde, herindelingsvariant. Voor nader onderzoek naar de 
in dit verband relevante vragen leent zich deze procedure niet, zodat ook het beroep 
op het Handvest niet slaagt, zo concludeert de rechtbank. 
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 22 april 2009, 200809196/1 
ECLI:NL:RVS:2009:BI1842 
Vernietigingsbesluit Landsbanki

Appellanten zijn de besturen van de provincie Noord-Holland, van een aantal ge-
meenten en van andere openbare lichamen die het niet eens zijn met de vernieti-
ging wegens strijd met het algemeen belang door de Kroon van hun besluiten om 
rechtsgedingen te voeren om een executoriale titel te verkrijgen tegen Landsbanki. 
Zij menen dat de vernietiging onder meer strijdt met artikel 8, tweede lid, van het 
Handvest. In dat artikellid is bepaald dat interbestuurlijk toezicht in de regel gericht 
dient te zijn op de rechtmatigheid van activiteiten van decentrale overheden en dat 
doelmatigheidstoezicht slechts mag plaatsvinden bij medebewindstaken. De Afde-
ling stelt vast dat het beroep op artikel 8, tweede lid, van het Handvest faalt ‘reeds 
omdat’ het Koninkrijk zich ingevolge artikel 2 van de Goedkeuringswet niet gebon-
den acht aan artikel 8, tweede lid, van het Handvest.

Hierboven heb ik al kanttekeningen geplaatst bij het voorbehoud dat Nederland 
heeft gemaakt ten aanzien van artikel 8, tweede lid, van het Handvest. Dat gemeen-
tebesturen in beroep kunnen komen tegen vernietigingsbesluiten is geregeld in ar-
tikel 281a van de Gemeentewet. In diverse andere lidstaten-partij bij het Handvest 
hebben decentrale overheden een algemeen beroepsrecht dat inhoudt dat zij bij de 
rechter voorziening kunnen vragen als door de nationale wetgever inbreuk wordt 
gemaakt op hun recht op autonomie. In Nederland bestaat zo’n algemeen beroeps-
recht voor gemeenten en provincies niet. Op zichzelf kunnen hun bestuursorganen 
op grond van de artikelen 8:1 jo artikel 1:2, tweede lid, van de Algemene wet be-
stuursrecht wel als belanghebbenden opkomen tegen besluiten van andere over-
heidsorganen waarbij inbreuken op hun autonomie worden gemaakt. 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 29 juli 2011, 
201011757/14/R1 
ECLI:NL:RVS:2011:BR4025
Crisis- en herstelwet 
Kerkrade
AB 2011/281 met noot Ch. W. Backes 

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeente 
Kerkrade tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak verzet aan tegen het besluit 
van provinciale staten van Limburg waarbij hun beroep tegen het Provinciaal inpas-
singsplan Buitenring Parkstad niet-ontvankelijk is verklaard. Zij bestrijden artikel 
1.4 van de Crisis- en Herstelwet dat bepaalt dat in afwijking van artikel 8, eerste lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep kan worden ingesteld door niet tot 
de centrale overheid behorende publiekrechtelijke rechtspersonen of hun bestuurs-
organen indien het besluit niet tot hen is gericht. Naar de mening van appellanten 
worden zij hierdoor in hun toegang tot de rechter belemmerd en dat is naar hun 
oordeel in strijd met artikel 11 van het Handvest dat bepaalt dat de lokale autori-
teiten het recht hebben rechtsmiddelen aan te wenden ten einde de zelfstandige 
uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren alsmede de eerbiediging van die 
beginselen van lokale autonomie die zijn vastgelegd in de Grondwet of de interne 
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wetgeving. De Afdeling stelde vast dat aan artikel 11 van het Handvest door de ge-
meente en haar bestuursorganen geen aanspraken kunnen worden ontleend, ‘reeds 
omdat’ in artikel 2 van de Goedkeuringswet van 10 oktober 1990 (Stb. 1990, 546) 
is bepaald dat het Koninkrijk zich niet gebonden zal achten aan het bepaalde in arti-
kel 11. Zoals hierboven is aangegeven heeft het voorbehoud ten aanzien van artikel 
11 van het Handvest te maken met het ontbreken van een algemeen beroepsrecht 
voor Nederlandse decentrale overheden. De Afdeling is voorts van mening dat in 
de artikelen 2 en 3 van het Handvest die bepalen dat het recht op lokale autonomie 
in Grondwet of wetgeving moet worden verzekerd en dat lokale autonomie inhoudt 
het recht en het vermogen van lokale autoriteiten, binnen de grenzen van de wet, 
een belangrijk deel van de openbare aangelegenheden krachtens hun eigen verant-
woordelijkheid en in het belang van de plaatselijke bevolking te regelen en te behe-
ren, ‘niet zodanig gepreciseerde normen (worden, ihd) gegeven dat deze naar hun 
inhoud voor rechtstreekse toepassing vatbaar zijn en een ieder kunnen verbinden 
als bedoeld in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet.’ De opmerking die Backes 
in zijn noot over het Handvest maakt i.e. dat ‘het is gebleven bij vage politieke ver-
klaringen die niet concreet genoeg zijn om daarmee rechtens wat te kunnen’ gaat 
voor onderdelen van het Handvest wellicht op, maar naar mijn smaak kunnen aan 
sommige bepalingen wel juridische aanspraken worden ontleend door decentrale 
overheidsorganen.283 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 7 december 2011, 
2011070717/1/H1 ECLI:NL:RVS:2011:BU7093 en Rechtbank Rotter-
dam 13 mei 2011, AWB 11 / 1306, 
ECLI:NL:RBROT:2011:BQ5002
Crisis- en herstelwet
Den Haag
BR 2012/27 met noot R.L. de Graaf en W.J Bosma

De gemeente Den Haag, het college van burgemeester en wethouders en de gemeen-
teraad van Den Haag komen in het geweer tegen het besluit van de minister van 
Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de aan Evelop Ontwikkeling B.V./ Sche-
veningen Buiten B.V. verleende vergunning voor het oprichten en in stand houden 
van het offshore windturbinepark ‘Scheveningen Buiten’. Zij beroepen zich op de 
artikelen 2, 4 en 11 van het Handvest. Artikel 2 bepaalt dat het beginsel van lokale 

283. A.T. Marseille, B.W.N. de Waard, F.J. Jansen, K.J. de Graaf en N.A. De Vos concluderen in het 
Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet, Vakgroep bestuursrecht en 
bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen & Departement staats- en bestuursrecht, encyclope-
die en rechtsgeschiedenis, Universiteit van Tilburg Groningen/Tilburg, 30 maart 2012, (bijlage bij 
kamerstuk 32127, nr. 160, Tweede Kamer) onder 2.7.4 Beperking beroepsrecht voor decentrale 
overheden, p. 89, dat artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet geen strijdigheid lijkt op te leveren met 
de Europese regels die onder meer een effectieve toegang tot de rechter waarborgen – als ze al van 
toepassing zouden zijn – omdat de rechtsgang bij de burgerlijke rechter openstaat. Die conclusie 
sluit aan bij wat in de rechterlijke uitspraken wordt overwogen over artikel 1.4 van de Crisis- en 
herstelwet in relatie tot de ingeroepen bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale auto-
nomie.
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autonomie dient te worden erkend in de interne wetgeving en waar mogelijk in de 
grondwet. Artikel 4 handelt over de reikwijdte van de lokale autonomie en bepaalt 
dat decentrale overheidsorganen waar mogelijk autonome bevoegdheden moeten 
hebben. Het zesde lid van artikel 4 bepaalt dat de lokale autoriteiten, voor zover 
mogelijk, tijdig en op gepaste wijze dienen te worden geraadpleegd over de planning 
en de besluitvormingsprocedures aangaande alle zaken die hen rechtstreeks raken. 
Artikel 11 bepaalt dat lokale autoriteiten rechtsmiddelen moeten kunnen aanwen-
den om hun autonomie veilig te stellen. Net als in de zaak Kerkrade bestreden de 
Haagse appellanten de toepassing van artikel 1.4 van de Crisis- en Herstelwet dat 
bepaalt dat in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
geen beroep kan worden ingesteld door niet tot de centrale overheid behorende pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen of hun bestuursorganen indien het besluit niet tot 
hun is gericht. Naar de mening van appellanten werden zij hierdoor in hun toegang 
tot de rechter belemmerd en zou dat in strijd zijn met een aantal bepalingen van 
het Handvest. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat het beroep van eisers op de 
artikelen 2 en 4, en het eerst ter zitting gedane beroep op artikel 11, van het Euro-
pees Handvest inzake lokale autonomie niet kon leiden tot het in dit geval buiten 
toepassing laten van artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet omdat deze bepalingen 
uit het Handvest geen rechtstreekse werking hebben. Daarnaast heeft Nederland 
bij de ondertekening van het Handvest bij artikel 11, dat ziet op de wettelijke be-
scherming van de lokale autonomie, een voorbehoud gemaakt. Appellante beroept 
zich voor haar standpunt dat zij door de rechtbank ten onrechte niet-ontvankelijk is 
verklaard in haar beroep wederom op de artikelen 2, 4 en 11 van het Handvest. De 
Afdeling verwijst naar haar uitspraak in de zaak Kerkrade waarin zij heeft bepaald 
dat aan artikel 11 van het handvest geen aanspraak kan worden ontleend ‘reeds om-
dat’ in artikel 2 van de Goedkeuringswet van 10 oktober 1990 (Stb. 1990, 546) is 
bepaald dat het Koninkrijk zich niet gebonden zal achten aan het bepaalde in artikel 
11. Voorts wijst zij erop dat zij in de uitspraak Kerkrade met betrekking tot artikel 
2 van het Handvest heeft overwogen dat dat voorschrift ‘niet zodanig gepreciseerde 
normen zijn gegeven dat deze naar hun inhoud voor rechtstreekse toepassing vat-
baar zijn en een ieder kunnen verbinden als bedoeld in de artikelen 93 en 94 van de 
Grondwet.’ Hieraan voegt de Afdeling nog toe dat ook artikel 4 van het Handvest 
geen voldoende precieze normen bevat om aan te kunnen nemen dat sprake is van 
een direct bindende bepaling. 

De Graaf en Bosma wijzen er in hun noot bij het arrest op dat de artikelen 2 en 
4 van het Handvest bepalen dat het beginsel van lokale autonomie in interne wetge-
ving moet worden erkend en dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden van lo-
kale autoriteiten bij de Grondwet of bij wet moeten worden vastgesteld. Zij menen 
dat dit impliceert dat beide artikelen niet self-executing zijn en mitsdien niet een 
ieder kunnen verbinden als bedoeld in artikel 93 van de Grondwet. Hun redenering 
lijkt mij wel erg kort door de bocht en onhoudbaar. 
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Rechtbank Breda, 25 januari 2012, AWB- 11_4463 
ECLI:NL:RBBRE:2012:168
Wet werk en bijstand 
Heusden

Deze uitspraak komt hieronder aan de orde bij de bespreking van de ho-
ger beroepszaak in Centrale Raad van Beroep 8 juli 2013, 12-1381 WWB 
ECLI:NL:CRVB:2013:CA4026

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 2 mei 2012, 
201105967/1/R1 
ECLI:NL:RVS:2012:BW4561
Crisis- en herstelwet 
Bergermeer 

Deze zaak betreft het beroep van een aantal natuurlijke en privaatrechtelijke rechts-
personen tegen een aantal bestuursorganen van de centrale overheid en van decen-
trale overheden ter zake van een aantal op grond van artikel 3.35, eerste lid, aanhef 
en onder b, van de Wet op de ruimtelijke ordening genomen uitvoeringsbesluiten 
voor het Inpassingsplan Bergermeer.

Het Europees Handvest inzake lokale autonomie komt aan de orde als een van 
de appellanten aanvoert dat artikel 1.4 van de Crisis- en Herstelwet buiten toepas-
sing moet worden gelaten omdat deze bepaling de in artikel 11 van het Handvest 
gewaarborgde toegang tot de rechter voor de raad, het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeente Bergen belemmert. De Afdeling bestuursrechtspraak 
verwijst naar haar uitspraken in de zaken Kerkrade en Den Haag en overweegt dat 
aan artikel 11 van het Handvest geen aanspraak kan worden ontleend, ‘reeds om-
dat’ in artikel 2 van de Goedkeuringswet van 10 oktober 1990 (Stb.1990, 546) is 
bepaald dat het Koninkrijk zich niet gebonden zal achten aan het bepaalde in artikel 
11. De artikelen 2 en 4 van het Handvest bevatten naar het oordeel van de Afdeling 
‘niet zodanig gepreciseerde normen (…) dat deze naar hun inhoud voor rechtstreek-
se toepassing vatbaar zijn en een ieder kunnen verbinden als bedoeld in de artikelen 
93 en 94 van de Grondwet.’ 

Rechtbank Den Haag, 3 juli-2013, SGR 12/4631, 12/4633, 12/4635 en 
12/4636 ECLI:NL:RBDHA:2013:7803
Wet sociale werkvoorziening
Meer dan 100 gemeenten

De colleges van burgemeester en wethouders van meer dan 100 gemeenten komen 
op tegen de vaststelling van de uitkering op basis van de Wet sociale werkvoorzie-
ning omdat zij menen dat die te laag is. Volgens eisers is het bestreden besluit in 
strijd met artikel 9, eerste en tweede lid, van het Europese Handvest inzake lokale 
autonomie, aangezien daarin vermeld staat dat de eigen financiële middelen van de 
lokale autoriteiten evenredig dienen te zijn aan de bevoegdheden in de wet. De recht-
bank Den Haag verwijst naar de uitspraak van de rechtbank Breda van 25 januari 



117

Zelfstandigheid in gebondenheid

2012 en stelt dat de in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Handvest neergelegde 
normen niet zodanig zijn gepreciseerd dat deze kunnen worden aangemerkt als een 
ieder verbindende bepalingen in de zin van artikel 94 van de Grondwet. Voorts kan 
uit de toelichtende nota van 7 juni 1988 op het Handvest worden afgeleid dat het 
eerste lid van artikel 9 slechts ziet op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
en niet ook op specifieke uitkeringen ter uitvoering van medebewindstaken alsmede 
dat specifieke uitkeringen aan gemeentebesturen niet per definitie kostendekkend 
hoeven te zijn, aldus de rechtbank. Met betrekking tot het standpunt van de gemeen-
tebesturen dat het budget voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 
ontoereikend is om de wet goed uit te voeren zodat de omvang en de kwaliteit van 
de sociale werkvoorziening te veel onder druk komt te staan, oordeelt de rechtbank 
dat de politiek moet bepalen of het budget kostendekkend is: niet de rechter, doch de 
wetgever stelt de begrotingswetten vast. 

Centrale Raad van Beroep 8 juli 2013, 12-1381 WWB 
ECLI:NL:CRVB:2013:CA4026 Rechtbank Breda, 25 januari 2012, 
AWB- 11_4463 ECLI:NL:RBBRE:2012:168
Wet werk en bijstand
Heusden
RSV 2013/237 met noot C.W.C.A. Bruggeman

De Centrale Raad van Beroep beslist in het hoger beroep van het college van burge-
meester en wethouders van Heusden tegen een uitspraak van de rechtbank Breda. 
Bij de rechtbank heeft het Heusdense college zich beroepen op artikel 9, eerste en 
tweede lid, van het Handvest. Die artikelleden bepalen dat gemeentebesturen, bin-
nen het kader van het nationale economisch beleid, vrijelijk moeten kunnen beschik-
ken over eigen financiële middelen die evenredig zijn aan de door hen op basis van 
de Grondwet of de wet uit te oefenen bevoegdheden. De rechtbank overweegt dat 
de aan de gemeente Heusden verstrekte uitkeringen ex artikel 69, eerste en tweede 
lid, van de Wet werk en bijstand zijn gebaseerd op het bij wet van 4 februari 2010 
(begrotingswet) vastgestelde macrobudget voor 2010. Artikel 9, eerste en tweede 
lid, van het Handvest bieden naar het oordeel van de rechtbank geen grondslag om 
de begrotingswet buiten toepassing te laten omdat de daarin neergelegde normen 
niet zodanig zijn gepreciseerd dat deze kunnen worden aangemerkt als een ieder 
verbindende bepalingen in de zin van artikel 94 van de Grondwet. De rechtbank 
geeft aan zich in dit oordeel gesteund te voelen door de parlementaire geschiedenis 
van de goedkeuringswet voor het Europees Handvest inzake lokale autonomie en 
verwijst met name naar memorie van antwoord inzake het voorstel voor de goed-
keuringswet284 en naar hetgeen in de bij de brief over de oorspronkelijk beoogde 
stilzwijgende goedkeuring gevoegde Toelichtende nota van 7 juni 1988285 over arti-
kel 9 van het Handvest is opgemerkt. Daaruit kan naar haar oordeel worden afgeleid 
dat het eerste lid alleen ziet op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en niet 
ook op specifieke uitkeringen ter uitvoering van medebewindstaken zoals verlening 

284. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 586, nr. 9, p. 3.
285. Kamerstukken II, 1987-1988, 20 586, nr, 1, p. 7.
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van bijstandsuitkeringen. Verder is uitdrukkelijk gesteld dat specifieke uitkeringen 
aan gemeentebesturen niet per definitie kostendekkend hoeven te zijn, onder ver-
wijzing naar de manier waarop het rijk kosten voor bijstandsverlening aan gemeen-
tebesturen vergoedt. Op basis van het vorenstaande concludeert de rechtbank dat 
artikel 9, eerste en tweede lid, van het Handvest geen grondslag biedt om de wet 
van 4 februari 2010 buiten toepassing te laten. Appellanten bestrijden de opvat-
ting van de rechtbank. Zij menen dat de wetgever in strijd met artikel 9, tweede lid, 
heeft gehandeld nu het macrobudget 2010 als gevolg van de vanaf 2008 gehanteerde 
financieringssystematiek te laag is vastgesteld. De Centrale Raad van beroep laat 
in eerste instantie de mogelijkheid dat artikel 9, tweede lid, van het Handvest een 
ieder verbindend is, in het midden. Dat is jammer vanuit de gedachte dat met een 
uitspraak ter zake één van de hoogste Nederlandse bestuursrechters meer duidelijk-
heid zou kunnen bieden aan de centrale en de decentrale overheden over de status 
van de bepaling in het Handvest. De Raad overweegt vervolgens dat, ‘al aangeno-
men dat aan artikel 9, tweede lid, van het Handvest rechtstreekse werking toekomt 
als bedoeld in artikel 94 van de Gw’, niet valt in te zien dat de vaststelling van het 
macrobudget bij de begrotingswet in strijd zou komen met deze bepaling. Hij is van 
mening dat de term ‘evenredig’ in artikel 9, tweede lid, van het Handvest een zekere 
marge laat en niet inhoudt dat lokale autoriteiten steeds volledig moeten worden 
gecompenseerd voor de kosten van de aan hen toebedeelde taken en wijst er daarbij 
ook op dat dit door partijen overigens niet wordt betwist. Bij de vaststelling van 
het macrobudget door de wetgever neemt het in 2007 tussen het rijk en de VNG 
gesloten bestuursakkoord naar het oordeel van de Raad een centrale plaats in. De 
Centrale Raad is van oordeel dat de wetgever bij de vaststelling van het macrobud-
get in 2010 niet in strijd met artikel 9, tweede lid, van het Handvest heeft gehandeld 
door de gemeenten aan de in het bestuursakkoord gemaakte afspraak te houden. Hij 
wijst erop dat het macrobudget voor de jaren 2008 en 2009 groter was dan de in die 
jaren door de gemeenten gemaakte kosten en dat het inkomensdeel van de WWB 
niet-geoormerkt geld betreft, zodat gemeenten vrij zijn in de besteding ervan. De 
Raad acht het niet onredelijk te verwachten dat bij een financiële tegenvaller, zoals 
bij de hier aan de orde zijnde gemeenten, binnen de eigen begroting een oplossing 
wordt gezocht. Hij neemt voorts in aanmerking dat gemeentebesturen hun eigen 
bijstandspopulatie alsmede de hoogte van de gemiddelde bijstandsuitkering kunnen 
beïnvloeden met de inspanningen die zij leveren bij het begeleiden van bijstands-
gerechtigden naar de arbeidsmarkt. Ten slotte overweegt de Raad dat gemeenten, 
wanneer zij tekortkomen, een beroep kunnen doen op de incidentele aanvullende 
uitkering of de meerjarige aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 74 van de 
WWB. Mogen we nu aannemen dat de Centrale Raad door een inhoudelijk oordeel 
te geven over de verenigbaarheid van het macrobudget met het bepaalde in artikel 
9, tweede lid van het Handvest, toch impliciet heeft geoordeeld dat die bepaling een 
ieder verbindend is? Of heeft Bruggeman het bij het rechte eind als hij meldt dat op 
de argumentatie van de Centrale Raad van Beroep voor het volgen van de rechtbank 
Breda weinig is aan te merken?
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Rechtbank Den Haag, 17 juli 2013, AWB-12_9517, 
ECLI:NL:RBDHA:2013:8570
Wet werk en bijstand
Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de gemeenteraad en 
de gemeente hebben beroep ingesteld tegen het besluit van de minister van Sociale 
Zaken waarbij de uitkering op grond van artikel 69, eerste lid onder a, van de Wet 
werk en bijstand is vastgesteld op basis van het macrobudget 2011 zoals dat in de 
desbetreffende begrotingswet is vastgelegd. De rechtbank merkt alleen het college 
als belanghebbende aan omdat het college het bestuursorgaan is waaraan de uit-
kering moet worden betaald. De rechtbank overweegt dat zij eisers betoog dat de 
begrotingswet in strijd is met het Europees Handvest inzake de lokale autonomie zo 
begrijpt dat eiser van mening is dat deze wet wegens strijd met artikel 9, eerste en 
tweede lid, van dat verdrag buiten toepassing zou moeten blijven. 
Artikel 9, eerste lid, van het Handvest bepaalt dat de lokale autoriteiten, binnen het 
kader van het nationale economische beleid, recht hebben op voldoende eigen finan-
ciële middelen, waarover zij vrijelijk kunnen beschikken bij de uitoefening van hun 
bevoegdheden. 

Artikel 9, tweede lid, van het Handvest bepaalt dat de financiële middelen van 
de lokale autoriteiten evenredig dienen te zijn aan de bevoegdheden zoals die zijn 
vastgelegd in de Grondwet of de wet. De rechtbank is van oordeel dat artikel 9 nor-
men bevat die niet zodanig zijn gepreciseerd, dat deze kunnen worden aangemerkt 
als een ieder verbindende bepalingen in de zin van artikel 94 van de Grondwet. Zij 
stelt voor dit oordeel steun te vinden in de parlementaire geschiedenis van de Goed-
keuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie (Stb. 1990, 546), meer in 
het bijzonder in de memorie van antwoord bij het ontwerp van de Goedkeuringswet 
(TK 1988-1989, 20 586, nr. 9, p. 3). Kennelijk doelt de rechtbank op dezelfde pas-
sage als die welke de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanhaalde 
in haar uitspraak over de planologische kernbeslissing inzake de Betuweroute. Naar 
mijn mening geldt voor de rechtbank evenals voor de Afdeling dat een expliciet ei-
gen oordeel over de eeniederverbindendheid te verkiezen ware geweest boven een 
verwijzing naar de wetsgeschiedenis van de Goedkeuringswet bij het Handvest.

De rechtbank wijst ook op wat in de toelichtende nota bij het Handvest (TK 
1987-1988, 20 586, bijlage bij nr. 1, p. 7) over artikel 9 van het Handvest is op-
gemerkt. Daaruit kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat het 
eerste lid alleen ziet op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en niet ook 
op specifieke uitkeringen ter uitvoering van medebewindstaken zoals verlening van 
bijstandsuitkeringen. Verder is uitdrukkelijk gesteld dat specifieke uitkeringen aan 
gemeentebesturen niet per definitie kostendekkend hoeven te zijn, onder verwijzing 
naar de manier waarop het rijk kosten voor bijstandsverlening aan gemeentebestu-
ren vergoedt, aldus de rechtbank. Zij oordeelt dat artikel 9 van het Handvest geen 
grondslag biedt om de begrotingswet buiten toepassing te laten.
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Rechtbank Overijssel, 10 maart 2015, nr. Awb 14/2701, 
ECLI:NL:RBOVE:2015:1218
Wet sociale werkvoorziening
Almelo

In deze uitspraak oordeelt de Rechtbank Overijssel over het door het college van 
burgemeester en wethouders van Almelo ingestelde beroep tegen een besluit van de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die uitkering, uitgedrukt in 
arbeidsjaren, is gebaseerd op de totale realisatie aantal Wsw-arbeidsplaatsen maar 
er was sprake van onderrealisatie. Bij het bestreden besluit wordt de door een fout 
in de Almelose verantwoording verstrekte te hoge uitkering over 2011 die door het 
rijk aan de gemeente is verstrekt in het kader van de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw), teruggevorderd. Eiser stelt dat sprake is van overmacht door een menselijke 
fout en voert onder meer aan dat sprake is van een strafsanctie en dat het terugvor-
deringsbesluit het reparatoire karakter te boven gaat.

Eiser beroept zich erop dat de bijzondere omstandigheden van het geval voor 
verweerder aanleiding hadden moeten zijn om van het stringente toetsingskader af 
te wijken. Hij stelt zich op het standpunt dat de onmogelijkheid om een menselijke 
fout te herstellen en het rigide vasthouden aan de strakke termijnen en letterlijke 
tekst van de wet, in strijd is met artikel 9, vijfde lid, van het Europees Handvest in-
zake lokale autonomie (het Handvest), welk artikel is bedoeld ter bescherming van 
de financieel zwakkere lokale autoriteiten.

Ten aanzien van de door eiser gestelde strijd met artikel 9 van het Handvest over-
weegt de Rechtbank dat met dit artikel is beoogd weer te geven dat de gemeenten 
voldoende armslag dienen te hebben om de aan hen toebedeelde taken en bevoegd-
heden uit te voeren. Zij overweegt voorts dat, aangenomen dat aan artikel 9, tweede 
lid, van het Handvest rechtstreekse werking toekomt als bedoeld in artikel 94 van de 
Grondwet, niet valt in te zien dat het bestreden besluit in strijd komt met deze bepa-
ling, nu die veeleer ziet op de vaststelling van het macrobudget bij de begrotingswet. 
Daar komt volgens de rechtbank bij dat de term evenredig in artikel 9, tweede lid, 
van het Handvest een zekere marge laat en niet inhoudt dat lokale autoriteiten steeds 
volledig moeten worden gecompenseerd voor de kosten van de aan hen toebedeelde 
taken. Reeds hierom treft het beroep dat eiser doet op het Handvest naar het oordeel 
van de rechtbank geen doel.

Rechtbank Gelderland , 8 september 2015, nr. AWB - 15 , 239, 
ECLI:NL:RBGEL:2015:5655
Wet sociale werkvoorziening
Geanonimiseerde gemeente

Dit vonnis is gewezen in het beroep van een geanonimiseerd gemeentebestuur tegen 
een met de Almelose terugvordering vergelijkbaar besluit van de staatssecretaris 
van Sociale zaken en werkgelegenheid. 

De terugvordering betreft ook hier een deel van de in het kader van de Wet soci-
ale werkvoorziening (Wsw) over het jaar 2011 aan het gemeentebestuur verstrekte 
uitkering. Niet in geschil is dat uit de verantwoordingsinformatie is gebleken dat 
sprake is van onderrealisatie en dat eiser niet binnen de fatale termijn, maar eerst 
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in de bezwaarfase, heeft gemeld dat er een fout is gemaakt in de aangeleverde ge-
gevens. Ten aanzien van de stelling van eiser dat de terugvordering in strijd is met 
artikel 9 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, is de rechtbank van 
oordeel dat met dit artikel is beoogd weer te geven dat de gemeenten voldoende 
armslag dienen te hebben om de aan hen toebedeelde taken en bevoegdheden uit te 
voeren. Al aangenomen dat aan artikel 9, tweede lid, van het Handvest rechtstreek-
se werking toekomt als bedoeld in artikel 94 van de Grondwet, valt niet in te zien 
dat het bestreden besluit in strijd komt met deze bepaling, nu die veeleer ziet op de 
vaststelling van het macrobudget bij de begrotingswet. Daar komt bij dat de term 
evenredig in artikel 9, tweede lid, van het Handvest een zekere marge laat en niet 
inhoudt dat lokale autoriteiten steeds volledig moeten worden gecompenseerd voor 
de kosten van de aan hen toebedeelde taken. Reeds hierom treft deze grond geen 
doel, aldus de rechtbank. Wat betreft het door eiser ingeroepen artikel 8 van het 
Handvest merkt de rechtbank op dat dit artikel, voor zover daaraan al rechtstreekse 
werking toekomt, betrekking heeft op toezicht. Omdat het hier gaat om een verant-
woordingsplicht, is dit artikel in dit geval naar haar oordeel niet van toepassing. 

Rechtbank Den Haag , 19 april 2016, nr. AWB-15/4788, 
ECLI:NL:RBDHA:2016:4232
Participatiewet 
Gemeente Den Haag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de gemeente 
Den Haag voor de gebundelde uitkering Participatiewet, Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(IOAW), Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) voor het kalenderjaar 
2015 een voorlopig budget toegekend krachtens artikel 69, eerste lid, van de Partici-
patiewet (Pw). De uitkering wordt jaarlijks toegekend op basis van een bij de Begro-
tingswet Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld macrobudget waarbij als 
uitgangspunt geldt dat het macrobudget toereikend is voor de geraamde kosten van 
alle gemeenten. Bij de verdeling van het macrobudget voor 2015 is gebruikgemaakt 
van een nieuw verdeelmodel, te weten het door het Sociaal en Cultureel Planbureau 
ontwikkelde multiniveaumodel. Volgens de gemachtigden van de gemeente is het 
verdeelmodel te snel ingevoerd, bevat het fouten, is het onjuist toegepast en is het 
verdeelmodel ook niet reproduceerbaar. De toepassing van dit verdeelmodel brengt 
voor de gemeente een fors tekort mee voor 2015 (ca. 25 miljoen euro), dat volgens 
eiser uitsluitend wordt veroorzaakt door tekortkomingen in het nieuwe verdeel-
model en het gebruik van foute brongegevens. De toegekende uitkering is niet toe-
reikend voor de voor dat jaar geraamde kosten van de gemeente, terwijl er voor de 
uitvoering van de medebewindstaak een volledig kostendekkende vergoeding voor 
de feitelijke uitkeringskosten zou moeten worden verstrekt. De verplichting tot vol-
ledig kostendekkende financiering van de kosten op gemeenteniveau volgt volgens 
de gemachtigden van de gemeente uit de artikelen 69, tweede lid, en 74 van de Parti-
cipatiewet, in samenhang met artikel 108, derde lid, van de Gemeentewet, alsmede 
uit artikel 9 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Het bestreden be-
sluit, de Participatiewet en het onderliggende verdeelmodel zijn dan ook in strijd 
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met deze bepalingen. Het toegepaste verdeelmodel staat in de weg aan toekenning 
van een kostendekkende vergoeding, omdat het op alle onderdelen relevante gebre-
ken kent. De rechtbank stelt voor zover hier van belang vast dat de Participatiewet 
een eigen financieringssystematiek kent, die is uitgewerkt in de Regeling en het Be-
sluit Participatiewet. In dit systeem van budgetbekostiging − waartoe is overgegaan 
met de invoering van de Wet werk en bijstand − wordt op basis van objectieve fac-
toren het macrobudget onder de gemeenten verdeeld en wordt aangesloten bij het 
uitgangspunt van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet dat de beleidsmatige 
en financiële verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt. Dit geeft gemeenten een 
prikkel om zo veel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het werk te helpen en 
te houden. De gemeente is verantwoordelijk voor alle personen die kunnen werken 
maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat 
zij deze groeiende doelgroep ondersteuning bieden zodat zij aan de slag gaan. In 
deze budgetsystematiek wordt aan de hand van het aantal huishoudens in een ge-
meente dat naar statistische verwachting een beroep op de bijstand zal doen en op 
basis van de voor die gemeente specifiek van belang zijnde gegevens het gemeente-
lijk bijstandsbudget bepaald. De bedoeling is niet dat dit budget kostendekkend is 
voor de feitelijke uitkeringskosten, maar voor de door het model getaxeerde uitke-
ringskosten. Met de invoering van dit systeem van budgetbekostiging is de wetgever 
afgestapt van het voorheen geldende declaratiesysteem en is dus gebroken met een 
openeindfinanciering.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt voor zover de bijzondere wetgever met 
deze systematiek is afgeweken van artikel 108, derde lid, van de Gemeentewet, deze 
afwijking en de redenen daarvoor duidelijk uit de wet en de daarop gebaseerde regel-
geving alsmede de totstandkomingsgeschiedenis daarvan. Aldus is bij en krachtens 
de Participatiewet voorzien in een eigen, van de Gemeentewet afwijkend wettelijk 
financieringssysteem, zo stelt de rechtbank. Het betoog namens de gemeente Den 
Haag dat de verdeelsystematiek in strijd is met het Handvest, begrijpt de rechtbank 
aldus dat artikel 6 van het Besluit Participatiewet (Pw) wegens strijd met artikel 9, 
eerste, tweede en vierde lid, van dat verdrag buiten toepassing zou moeten blijven. 
Zij overweegt dat artikel 9, eerste lid, van het Handvest bepaalt dat de lokale auto-
riteiten, binnen het kader van het nationale economische beleid, recht hebben op 
voldoende eigen financiële middelen, waarover zij vrijelijk kunnen beschikken bij 
de uitoefening van hun bevoegdheden, en dat artikel 9, tweede lid, bepaalt dat de 
financiële middelen van de lokale autoriteiten evenredig dienen te zijn aan de be-
voegdheden zoals die zijn vastgelegd in de Grondwet (Gw) of de wet. De rechtbank 
oordeelt: ‘Al aangenomen dat aan de genoemde artikelen van het Handvest recht-
streekse werking toekomt als bedoeld in artikel 94 van de Gw, dan valt nog niet in 
te zien dat artikel 6 van het Besluit Pw in strijd zou komen met deze bepaling. De 
term evenredig in artikel 9, tweede lid, van het Handvest laat een zekere marge en 
houdt niet in dat lokale autoriteiten steeds volledig moeten worden gecompenseerd 
voor de kosten van de aan hen toebedeelde taken.’ De rechtbank concludeert dat de 
verdeelsystematiek, zoals geregeld in artikel 6 van het Besluit Participatiewet niet in 
strijd is met het Handvest.
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Rechtbank Midden-Nederland , 26 april 2016, nr. UTR 15/4151, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:2475
Participatiewet
Gemeente Utrecht

Bij het bestreden besluit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid aan de gemeente Utrecht voor het jaar 2015 een (voorlopige) gebundelde 
uitkering Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstand-
verlening zelfstandingen (Bbz 2004) toegekend. De gemeente is daartegen in be-
roep gekomen omdat naar haar mening de regelgeving met betrekking tot het ver-
deelmodel onder meer in strijd is met artikel 9 van het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie. De gemachtigde van de gemeente Utrecht voert aan dat het nieu-
we verdeelmodel − het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde mul-
tiniveaumodel − verdeelstoornissen en evidente en fundamentele fouten bevat en 
dat de volgens dat model berekende uitkering een ontoereikend budget oplevert. De 
rechtbank overweegt dat eerst moet worden beoordeeld of de algemeen verbinden-
de voorschriften waarop het verdeelmodel is gebaseerd, het Besluit Participatiewet 
en de Regeling Participatiewet, in strijd zijn met hogere regelgeving. Zij overweegt 
dat volgens vaste jurisprudentie aan een algemeen verbindend voorschrift verbin-
dende kracht kan worden ontzegd, indien het in strijd is met een hoger wettelijk 
voorschrift. Als lagere regelgeving evident onredelijk is of in strijd is met een ander 
algemeen rechtsbeginsel, kan de rechter die regelgeving ook onverbindend achten. 
Dit gaat om wat wel wordt aangeduid als het Landbouwvliegerscriterium. Het is 
daarbij niet aan de rechter om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de 
betrokken belangen moet worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen. Ook 
overigens moet de rechter hiermee terughoudend omgaan. De rechtbank verwijst 
naar het arrest van de Hoge Raad van 16 mei 1986, AB 1986/574, en voor een toe-
passing in het bestuursrecht naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 11 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN3722. Het 
is aan het regelgevend bevoegd gezag om de verschillende belangen die betrokken 
zijn bij de vaststelling van een algemeen verbindend voorschrift tegen elkaar af te 
wegen. Voorts kan de rechter tot het oordeel komen dat, hoewel een algemeen ver-
bindend voorschrift als zodanig niet jegens een ieder onverbindend is te achten, een 
bestuursorgaan gehouden was dat voorschrift buiten toepassing te laten, omdat 
toepassing in een bijzonder geval kennelijk onredelijk is. De rechter dient daarbij 
evenzeer terughoudendheid te betrachten. Zij stelt dat allereerst moet worden be-
oordeeld of de algemeen verbindende voorschriften waarop het verdeelmodel is 
gebaseerd, het Besluit Pw en de Regeling PW, IOAW en IOAZ, in strijd zijn met 
hogere regelgeving. Naar aanleiding van het betoog vanwege de gemeente Utrecht 
dat de regelgeving met betrekking tot het verdeelmodel in strijd is met artikel 9 van 
het Europees Handvest inzake lokale autonomie, overweegt de rechtbank dat artikel 
9 van het Handvest bepaalt dat de lokale autoriteiten, binnen het kader van het na-
tionale economische beleid, recht hebben op voldoende eigen financiële middelen, 
waarover zij vrijelijk kunnen beschikken bij de uitoefening van hun bevoegdheden; 
de financiële middelen van de lokale autoriteiten dienen evenredig te zijn aan de be-
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voegdheden zoals die zijn vastgelegd in de Grondwet of de wet. Naar het oordeel 
van de rechtbank bevat dit artikel normen die niet zodanig zijn gepreciseerd, dat 
deze kunnen worden aangemerkt als een ieder verbindende bepalingen in de zin van 
artikel 94 van de Grondwet. Dit oordeel vindt volgens haar steun in de parlemen-
taire geschiedenis van de Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale auto-
nomie; zij verwijst met name naar de memorie van antwoord bij het voorstel voor 
de Goedkeuringswet (TK 1988-1989, 20 586, nr. 9, p. 3). Verder wijst de rechtbank 
op wat in de nota van toelichting van 7 juni 1988 (TK 1987-1988, 20 586, nr. 1, 
p. 7) over artikel 9 van het Handvest is opgemerkt. Daaruit kan naar haar oordeel 
worden afgeleid dat het eerste lid alleen ziet op de algemene uitkering uit het Ge-
meentefonds en niet ook op specifieke uitkeringen ter uitvoering van medebewind-
staken zoals verlening van bijstandsuitkeringen. Verder is, zo vervolgt de rechtbank, 
uitdrukkelijk gesteld dat specifieke uitkeringen aan gemeentebesturen niet per de-
finitie kostendekkend hoeven te zijn, onder verwijzing naar de manier waarop het 
rijk kosten voor bijstandsverlening aan gemeentebesturen vergoedt. De rechtbank 
concludeert dat artikel 9 van het Handvest daarom geen grondslag biedt om de re-
gelgeving met betrekking tot het verdeelmodel onverbindend te verklaren of buiten 
toepassing te laten.

Langs de weg van de exceptieve toetsing komt de rechtbank toe aan beoordeling 
van het nieuwe verdeelmodel zelf. Zij oordeelt dat artikel 6 van het Besluit Pw en 
het verdeelmodel in de bijlage bij dat Besluit als zodanig ook niet in strijd zijn met 
de artikelen 108, derde lid en artikel 187 van de Gemeentewet en wijst erop dat 
de wetgever welbewust is afgestapt van het declaratiesysteem voor de financiering 
van de bijstandsuitgaven van de gemeenten en van volledige kostenvergoeding van 
bijstandskosten. Artikel 108, derde lid van de Gemeentewet is daarom naar haar 
oordeel geen carte blanche meer voor een volledige kostendekking. De rechtbank 
ziet dus geen aanleiding voor het oordeel dat de regelgeving waarin het model is 
neergelegd onverbindend is of buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd 
met hogere regelgeving maar zij komt wel tot de conclusie dat de toepassing van 
het SCP-model in de omstandigheden in de gemeente Utrecht evident onredelijk 
uitwerkt en om die reden voor eiseres buiten toepassing verklaard dient te worden. 
Een schoolvoorbeeld van het verschil tussen abstracte en concrete toetsing.

Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, 5 juli 2017. 
AWB/ROE 17/752 (verzoek) en C/03/237143 / KG ZA 17-324 (dag-
vaarding), ECLI:NL:RBLIM:2017:6452
Wet Algemene bepalingen herinindeling
Landgraaf286

De gemeente Landgraaf verzet zich tegen een gemeentelijke herindeling waarbij de 
gemeente wordt samengevoegd met de gemeente Heerlen en doet bij de rechter on-
der meer een beroep op artikel 5 van het Handvest dat bepaalt dat wijzigingen van 

286. Deze beslissing wordt uitgebreider besproken dan andere uitspraken ter verduidelijking van en in 
verband met hetgeen in hoofdstuk V aan de orde komt over de voorgenomen herindeling in Land-
graaf. 
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plaatselijke gebiedsgrenzen niet worden aangebracht zonder vooraf de desbetref-
fende plaatselijke gemeenschappen te raadplegen, zo mogelijk door middel van een 
referendum, waar dit wettelijk is toegestaan. 

De op artikel 123, eerste lid, van de Grondwet gebaseerde Wet algemene bepa-
lingen voor herindeling,287 de Wet arhi, biedt de grondslag voor herindeling. Uit-
gangspunt van deze wet en het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2011288 is 
dat er lokaal, ‘van onderop’, draagvlak is voor de herindeling. Maar als er te weinig 
consensus bij de betrokken gemeentebesturen is kan het provinciebestuur de regie 
overnemen. Dat doet het provinciebestuur van Limburg in 2017. Nadat de gemeen-
teraad van Landgraaf het plan voor een bestuurlijke fusie tussen Landgraaf en Heer-
len in januari 2017 heeft afgewezen en de wethouders van Landgraaf per direct zijn 
afgetreden, presenteren gedeputeerde staten van Limburg binnen 7 weken een her-
indelingsontwerp. Op 21 maart 2017 stellen GS het herindelingsontwerp waarin de 
gemeenten Heerlen en Landgraaf worden samengevoegd, vast. Op 1 mei 2017 dient 
het in maart 2017 nieuw aangetreden college van Landgraaf een bezwaarschrift in 
tegen de vaststelling. Het college stelt zich op het standpunt dat het herindelingsont-
werp een besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Bij besluit van 20 juni 2017 wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard 
door gedeputeerde staten die daarbij het advies van de Adviescommissie bezwaar-
schriften Provincie Limburg dat de vaststelling van het herindelingsontwerp niet te 
beschouwen is als een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit in de zin van artikel 
1:3 lid 1 Awb. 2.20, overnemen.

Het Landgraafse college stelt op 22 juni 2017 bij de rechtbank Limburg in 
Maastricht beroep in tegen het besluit van gedeputeerde staten van 20 juni 2017 en 
verzoekt de voorzieningenrechter het besluit tot vaststelling van het herindelings-
ontwerp te schorsen en de provinciale bestuursambten te verbieden een herinde-
lingsadvies verder voor te bereiden of vast te stellen, in ieder geval totdat een door 
het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf289 ingevolge de Referendumverordening 
Provincie Limburg verzocht referendum over de voorgenomen herindeling zal heb-
ben plaatsgevonden. De voorzieningenrechter wijst het verzoek op 5 juli 2017 af.290 
Hij overweegt dat het herindelingsontwerp als zodanig geen extern rechtsgevolg 
heeft maar onderdeel is van de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling 
die uiteindelijk door een wet in formele zin tot stand komt. Omdat er tegen een her-

287. Wet van 24 oktober 1984, Staatsblad 1984, 475. 
288. Vastgesteld op 12 juli 2011, kenmerk 2011-2000257199, geraadpleegd op 26 juni 2017 via ht-

tps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/07/13/beleidskader-gemeentelijke-
herindeling. 

289. Het Burgercomité vraagt zelf ook een voorlopige voorziening, samengevat inhoudende schorsing 
en uitstel van de behandeling van het herindelingsadvies van provinciale staten totdat op het be-
zwaar zal zijn beslist. Dit verzoek wordt op1 augustus 2017 door de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, zonder behandeling ter zitting afgewezen omdat de 
besluitvorming over gemeentelijke herindeling aan de beoordeling van de bestuursrechter is ont-
trokken en de gevraagde voorzieningen buiten de grenzen van het standpunt van provinciale staten 
over het verzoek om een referendum gaan, zie ECLI:NL:RBLIM:2017:7502 Rechtbank Limburg, 
01-08-2017, AWB/ROE 17/1923. 

290. ECLI:NL:RBLIM:2017:6452 Rechtbank Limburg, 05-07-2017, AWB/ROE 17/752 (verzoek) en 
C/03/237143 / KG ZA 17-324 (dagvaarding).
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indelingsontwerp geen rechtsgang openstaat bij de bestuursrechter, is er naar zijn 
oordeel geen grond om een bestuursrechtelijke voorlopige voorziening te treffen en 
wordt het verzoek daartoe afgewezen. Omdat er geen met voldoende waarborgen 
omklede bestuursrechtelijke rechtsgang open staat, en de gemeente een spoedei-
send belang heeft bij haar vordering de verdere voorbereiding en vaststelling van 
een herindelingsadvies te voorkomen, acht de rechter die vordering ontvankelijk. 
Maar hij oordeelt vervolgens dat de rechter niet mag toetsen of bij de voorbereiding 
en behandeling van een wet procedurevoorschriften zijn geschonden en verwijst 
daartoe naar de uitspraak van de Hoge Raad in het arrest Tegelen.291 Ten aanzien 
van het beroep van het gemeentebestuur op artikel 5 van het Europees Handvest 
overweegt hij dat de vraag of ook de voorbereiding en behandeling van een wets-
voorstel aan een ieder verbindende verdragsbepalingen mag worden getoetst, in het 
Tegelen-arrest niet is beantwoord.

De voorzieningenrechter stelt dat wat een ieder verbindende bepalingen zijn, 
uiteindelijk door de rechter moet worden vastgesteld en dat het gaat om bepalingen 
die rechtstreeks doorwerken in de Nederlandse rechtsorde en die zich ervoor lenen 
om als rechtsregel zonder tussenkomst van de wetgever in het concrete geval te wor-
den toegepast. Hij overweegt dat in het algemeen van betekenis zijn zal of de bepa-
ling voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk is en acht het standpunt 
dat over de werking van artikel 5 van het Handvest tot heden is ingenomen door de 
wetgever − bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel voor de goed-
keuringswet voor het Handvest292 −, de Raad van State293 en in de rechtspraak,294 is 
‘voor de gemeente niet veelbelovend, hoewel er ook andersluidende inzichten zijn’ 
waarbij hij verwijst naar de hierboven besproken noot van Hennekens bij de uit-
spraak van het Hof Den Haag van 8 maart 2007 in de zaak Weerselo.

Toch vervolgt hij met de overweging dat ‘indien wordt aangenomen dat een 
rechtstreeks beroep op art. 5 van het Handvest mogelijk is, ook in het kader van 
de toetsing van de voorbereiding en behandeling van een wetsvoorstel, die toetsing 
voor de gemeente alleen uitkomst biedt als de provincie in strijd heeft gehandeld 
met de verplichtingen die zij op grond van dat artikel heeft’. Het gaat aan de hand 
van het Explanatory Report295 na waartoe het artikel verplicht en concludeert dat 
het referendum een middel is om het doel van de consultatie van de plaatselijke ge-
meenschap te bereiken en dat de inzet van dit instrument waar mogelijk wordt aan-
bevolen, maar niet dwingend voorgeschreven en dat raadpleging van betrokkenen 
ook op andere directe of indirecte wijzen kan plaatsvinden. Door de in Landgraaf 
gehouden burgerpeiling (enquête), gehouden onder ongeveer 15 000 inwoners, de 
rondetafelgesprekken en wijkgesprekken en de aan burgers geboden gelegenheid 
voor inbreng via internet alsmede de mogelijkheid om zienswijzen over het herin-

291. HR 19 november 1999, ECLI:NL:PIIR:1999:AAIO56. 
292. Kamerstukken II, 1988-1989 kamerstuknummer 20586 ondernummer 9, p. 3.
293. Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen. Eerste periodieke beschouwing over interbestuur-

lijke verhoudingen, 20 oktober 2006, Afdeling advisering, W04.05.0207/I, Bijlage bij Kamerstuk-
ken II, 2006-2207, 30 800 VII, nr. 22, pp. 23-24. 

294. Hof ’s Gravenhage, 8 maart 2001, 00/825Kg, ECLI;NL:GHSGR:2001:BP8157, Gst. 2001-7145, 
4 m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens. 

295. Explanatory Report to the European Charter of Local Self-Government, Straatsburg, 15 oktober 
1985, European Treaty Series No. 122, p. 6. 
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delingsontwerp aan GS kenbaar te maken, kan niet worden volgehouden, zelfs in-
dien een referendum de voorkeur zou verdienen, dat de herindeling tot stand wordt 
gebracht zonder dat de plaatselijke gemeenschap van Landgraaf vooraf is geraad-
pleegd, aldus de voorzieningenrechter. Hij oordeelt dat de conclusie derhalve niet 
kan zijn dat de provincie handelt in strijd met verplichtingen die zij op grond van 
artikel 5 van het Handvest moet naleven en dat hij de vraag of de rechter het han-
delen van de provincie aan dat artikel mag toetsen, daarom verder kan laten rusten.

◊◊◊◊◊◊◊

Uit bovenstaand overzicht van de tot nog toe door nationale rechters gewezen ju-
risprudentie, blijkt dat rechters op verschillende niveaus aan de bepalingen van het 
Handvest geen rechtstreekse werking toekennen, dan wel de vraag of er sprake is 
van directe werking omzeilen. Gemeente- en provinciebesturen die zich jegens or-
ganen van de centrale overheid beroepen op de waarborgen voor de lokale autono-
mie die het Handvest de decentrale overheden beoogt te bieden vinden daarvoor tot 
op heden in Nederland bij de rechter geen gehoor. In het kader van dit boek wordt 
het leerstuk van de rechtstreekse werking van verdragsbepalingen niet besproken. 
Wel past een kanttekening ter zake. Volgens de wetgeschiedenis van het huidige ar-
tikel 94 van de Grondwet moeten onder een ieder verbindende verdragsbepalingen 
worden verstaan de bepalingen waaraan burgers (private personen) en privaatrech-
telijke rechtspersonen zonder tussenkomst van de nationale wetgever aanspraken 
kunnen ontlenen waarop zij zich bij de rechter kunnen beroepen en waarbij natio-
naliteit en ingezetenschap niet van belang zijn.296 Ten aanzien van de bepalingen in 
het Handvest die beogen de autonomie van decentrale overheden vast te leggen, is 
deze definitie moeilijk te hanteren. Immers, het zullen met name publiekrechtelijke 
rechtspersonen zijn, i.e. gemeenten of provincies, of hun bestuursorganen, die be-
langhebbende zijn bij de bepalingen in het Handvest en die zich daar, ook in rechte, 
jegens de centrale overheid en haar bestuursorganen op willen beroepen. Of een 
beroep van overheidsambten op de rechter past in het systeem van rechtsbescher-
ming komt in hoofdstuk IV aan de orde. Hoe dat zij, de formule dat aan veel ver-
dragsbepalingen geen rechtstreekse aanspraken kunnen worden ontleend omdat de 
wetgever eerst voorzieningen moet treffen voordat de belanghebbende aan die be-
palingen aanspraken kan ontlenen, ligt ten aanzien van de bepalingen in het Hand-
vest moeilijk. Blijkens het standpunt van de nationale wetgever bij de goedkeuring 
van het verdrag zijn de voorzieningen in de nationale wetgeving in overeenstem-
ming met de voorschriften van het Handvest, behoudens de onderdelen waarvoor 
voorbehouden gelden. De wetgever zal mitsdien in elk geval geen initiatieven nemen 
om ter uitwerking van de verdragsbepalingen nadere wetgeving te maken. Zo zien 
decentrale overheden zich geconfronteerd met verdragswaarborgen die zij niet bij 
de rechter kunnen inroepen. Het Handvest kan zo in Nederland verworden tot een 
verdrag waar (bestuursorganen van) decentrale overheden in rechte geen beroep op 
kunnen doen en waar de wetgever in formele zin aan voorbij kan gaan omdat rech-
ters hem zijn gang laten gaan. Mijns inziens zou de rechter zeer wel een oordeel 

296. Zie ook Kamerstukken TK, 1952-1953, 2374, nr. 3, p. 7.
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kunnen geven over de vraag of bij een substantiële ingreep door een ambt van de 
centrale overheid in de autonome bevoegdheden van de decentrale bestuursorga-
nen, zoals bijvoorbeeld in de casus van de onroerende zaaksbelasting, sprake is van 
een aantasting van de autonomie van die decentrale organen. Ingevolge artikel 9 van 
het Handvest hebben decentrale overheden voor de uitvoering van hun autonome 
bevoegdheden jegens de staat aanspraak op voldoende financiële middelen waar-
onder die uit lokale belastingheffing. Afschaffing door de nationale wetgever van 
een aanzienlijk deel van die lokale belastingen zou als een inbreuk daarop kunnen 
worden gekwalificeerd; de rechter zou kunnen concluderen  dat de staat in strijd met 
haar verdragsverplichting heeft gehandeld en zich meer gelegen moet laten liggen 
aan de waarborgen die het Handvest biedt voor decentrale overheden. Maar voor-
alsnog lijkt dat een te grote stap voor rechters. Hiervoor is al aangegeven dat de na-
leving van het Handvest voor decentrale ambten van groot belang is. Het verzekeren 
van die naleving is evenwel geen sinecure, niet alleen door de terughoudendheid van 
rechters maar ook omdat bij een directe rechtsingang voor bestuursambten in het 
kader van het doel van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming kanttekeningen 
kunnen worden geplaatst. Zoals ook al eerder is aangegeven, wordt daar in hoofd-
stuk IV op ingegaan. 

III.3 Grondwet en organieke wetgeving 

III.3.1 T E N  G E L E I D E

De oudste overheid in Nederland is de gemeente.297 Zij oefent het dichtst bij de bur-
ger publieke taken uit. De term ‘gemeente’ kan worden herleid naar ‘meent’ of ‘ge-
meynt’. Maar deze entiteiten vervullen in vervlogen tijden een heel andere rol dan de 
hedendaagse gemeenten. In de middeleeuwen berust het eigendom van veel grond 
bij landheren die hun bezit te gelde maken door hun grond tegen een jaarlijkse ver-
goeding uit te geven aan de lokale gemeenschap die de gronden gezamenlijk gaat 
gebruiken onder leiding van een soort dorpsbestuur. Deze gemeenschappelijk ge-
bruikte gronden worden in sommige delen van het huidige Nederland aangeduid 
als meent of gemeynt. Vanaf de 14de eeuw worden de rechten op de gronden van 
landheren overgeheveld naar de dorpsbesturen die als gemeynten worden aange-
duid. Zij vormen niet zozeer het lokale gezag maar zijn de eigenaar van de beschik-
kingsrechten over de gronden. Die gronden worden omschreven en afgepaald en 
de lokale gemeenschap gebruikt de gronden om vee te weiden, turf te steken, te vis-
sen, te jagen of te planten. Buitenstaanders die de gronden willen gebruiken, kun-
nen op grond van de gemeyntrechten worden geweerd en eventueel bestraft. De 
grenzen van de gemeynt komen overeen met die van de latere bestuurseenheden 
die hun naam gemeenten ontlenen aan de gemeenschappelijke gronden. De lokale 

297.  Schroot, Van Vliet en Wijma stellen dat de begintijd voor sommige gemeenschappen al voor onze 
jaartelling ligt maar dat men de geschiedenis van de gemeente in de middeleeuwen laat beginnen 
omdat dan eerst de contouren van een ‘gemeentewezen’ zichtbaar worden; zie J.C. Schroot, M. van 
Vliet, N. Wijma, Begrip van de Nederlandse gemeente, deel 1 Algemene inleiding, Samson, Alphen 
aan den Rijn 1977, pp. 60-61.
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overheidsverbanden van na de Franse overheersing worden aangeduid als steden, 
dorpen en heerlijkheden en hebben grenzen die dan nog steeds vaak samenvallen 
met de grenzen uit de feodale tijd. De Grondwet van 1848 duidt de lokale entiteiten 
met de verzamelnaam gemeenten aan. 

Door herindelingen en fusies komen de grenzen van de huidige gemeenten al lang 
niet meer overeen met die van de gemeynten, al zijn veel van de oude gemeenschap-
pelijke gronden nog steeds gemeentelijk bezit. Heden ten dage dient de wijziging 
van de grenzen van gemeenten en van provincies op grond van artikel 123 van de 
Grondwet bij de wet te worden geregeld. Het grondwetsartikel draagt de wetgever 
ook op de inrichting van de territoriaal gedecentraliseerde lichamen, de bevoegd-
heid van hun besturen, het interbestuurlijk toezicht en de heffing van belastingen 
te regelen. Dat is geschied in de vigerende Gemeentewet en de Provinciewet en in 
hun voorlopers. In de volgende paragrafen ligt de focus op de Grondwet en op die 
beide organieke wetten. Eerst wordt ingegaan op hun totstandkoming, daarna op de 
autonome bevoegdheid en de medebewindsbevoegdheid en ten slotte op de interbe-
stuurlijke verhoudingen. Aan de hand van twee casus wordt nader ingegaan op de 
autonome en de medebewindsbevoegdheden in de Gemeentewet. De eerste casus 
heeft betrekking op autonomie en handelt over binnengemeentelijke decentralisatie 
en de opheffing van deelgemeenten. De tweede casus ziet met name op medebewind 
en betreft de gemeentewettelijke basis voor de regulering van prostitutie.

Zoals hiervoor aan de orde is gekomen, is in het Europees Handvest inzake loka-
le autonomie vastgelegd dat de autonomie van provincies en gemeenten dient te 
worden gerespecteerd. De decentrale overheden moeten ‘een belangrijk deel van 
de openbare aangelegenheden krachtens hun eigen verantwoordelijkheid en in het 
belang van de plaatselijke bevolking’ kunnen regelen en besturen.298 Waar in het 
nationale constitutionele recht het decentralisatiebeginsel, kortweg te omschrijven 
als ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’,299 niet als zodanig is gecodificeerd, 
gaat het Handvest wel uit van het expliciete vertrekpunt ‘wat decentraal kan, moet 
decentraal’. Het uitgangspunt dat een groot deel van het openbaar bestuur in au-
tonomie bij decentrale overheidsorganen moet worden belegd, is in het nationale 
recht nergens in expliciete bewoordingen te vinden. Maar dat betekent niet dat de 
verticale bevoegdheidsspreiding niet zou zijn terug te vinden in de Nederlandse 
wetgeving. Daarin vinden we diverse bepalingen die zien op de zelfstandigheid van 
de territoriale decentrale overheden ten opzichte van de centrale overheid en van 
andere decentrale overheden en bepalingen die betrekking hebben op hun zelfstan-
dige democratische legitimatie via gekozen gemeenteraden en provinciale staten. 

Hoofdstuk 7 van de Grondwet handelt over de territoriaal en functioneel gede-
centraliseerde lichamen van openbaar bestuur en bevat ook de grondslagen voor 
de organieke wetten voor de decentrale overheden, te weten de Provinciewet en de 

298. Artikel 3, eerste lid, Europees Handvest inzake lokale autonomie. 
299. Cf. bijvoorbeeld R. Nehmelman, ‘De aankomende grootschalige decentralisaties zijn bedenkelijk 

vanuit het beginsel van decentralisatie’ in Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (De stelling), 2014-4 
(oktober), p. 324. 
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Gemeentewet (art. 123 Grondwet), de Waterschapswet (art. 133 Grondwet) en de 
Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 135 Grondwet). Waterschappen zijn in 
de eerste plaats functioneel gedecentraliseerde lichamen. Zij zijn ingesteld voor de 
behartiging van belangen op een specifiek terrein van overheidszorg en hun orga-
nen oefenen alleen op dat specifieke terrein van overheidszorg bevoegdheden uit. 
Hoewel zij ook ieder hun eigen territorium hebben, onderscheidt de specificiteit 
van hun taak hen van de decentrale lichamen die algemene bevoegdheid hebben 
voor hun territoir. De ambten van die laatste lichamen hebben een in beginsel onbe-
grensde bevoegdheid tot regeling en bestuur voor het desbetreffende grondgebied. 
De grondwettelijke voorschriften voor de territoriale openbare lichamen en hun 
organen zijn vervat in de artikelen 123 tot en met 132. Gezien de doelstelling en 
opzet van dit onderzoek wordt met name ingegaan op de bevoegdheidsgrondslagen 
in artikel 124, alsmede op de in artikel 132 opgenomen basis voor het in de organie-
ke wetten te regelen interbestuurlijk toezicht op de uitoefening van bevoegdheden 
door decentrale bestuursorganen.

De Grondwet bevat geen expliciet voorschrift dat bepaalt dat het hele grondgebied 
van Nederland is ingedeeld in provincies en gemeenten. Maar volgens veel auteurs 
volgt uit haar stelsel dat zij de indeling van het land in drie bestuurslagen veronder-
stelt en dat provincie- en/of gemeenteloze gebieden inconstitutioneel zouden zijn.300 

Dat Nederland per 1 januari 2017 388 gemeenten heeft en sedert de oprichting 
op 1 januari 1986 van Flevoland, 12 provincies, is hiervoor al opgemerkt. Het totale 
aantal inwoners van Nederland bedraagt per 1 januari 2017 17.089.690. De provin-
cie Zeeland telt met 381.563 personen per 1 januari 2017 de minste inwoners en de 
provincie Zuid-Holland heeft met 3.653.269 personen de meeste inwoners. Per ge-
meente verschilt het inwonersaantal nog veel sterker dan per provincie. De gemeen-
te Vlieland heeft per evengenoemde datum 1088 inwoners terwijl de gemeente Am-
sterdam 848.861 inwoners telt. In aantal en oppervlakte zijn er altijd grote verschil-
len tussen de Nederlandse gemeenten geweest. In 1812 zijn er in Nederland 1144 
gemeenten, in 1813 zijn de grenzen van de toen bestaande gemeenten vastgelegd. 
In de loop van de tijd zijn die grenzen vrijwel nergens gelijk gebleven en is het aan-
tal gemeenten fors teruggebracht. In 1960 zijn er nog ca. 1000 en sindsdien is hun 
aantal door gericht beleid sterk gedaald. In 1980 bestaan er minder dan 800, in 1985 
minder dan 700, in 1997 minder dan 600 en in 2002 minder dan 500.301 De BES-

300. P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands gemeenterecht, deel I, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1956, 
pp. 2 en 43; zie bijvoorbeeld H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest, R. Fernhout, Decen-
tralisatie, vierde druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 30-31; C.J.A.M. Kortmann, Constitu-
tioneel recht, zevende herziene druk, bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, C.N.J. 
Kortmann en. B.P.Vermeulen, Kluwer, Deventer 2012, p. 69; Raad voor het Openbaar bestuur, 
Provincies en gemeenten in de Grondwet, Advies moderniseringhoofdstuk 7 van de Grondwet, 
deel II, december 2002, p. 21 en D.J. Elzinga, ‘Hoofdstuk 7 en de aard en mate van decentralisa-
tie’ in: Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet, Radboud 
Universiteit Nijmegen, Vaksectie staatsrecht en Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Rijks-
universiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht en Vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde, mei 2010, p. 49. 

301. Zie http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0%2c1
7&D2=0-1%2c14&D3=182-193%2c195-198&HDR=G2&STB=G1%2cT, vervolgens kiezen 
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eilanden horen daar niet toe. Zij behoren, zoals eerder is aangegeven, tot de open ca-
tegorie van andere openbare lichamen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet. 
Hier moet nog worden gewezen op het sedert 23 december 2011 bij het parlement 
aanhangige voorstel voor een verklaringswet waarbij voor de BES-eilanden een ei-
gen grondwettelijke basis wordt getroffen.302 Het wetsvoorstel is een gevolg van de 
wens van de Tweede Kamer om de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba niet alleen in het Statuut voor het Koninkrijk maar ook grondwettelijk te 
regelen. Het wetsvoorstel voegt in de Grondwet een nieuw artikel 132a in waarbij 
wordt bepaald dat bij de wet in het Caribische deel van Nederland andere territori-
ale openbare lichamen dan provincies en gemeenten kunnen worden ingesteld en 
opgeheven. Op die openbare lichamen zijn dan, op de artikelen 123 en 126 na, de 
grondwettelijke bepalingen die gelden voor gemeenten in Nederland van overeen-
komstige toepassing. Omdat er fundamentele verschillen zijn tussen de eilanden en 
het Europese deel van Nederland wordt voorgesteld in de Grondwet een bepaling 
op te nemen die een basis biedt voor specifieke regels voor de eilanden in geval van 
bijzondere omstandigheden waarin de eilanden zich wezenlijk onderscheiden van 
het Europese deel van Nederland. Indien een dergelijke specifieke regeling voor Bo-
naire, Sint Eustatius en Saba wordt getroffen, moet volgens het voorstel uitdrukke-
lijk gemotiveerd worden waarom een afwijkende regeling noodzakelijk is.

voor desbetreffende provincie- respectievelijk gemeente; laatstelijk geraadpleegd op 17 juni 2017. 
302. Voorstel van wet, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen 

tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor 
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van 
hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; 
Kamerstukken II, 2011/12, 33 131, nrs 1-3. Met uitzondering van het voorgestelde nieuwe artikel 
132a van de Grondwet zijn de in het voorstel voor de verklaringswet opgenomen onderwerpen 
thans voor de BES-eilanden geregeld in de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba, de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet. Om-
dat de eilanden niet in een provincie zijn gelegen, bepaalt het wetsvoorstel dat de leden van de ei-
landsraden de leden van de Eerste Kamer kunnen kiezen en dat de wetgever het kiesrecht voor de 
eilandsraad aan niet-Nederlanders kan toekennen waarbij het mogelijk is om niet- Nederlanders 
wel actief maar geen passief kiesrecht voor de eilandsraadsverkiezingen toe te kennen zodat kan 
worden voorkomen dat niet-Nederlanders kiesrecht hebben voor de verkiezing van de leden van 
de Eerste Kamer. De wet regelt ook de voorzieningen bij taakverwaarlozing; in geval van grove 
taakverwaarlozing kunnen alleen bij de wet en met afwijking van de artikelen 125 en 127 voor-
zieningen worden getroffen. Ten slotte biedt het wetsvoorstel een basis voor een wettelijke rege-
ling van de lokale belastingen en de financiële verhouding tot het rijk. Het wetsvoorstel is op 23 
oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer, Handelingen II, 2012-2013, 23 oktober 2012, 
pp. 13-9-20. Op 21 maart 2013 besluiten de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin van 
de Eerste Kamer om de schriftelijke behandeling van het voorstel op te schorten totdat de evaluatie 
van de nieuwe staatkundige structuur binnen het Koninkrijk in 2015 zal hebben plaatsgevonden. 
Zij geven aan hiermee recht te willen doen aan de volgtijdelijkheid van een evaluatie van de staat-
kundige structuur voordat een (nieuwe) staatkundige structuur in de Grondwet wordt vastgelegd; 
Kamerstukken I, 2012-2013, 33 131, C. Op 28 april 2015 is vervolgens een wetsvoorstel voor een 
novelle bij het verklaringsvoorstel in consultatie gegaan die ertoe strekt het kiesrecht voor de Eerste 
Kamer in de Grondwet mede toe te kennen aan de leden van aparte kiescolleges in de Caribische 
openbare lichamen; Kamerstukken II, 2014-2015, 33 131, nr. 17 en Kamerstukken I, 2014-2015, 
33 131 en 33 900, G. Op 28 juni 2016 is door de Eerste Kamercommissies het blanco Eindverslag 
over het verklaringsvoorstel uitgebracht, Kamerstukken I, 2015-2016, 33 131, H. 
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De kernbepalingen in het grondwetshoofdstuk over de decentrale overheden zijn de 
artikelen 124 en 132. De eerstgenoemde bepaling bevat de grondslag voor de be-
voegdheden van gemeente- en provinciebesturen terwijl in artikel 132 de basis ligt 
voor de Gemeentewet en de Provinciewet, alsmede voor het in die wetten geregelde 
interbestuurlijk toezicht. De Gemeentewet en de Provinciewet bevatten de (nadere) 
voorschriften over de organisatie en de bevoegdheden van het gemeente- respec-
tievelijk provinciebestuur en geven voorschriften over hun verhouding tot de be-
stuursorganen van andere bestuurslagen. Hierna wordt eerst ingegaan op de grond-
wetsbepalingen en daarna op de voor dit onderzoek meest relevante bepalingen in 
de organieke wetten voor de territoriaal gedecentraliseerde overheden. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan enige bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht, 
een andere organieke wet waarmee gemeente- en provinciebesturen permanent te 
maken hebben. Omdat de bepalingen in de drie organieke wetten niet noodzake-
lijkerwijs met elkaar in overeenstemming zijn, wordt ook een korte beschouwing 
gewijd aan de regelgevingshiërarchie. 

III.3.2 G R O N D W E T

De ook thans nog geldende structuur van het Nederlands binnenlands bestuur is 
in 1814 in de Grondwet neergelegd. Deze Grondwet behelst de staats- of natievor-
ming van Nederland en de grondwetgever erkent dat er binnen de staat territoriaal 
gedecentraliseerde overheidsverbanden zijn met een originaire positie die bij de re-
geling van de onderlinge verhoudingen van de bestuurslagen dient te worden ge-
respecteerd. Hiermee wordt de gedecentraliseerde eenheidsstaat gevestigd. Thans 
bevat artikel 124 de grondwettelijke basis voor de decentralisatie van Nederland. 
De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de gemeentefinanciën spreken 
in dit verband van ‘de conceptuele achtergrond van de gemeentelijke autonomie als 
staatsrechtelijk beginsel zoals neergelegd en (opnieuw) erkend in het huidige artikel 
124, eerste lid, Grondwet.’303 Elzinga noemt de bepaling een ‘gevoelvol’ artikel zoals 
artikel 1401 van het oude Burgerlijk Wetboek en artikel 7 van de Grondwet.304 

In het eerste lezingsvoorstel dat tot de huidige Grondwet uit 1983 heeft geleid, 
stelt de regering: ‘Ten einde de positie van provincies en gemeenten als eenheden 
van gedecentraliseerd bestuur in de Grondwet te markeren blijft het namelijk nood-
zakelijk zowel vast te leggen dat zij ten principale een vrije bevoegdheid tot rege-
ling en bestuur bezitten, als te stipuleren dat zij door hoger gezag tot regeling en 
bestuur kunnen worden verplicht. Het zal echter duidelijk zijn dat met deze beide 
bepalingen niet twee geïsoleerde terreinen van werkzaamheid worden aangeduid. 
Eerder zou men kunnen spreken van twee belangrijke structuurelementen binnen 
het totale, één geheel vormende veld van werkzaamheden van de provincie c.q. de 
gemeente’.305 De regering heeft dan al opgemerkt dat zij zich ontslagen acht van de 

303. Raad voor het openbaar bestuur en Raad voor de gemeentefinanciën, Autonoom of automaat? Ad-
vies over gemeentelijke autonomie, Den Haag 2005, pp. 16-17. 

304. D.J. Elzinga, ‘Decentrale autonomie als rechtsbeginsel en als politiek beginsel’ in: J.B.J.M. ten Ber-
ge, P.J.J. van Buuren, H.R.B.M. Kummeling, P.P. Vermeulen, De Grondwet als aanhoudende zorg. 
Burkens-bundel. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1995, p. 469. 

305. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 3, pp.7-8. 
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plicht om in de toelichting in den brede in te gaan op de huidige en de toekomstige 
plaats van de provincie en de gemeente in het Nederlands staatsrechtelijk bestel. 
Daarbij verwijst zij onder meer naar de uiteenzetting in het kader van het voorstel 
voor de Wet reorganisatie binnenlands bestuur uit 1976.306 In die uiteenzetting stelt 
de regering dat een bestuurslaag alleen dan ‘een in ons volk levend organisme’ zal 
kunnen zijn, indien het op die bestuurslaag werkzame bestuur een breed samenge-
steld pakket van taken heeft waarvan het de inhoud ten minste voor een belangrijk 
deel, langs de weg van autonomie, zelf kan bepalen. Om het bestuur op lokaal gebied 
te doen slagen moet het door de plaatselijke bevolking worden gedragen maar ook in 
belangrijke mate worden gevormd, aldus de regering. Zij meent dat de aldus func-
tionerende gemeente voor het heden en voor de overzienbare toekomst onmisbaar 
blijft. De gemeente neemt vanouds een belangrijke plaats in het staatsbestel in en 
een gemeente met een stevig takenpakket, met een redelijke mate van beslissings-
vrijheid en met een op democratische wijze functionerend bestuur, is volgens de 
regering niet weg te denken in het maatschappelijk en bestuurlijk bestel. Een ge-
meente die anders zou zijn gestructureerd, acht zij niet denkbaar. De regering wil 
met het wetsvoorstel Reorganisatie binnenlands bestuur in beperkte mate taken en 
bevoegdheden, die een bovenlokale schaal vereisen, van de gemeente naar de pro-
vincie overbrengen. Maar zij geeft ook aan dat een zwaar takenpakket eisen stelt aan 
elke gemeente afzonderlijk. Indien de daadkracht van de afzonderlijke gemeente(n) 
ontoereikend is, kan daarin door gemeenschappelijke regelingen worden voorzien, 
maar het democratische deficit acht de regering een belangrijk nadeel. Zij meent dat 
taken die de gemeentelijke schaal te boven gaan wel zouden kunnen worden overge-
heveld naar de provincie om vervolgens via medebewind weer bij de gemeente te-
recht te komen. De primaire en de eindverantwoordelijkheid voor de vervulling van 
de taak komt dan in de visie van de regering bij het provinciaal bestuur te berusten. 
Wanneer evenwel de gemeente, door de provincie geroepen in medebewind, haar 
medewerking verleent bij de tenuitvoerlegging van die taak, berust de verantwoor-
delijkheid voor dit medebewindshandelen uiteraard bij de gemeente, onverminderd 
de verantwoordelijkheid van de provincie voor het verstrekken, de omvang en het in 
stand houden van de medebewindsopdracht, aldus de regering. De regering conclu-
deert dat provincie en gemeente, zij het met een verschuiving van taken, zullen moe-
ten worden gehandhaafd maar dat hun omvang en samenstelling zodanig zullen 
moeten zijn, dat de burger zich met deze eenheden kan identificeren en dat zij hun 
taken adequaat kunnen vervullen. Daarnaast zal volgens de regering de democratie 
verzekerd moeten zijn in die zin dat het bestuur op democratische wijze is samenge-
steld alsmede dat democratische afweging van belangen, verantwoordingsplicht en 
publieke controle tot hun recht kunnen komen. Provincie en gemeente zullen hun 
taak in een redelijke mate van beslissingsvrijheid moeten kunnen uitvoeren waarbij 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid gepaard moet gaan met een evenredige finan-
ciële verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid, aldus het kabinet. De voorgestelde 
taakverdeling past volgens de regering binnen de Grondwet en wijkt in beginsel niet 
af van de tot dan toe door de wetgever gevolgde gedragslijn. Maar zij veronderstelt 

306. Kamerstukken 1975-1976, 13 990, nr. 3, p. 6; het op 28 december 1976 ingediende voorstel van 
Wet reorganisatie binnenlands bestuur Kamerstukken II, 1976-1977, 14 322 nr. 1-2, is op 9 novem-
ber 1983 ingetrokken, zie Kamerstukken II, 1983-1984,14 322, nr. 40. 
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vanwege ‘het gezamenlijk geroepen zijn tot het volbrengen van de ene bestuurs-
taak’ evenzeer, dat de betrokken bestuurslagen vanuit hun verantwoordelijkheid, 
bevoegdheden en middelen, elkaar ondersteunen, aanvullen en, waar nodig, corri-
geren. Complementair bestuur is volgens de regering noodzakelijk omdat voor een 
onafhankelijk optreden de taakvelden in vele gevallen over en weer te zeer verweven 
zijn en de onderlinge afhankelijkheid te duidelijk is.307

De regering koestert ‘welhaast onoverkomelijke bezwaren’ tegen een vierde 
bestuurslaag. Zij hanteert de begripsomschrijving van ‘bestuurslaag’ van Van 
Poelje,308 te weten een niveau waarop het bestuur: a. ‘in het bezit is van een com-
plete uitmonstering met vertegenwoordigend lichaam, executieve, voorzitter en 
ambtelijk apparaat; b. een eigen huishouding heeft; c. verplicht is tot medebewind 
tegenover het hogere bestuur, en gerechtigd het lagere bestuur tot medebewind te 
roepen; d. bevoegd is tot het vaststellen van strafverordeningen; e. bevoegd is tot be-
lastingheffing; f. onderworpen is aan het toezicht (ook financieel) van het hogere be-
stuur en met toezicht op het lagere bestuur is belast.’ Aan deze eisen van Van Poelje 
voegt de regering er zelf één toe, te weten g. ‘behalve over eigen belastingmiddelen 
in het algemeen over eigen financiële middelen kan beschikken.’ De regering ziet 
met name problemen met de criteria, genoemd onder a, b, e, f en g, zowel afzon-
derlijk als in hun onderling verband. Zij meent dat moet worden betwijfeld, of er 
in ons land voldoende potentieel is, bestuurlijk en ambtelijk, om vier bestuurslagen 
naar behoren te bemannen en wijst in dat verband op incompatibiliteiten waartoe 
alleen al de onder f. bedoelde toezichtfunctie zou moeten leiden, en op de noodzaak 
van een extra ambtelijke top. Vier bestuurslagen met elk een eigen huishouding zou-
den elkaar veelvuldig in een concurrentiepositie kunnen brengen, met alle kansen 
op conflicten en frustraties. Wat het toezicht betreft, zal vooral het bestuur op de 
laagste bestuurslaag te maken krijgen met een keten van toezicht, waarvan het de 
last zal ondervinden, aldus de regering.309

In het rapport ‘Grenzen aan verandering’ van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid uit 1997 wordt het ontbreken in de nationale wetgeving van dui-
delijke inhoudelijke normen of principes die aan de inrichting van het binnenlands 
bestuur ten grondslag liggen, als een uitnodiging tot theorievorming beschouwd.310 
Opgemerkt wordt dat structuurprincipes de hoofdregels voor de inrichting van het 
binnenlands bestuur gemeen hebben dat er een fundamentele betekenis en een hoog 
normatief gehalte aan wordt toegekend. Dat rechtvaardigt hun kwalificatie als prin-
cipes die naar hun karakter richtsnoeren zijn en dat in hun formulering een zekere 
ruimte tot uitdrukking komt.311 Het rapport stelt dat scheiding tussen politiek en we-

307. Kamerstukken II, 1976-1977, 14322, nr. 3, pp. 49-54.
308. S.O. van Poelje, ‘Provincies, gemeenten en andere openbare lichamen’; Nederlands ]uristenblad, 

1971, bijzonder nummer over het eindrapport van de staatscommissie CalsIDonner, Kluwer, De-
venter, pp. 86-87. 

309. Kamerstukken II, 1976-1977, 14 322, nr. 3, pp. 46-47. 
310. J.C.I. de Pree, Grenzen aan verandering. De verhouding tussen reorganisatie en structuurprincipes van 

het binnenlands bestuur. Voorstudies en achtergronden Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, V97, Sdu Uitgevers, ’s Gravenhage 1997, p. 47.

311. J.C.I. de Pree, Grenzen aan verandering. De verhouding tussen reorganisatie en structuurprincipes van 
het binnenlands bestuur. Voorstudies en achtergronden Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
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tenschap bij het staatsrecht vanouds lastiger is dan bij andere rechtsgebieden, maar 
dat voor wat betreft de waarden en normen bij de inrichting van het binnenlands 
bestuur gezegd moet kunnen worden ‘er is over nagedacht’. Volgens het rapport zijn 
met name rond het begrip ‘huishouding’ opvattingen over de relatie tussen de be-
stuursniveaus verwoord: in de tweede helft van de 19de eeuw in de driekringenleer 
die stelde dat elk bestuurslichaam een eigen sfeer, onaantastbaar voor andere, bezat, 
vervolgens lange tijd in de idee dat doelmatigheid beslissend moet zijn voor de taak-
verdeling tussen de bestuursniveaus, met de formele wetgever als hoogste beslis-
sende instantie, en in de laatste decennia in de opvatting dat bevoegdheden op het 
laagst mogelijke niveau uitgeoefend moeten worden. Deze opvattingen hebben een 
uitstraling naar diverse andere hoofdpunten van de organisatie van het binnenlands 
bestuur en de verschillende structuurprincipes hebben nauwe onderlinge relaties, 
aldus het rapport.312 

Ook de periode waarin de Grondwetsherziening 1983 een aanvang neemt, komt 
in het rapport van de WRR aan de orde. Vastgesteld wordt dat in de jaren 1975-
1976, na een periode waarin allerlei inrichtingsvarianten de revue hebben gepas-
seerd, de voorkeur van de regering uitgaat naar handhaving van een bestuurlijke 
organisatie volgens klassieke opzet.313 Volgens het WRR-rapport is de gedecentra-
liseerde eenheidsstaat in de eerste plaats het product van een historische machts-
strijd, een compromis tussen de eenheid van de in 1814 gevestigde nationale staat 
en de zelfstandigheid van al eerder bestaande lichamen binnen zijn gebied. De be-
stuurlijke organisatie is naar zijn oordeel echter meer dan het resultaat van een pure 
machtsstrijd en de structuurprincipes zijn meer dan grenzen die een bepaald even-
wicht beogen veilig te stellen. De principes vervullen in de discussie over ingrijpen-
de veranderingen een belangrijke rol; enerzijds zijn zij van invloed op de realisering 
van andere, zo men wil diepere waarden die in de staat van betekenis worden geacht, 
zoals gelijkheid en democratie, anderzijds moeten zij een organisatie (kunnen) ople-
veren die de mogelijkheid biedt tot ‘adequaat’ bestuur, aldus het WRR-rapport. Be-
nadrukt wordt dat de opvattingen over wat adequaat bestuur is en over de effecten 
die principes en hun invulling hierop hebben, veranderen in de loop van de tijd en 
verschillen per persoon/groep.314 

Het rapport deelt de structuurprincipes van het gedecentraliseerde bestuursmo-
del in in vier groepen. Hieronder wordt een samenvatting daarvan gegeven.

a.De inrichting van het binnenlands bestuur 

1.Territoriale decentralisatie 
Dit principe bepaalt de hoofdstructuur van het binnenlands bestuur en wordt 
in het rapport in het bijzonder gehanteerd als basis voor het bestaan van open-

leid, V97, Sdu Uitgevers, ’s Gravenhage 1997, pp. 12-14. 
312. J.C.I. de Pree, Grenzen aan verandering. De verhouding tussen reorganisatie en structuurprincipes van 

het binnenlands bestuur. Voorstudies en achtergronden Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, V97, Sdu Uitgevers, ’s Gravenhage 1997, p. 47.

313. Zie ook Kamerstukken II, 1976-1977, 14 322, nr. 3, p. 45. 
314. J.C.I. de Pree, Grenzen aan verandering. De verhouding tussen reorganisatie en structuurprincipes van 

het binnenlands bestuur. Voorstudies en achtergronden, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, V97, Sdu Uitgevers, ’s Gravenhage 1997, p. 17. 
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bare lichamen met een open bevoegdheid die slechts territoriaal en door ho-
gere regelgeving beperkt wordt. Strikt genomen is een staatsinrichting zon-
der territoriale decentralisatie voorstelbaar maar het principe van territoriale 
decentralisatie hier te lande is altijd onomstreden geweest, aldus het rapport 
dat aangeeft dat, als men de elementen van het geformuleerde structuurprin-
cipe ontleedt en uitwerkt vrijwel alle volgende principes erin kunnen worden 
‘ondergebracht’. De Raad merkt op dat de nadruk op ‘territoriaal’ een begin-
selvoorkeur aangeeft en dat de nadruk op ‘decentralisatie’ als een constructie 
waarbij hiërarchie niet, maar toezicht wel past, enkele voorbeelden van denk-
bare preciseringen zijn. 

2. Het gehele grondgebied van de staat is ingedeeld in provincies en gemeenten 
Op enkele als tijdelijk bedoelde uitzonderingen na (Waddenzee, nieuw ge-
wonnen land) is het hele grondgebied steeds ingedeeld geweest in gemeenten 
en provincies. Dat dient zo te blijven. Het WRR-rapport acht de stelling van 
Dölle en Elzinga dat het principe slechts een ‘vertaling’ is van de hier bestaan-
de situatie juist: provincies en gemeenten zijn bestuursvormen die voor veran-
dering vatbaar zijn, al stellen zij onder verwijzing naar het Europees Handvest 
ook dat er wel altijd enigerlei vorm van lokale autonomie moet zijn, uiteraard 
uit te oefenen door een organisatie met democratische vertegenwoordiging.315 

3 Drie bestuurslagen 
Het WRR-rapport stelt dat men zich zeer wel gedecentraliseerde eenheidssta-
ten kan voorstellen waarin het accent sterk ligt op functionele decentralisatie 
of waarin met één decentraal bestuursniveau wordt volstaan, en dat het uit-
gangspunt van drie bestuurslagen zo bezien niet wezenlijk is. Sinds de gewest-
vorming in de jaren zestig van de vorige eeuw is het structuurprincipe vooral 
ook de positieve verwoording van het adagium ‘geen vierde bestuurslaag’, een 
stelling die in de discussies door een minieme meerderheid werd onderschre-
ven en die na vrij korte tijd tot een onwrikbare waarheid is geworden, aldus 
het rapport. Er wordt op gewezen dat tal van reorganisatieplannen zijn ge-
sneuveld op het enkele feit dat zij in meer bestuurslagen voorzagen, of in hun 
streven om het bij drie te laten tot gekunstelde, onaanvaardbare oplossingen 
kwamen. Ook nieuwe begrippen als ‘samengesteld lokaal’ en uiteenlopende 
definities van het begrip ‘bestuurslaag’ zijn geïntroduceerd om aan te tonen 
dat nieuwe bestuurslichamen de drielagenstructuur in stand zouden laten. De 
achtergrond van het principe kan volgens het WRR-rapport conservatisme 
zijn, maar gewezen wordt ook op andere argumenten als kostenoverwegin-
gen, handhaving van de herkenbaarheid van het bestuur, het voorkomen van 
nog verdergaande verstrengeling van bevoegdheden. 

b. De verdeling van bevoegdheden, algemeen 

4. De formele wetgever heeft, binnen grenzen, de eindbeslissing over de toedeling 
van bevoegdheden 
Het rapport benadrukt het belang van de woorden ‘de eindbeslissing’ in dit 
principe: deze woorden zien op het feit dat de uiteindelijke beslissing niet aan 

315. A.H.M. Dolle en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht I, Organen en bevoegd-
heden: Groningen, Wolters Noordhoff, 1993, pp. 27-28; Rapport p. 48. 
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rechterlijke toetsing is onderworpen: anders zou sprake zijn van een federale 
staatsvorm. Maar ook afgezien van het ontbreken van toetsing heeft binnen 
het grondwettelijke systeem de formele wetgever het hoogste woord, met dien 
verstande dat zijn vrijheid beperkt is waar de Grondwet bepaalde terreinen 
expliciet en zonder delegatiemogelijkheid aan hem toewijst; vandaar ‘bin-
nen grenzen’, aldus het WRR-rapport. Indien ‘slechts’ concrete taakgebieden 
grondwettelijk voor decentrale overheden gereserveerd zouden zijn zonder 
rechterlijke controle op de eerbiediging ervan, zijn volgens het rapport fede-
rale trekken aanwezig. Een aanduiding met ‘eeuwigheidswaarde’ wordt on-
mogelijk geacht. Reeds lang wordt in brede kring, en in elk geval in de praktijk, 
doelmatigheid als beslissende factor beschouwd. Wel behoort de wetgever 
zich in de heersende opvatting aan de ‘politieke grenzen’ in de structuurprin-
cipes 5 tot en met 9 te houden om te voorkomen dat de balans doorslaat ten 
nadele van decentralisatie, aldus nog steeds het WRR-rapport. 

5. Het beginsel van de gewaarborgde autonomie
Dat regeling en bestuur van de eigen huishouding vanouds grondwettelijk 
aan de besturen van provincies en gemeenten worden overgelaten, is volgens 
het WRR-rapport een principe dat ongetwijfeld de kern van de relatieve zelf-
standigheid van de plaatselijke en regionale gemeenschappen raakt, en dus 
een kernelement vormt van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het rap-
port wijst erop, sedert de driekringenleer vooral door de uitbreiding van de 
overheidstaak onhoudbaar is gebleken, de algemene opvatting is dat er sprake 
is van open in plaats van gesloten huishoudingen. Maar het principe van de 
gewaarborgde autonomie houdt volgens het rapport in dat ‘hogere overhe-
den’ niet onbeperkt beleidsterreinen aan zich kunnen trekken omdat dit het 
autonome gebied van de ‘lagere’overheden zou beperken. Decentrale over-
heidsambten kunnen wel nieuwe, nog door geen overheid betreden, terreinen 
aan zich blijven trekken en hiernaast blijft voor hen een aanvullingsbevoegd-
heid bestaan voor zover de hogere regelingen op een bepaald gebied hiervoor 
ruimte laten. Het WRR-rapport verwijst voor het bestaan van autonomie ook 
naar het Europees Handvest en naar het gegeven dat velen in het woord ‘gela-
ten’ in artikel 124, eerste lid, van de Grondwet een aanwijzing lezen dat his-
torische continuïteit beoogd is. Het principe zegt in de gekozen formulering 
volgens het WRR-rapport niets over het relatieve belang van het autonome 
taakgebied: het is goed mogelijk dat veruit de meeste activiteiten in medebe-
wind worden verricht. Omdat velen deze conclusie onbevredigend vinden, 
zijn er diverse ideeën geformuleerd die een verdergaande waarborg zouden 
moeten bieden. Bij wijze van voorbeeld wijst het rapport op artikel 3, eerste 
lid, van het Europees Handvest, dat spreekt van het recht van het lokale be-
stuur om binnen de grenzen van het recht een belangrijk deel van de publieke 
taak onder eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen. 

6. Van gemeenten en provincies kunnen bij of krachtens de wet regeling en bestuur 
worden gevorderd (medebewind) 
De verplichte medewerking aan de uitvoering van hogere regelgeving wordt 
in Nederland reeds lang als een vanzelfsprekend principe beschouwd, vol-
gens het WRR-rapport zelfs zozeer dat het voor gemeenten pas in 1887 in 
de Grondwet is neergelegd. In de verhouding bond-deelstaten bij een fede-
ratie is zo’n verplichting, net als in centrale eenheidsstaten onbestaanbaar. 
Wel kan binnen gedecentraliseerd georganiseerde deelstaten sprake zijn van 
deze vorm van bevoegdheidsspreiding, aldus het rapport. Dat wijst op de 
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ontwikkeling in de opvattingen van werk als rijksagenten (Thorbecke), tot 
zelfbestuur en later medebewind dat zelf ook wetgeving kan inhouden en een 
zekere beleidsvrijheid dient te impliceren, en op de grote vlucht die het mede-
bewind vooral in de twintigste eeuw genomen heeft. Niet zozeer bemoeizucht 
van (meestal) het rijk was en is hierbij de drijfveer, als wel de behoefte aan 
een zekere landelijke gelijkheid en aan coördinatie: verzekerd moe(s)t worden 
dat alle gemeenten een taak verrichten, met inachtneming van bepaalde alge-
mene regels. De beleidsvrijheid die hierbij aan lagere overheden gelaten wordt 
varieert inmiddels sterk, van zeer groot (bijv. bij de ruimtelijke ordening) tot 
gering (‘mechanisch medebewind’), aldus het WRR-rapport. Dat stelt voorts 
dat de relatie tussen medebewind en bestuurlijke reorganisatie vooral gelegen 
is in het verband tussen de schaal van de lagere overheden en de aard van de 
betrokken bevoegdheden. Het rapport wijst erop dat tot in de jaren negen-
tig van de twintigste eeuw de kracht van de zwakste schakel sterk bepalend 
is geweest voor de keuze tussen schaalaanpassing, samenwerking en dan wel 
afzien van medebewind, en dat pas daarna differentiatie een aanvaarde optie 
voor het beleid is geworden.

c. De verdeling van bevoegdheden, criteria 

7. Bij de toedeling van medebewindsbevoegdheden aan gemeenten en aan provin-
cies wordt het principe van uniformiteit gevolgd 
Volgens het WRR-rapport kan de bepaling dat uitsluitend de wet de samen-
stelling, inrichting en bevoegdheid van de gemeente- en provinciebesturen 
kon regelen worden beschouwd als een van de hoofdpunten op decentrali-
satiegebied die door de Grondwet van 1848 worden ingevoerd. Het rapport 
haalt Oppenheim aan die dit legaliteitsprincipe als een van de vier grote be-
ginselen benoemt, en het vooral ziet als middel om de koninklijke willekeur, 
waarvoor de Grondwet van 1815 ruimte liet, te beëindigen. Het gaat hierbij 
om de structuur van gemeenten en provincies; aan bijvoorbeeld variatie in 
het ledental van bestuursorganen aan de hand van inwonergrenzen staat het 
principe niet in de weg. Niettemin heeft volgens het WRR-rapport lange tijd 
de opvatting geleefd dat de Grondwet in feite ieder onderscheid van enige 
betekenis beoogde uit te sluiten. Het rapport geeft aan dat de behoeften van 
de praktijk sterker zijn gebleken: in 1964 introduceert de gemeentewet de 
mogelijkheid van binnengemeentelijke decentralisatie en in 1966 wordt de 
goedkeuringseis van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen opgehe-
ven voor uitsluitend gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. In de hierbij 
gevoerde discussie wordt volgens het rapport niet alleen vastgesteld dat de 
tekst van de Grondwet zich niet tegen wettelijke differentiatie verzette, maar 
ook dat het hoofddoel in 1848 is geweest het onderscheid tussen steden en 
plattelandsgemeenten op te heffen zodat in alle gemeenten een rechtstreeks 
gekozen vertegenwoordiging aan het hoofd geplaatst kon worden.316 In het 
wetsvoorstel voor de huidige Gemeentewet is door de regering uitdrukkelijk 
gesteld dat differentiatie in de interne gemeentelijke organisatie en ook in de 
taaktoedeling mogelijk moet zijn. Het WRR-rapport wijst erop dat differenti-
atie pas vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw beleidsmatig aan de orde 

316. J.T. van Stegeren, ‘De Grondwet en de uniforme gemeenten’ in: De Nederlandse Gemeente, decem-
ber 1966, 20ste jaargang nr. 50, pp. 625-628. 
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is gesteld en dat eerder ook met betrekking tot de taaktoedeling, het eigenlijke 
onderwerp van het principe, uniformiteit de hoofdnorm is geweest, al hebben 
diverse medebewindswetten daarop uitzonderingen gemaakt.317 In 1983 stelt 
de regering nog dat om redenen van overzichtelijkheid, duidelijkheid voor de 
burgers en financiële verhouding, bestuurlijk-organisatorische ingrepen zo-
als een herverdeling van bevoegdheden door decentralisatie, zoveel mogelijk 
alle gemeenten moeten treffen.318 Sinds 1994 bevatten Gemeente- en Pro-
vinciewet in hun artikelen 109, respectievelijk 106 evenwel de bepaling dat 
bij of krachtens de wet onderscheid kan worden gemaakt tussen gemeenten 
respectievelijk provincies.319 De artikelen geven niet aan dat de differentiatie-
bevoegdheid bedoeld is voor medebewindstaken, maar de regering heeft wel 
aangegeven dat differentiatie zich in de meeste gevallen hierop zal richten, al 
sluit zij dat bij vorderingen door de organieke wetten niet uit.320 
In het WRR-rapport wordt aangegeven dat er een belangrijk verschil is tussen 
de eigen bestuursinrichting waarbij de wet de gemeentebesturen een zekere 
vrijheid geeft, en de taakdifferentiatie waarbij het besluiten van het in mede-
bewind roepende orgaan zijn die voor de verschillen zorgen.321 Overigens is in 
de memorie van toelichting bij het voorstel van een Provinciewet opgemerkt 
dat aan een blijvende structurele differentiatie in taken en bevoegdheden tus-
sen provincies ‘allerminst wordt gedacht’.322 De Provinciewet bevat bovendien 
in artikel 107 een bepaling die provinciebesturen de mogelijkheid verleent ge-
vorderde bevoegdheid ‘door te decentraliseren’ naar onder meer gemeenten.

8. Besturen dient zo dicht mogelijk bij de burger te geschieden 
Het WRR-rapport wijst erop dat dit principe ook in de landelijke politiek breed 
wordt gedragen, in ieder geval in woord. De benadrukking door veel Tweede 
Kamerfracties van ‘het belang van bestuurlijke besluitvorming zo dicht mo-
gelijk bij de burger’ wordt door de regering onderschreven, met de toevoeging 
dat ‘ook wij het (...) wenselijk achten dat de rijksoverheid de gemeentelijke 
overheid een voldoende eigen beleidsmarge laat en hen voorts veelvuldig in-
schakelt bij de voorbereiding en uitwerking van het beleid. Ook dan moet zo 

317. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, pp. 6-7. In het WRR-rapport (p. 52) wordt opgemerkt 
dat Dölle en Elzinga (A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht 
I, Organen en bevoegdheden: Groningen, Wolters Noordhoff, 1993, p. 78) er terecht op wijzen dat 
‘de hoofdmomenten van het gemeenterecht’ (de constituering van de bestuursorganen, het col-
legialiteitsbeginsel, het openbaarheidsvereiste e.d.) wel dwingend worden voorgeschreven. Er is 
volgens het rapport overigens een belangrijk verschil: bij de eigen bestuursinrichting laat de wet de 
gemeentebesturen een zekere vrijheid, bij de taakdifferentiatie zijn het besluiten van het orgaan dat 
in medebewind roept die voor de verschillen zorgen.

318. De grote-stedenproblematiek. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en regeringsstand-
punt over het rapport van de werkgroep grote steden ‘Een schuyt, die tegen stroom wordt opge-
roeyt’; Tweede Kamer 1982-1983, 17 910. nrs. 1-2. 

319. Overigens wordt in de memorie van toelichting bij het voorstel van een nieuwe Provinciewet opge-
merkt dat aan een blijvende structurele differentiatie in taken en bevoegdheden tussen provincies 
‘allerminst wordt gedacht’; Kamerstukken II, 1986-1987, 19 836, nr. 3, blz. 15. De Provinciewet 
bevat bovendien een bepaling die ‘doordecentralisatie’ − ter beslissing van elk afzonderlijk provin-
ciebestuur − naar gemeenten mogelijk maakt (art. 107).

320. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, nr. 10, p. 13
321. Th.A.J. Toonen e.a. (red.), De pluriformiteitsgedachte in het binnenlands bestuur, Raad voor het 

binnenlands bestuur, ‘s-Gravenhage, Staatsuitgeverij 1982, pp. 83 e.v.
322. Kamerstukken II, 1986-1987, 19 836, nr. 3, p. 15
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veel mogelijk beleidsruimte worden gelaten’.323 Volgens het rapport zijn de 
consequenties van het principe hiermee ook aangegeven: terughoudendheid 
bij inbreuken op de autonomie en waar mogelijk inschakeling in medebewind 
(in plaats van volledige centralisatie) met zo veel mogelijk beleidsruimte. De 
achtergrond van het principe is in hoofdzaak de democratiegedachte die in 
de preambule van het Europees Handvest duidelijk is aangegeven, ’aldus 
het WRR-rapport. Er wordt op gewezen dat het principe in de Nederlandse 
Grondwet intussen niet met zo veel woorden voorkomt, maar dat dit wellicht 
bij zo’n brede ondersteuning ook niet nodig is. Het rapport stelt dat het vol-
gens sommigen wel degelijk in hoofdstuk 7 en met name in artikel 124 van de 
Grondwet besloten ligt. Verwezen wordt naar Konijnenbelt die uit hoofdstuk 
7 een zestal regels afleidt voor de inrichting van het decentrale bestuur.324 Het 
rapport acht hier vooral regel 3 van belang: ‘Alle bevoegdheden die aan pro-
vincie- en gemeentebesturen kunnen worden toevertrouwd, moeten ook aan 
hen worden toevertrouwd, en wel met zo veel mogelijk beleidsvrijheid.’ Dit 
staatsrechtelijke subsidiariteitsbeginsel − wat heel iets anders is dan het begin-
sel van soevereiniteit in eigen kring − werkt aldus, dat de gemeentebesturen 
de eerst in aanmerking komende kandidaten zijn voor het krijgen of houden 
van bevoegdheden, daarna de provinciebesturen, en pas als laatste de rijks-
overheid. Nauw verband hiermee houdt volgens het WRR-rapport Konijnen-
belts regel 4, waarin gesteld wordt dat dit beginsel ‘tevens een resultaatgericht 
aspect [heeft]: de gemeente- en provinciebesturen moeten hoe dan ook een 
bevoegdheidsdomein overhouden dat van voldoende betekenis is, en dat ook 
zo breed is dat met recht kan worden gesproken van integraal territoriaal be-
stuur.’ Het rapport wijst er nog op dat artikel 117, tweede lid van de Gemeen-
tewet een omkering van de bewijslast inhoudt: wie centraliseert in plaats van 
te decentraliseren, moet in elk geval de politieke noodzaak daartoe aantonen.

9. Bij de toedeling van medebewindsbevoegdheden verdient territoriale decentra-
lisatie voorrang boven functionele
In het WRR-rapport wordt opgemerkt dat de grondwettelijke hoofdstructuur 
van het binnenlands bestuur reeds in zeer algemene zin in de richting van dit 
principe wijst. De gemeentelijke en provinciale autonomie en het principe 
dat besturen zo dicht mogelijk bij de burger moet geschieden, wijzen volgens 
het rapport in die richting. Het structuurprincipe speelt slechts zijdelings een 
rol en pas na de opkomst van zelfstandige bestuursorganen en aanverwan-
te constructies in de jaren zeventig is de aandacht hiervoor gegroeid.325 Ter 
vermijding van misverstand attendeert het rapport op het verschil tussen het 
staatsrechtelijke begrip ‘functionele decentralisatie’ en het bestuurskundige 
begrip ‘functioneel bestuur. Dat laatste omvat elke taakuitoefening die zich 
onttrekt aan integrale afweging door het bestuur van een algemeen (territori-
aal) lichaam, zodat bijvoorbeeld ook bestuur door organen van gemeenschap-

323. Kamerstukken II, 1988-1989. 19 403, nr. 10, p. 6
324. W. Konijnenbelt, ‘De Grondwet en het binnenlands bestuur’, in: Bestuurswetenschappen, januari/

februari 1995, 49ste jaargang, nr. 1, pp. 24-56 (Uitgebreide versie van de rede uitgesproken op het 
Thorbecke-symposium 19 januari 1995 te Den Haag), pp. 25-27. 

325. In 2007 is de Wet zelfstandige bestuursorganen Stb. 2006, 587 in werking getreden. Deze wet legt 
een wettelijke basis voor zelfstandige bestuursorganen binnen de centrale overheid en regelt de 
harmonisatie van hun organisatierecht alsmede het primaat van de politiek.
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pelijke regelingen, binnengemeentelijke decentralisatie − ook territoriale om- 
dat dan ook het takenpakket beperkt is − en medebewind daaronder worden 
gerekend. 

d. De uitoefening van bevoegdheden 

10. Besluiten van decentrale overheidsorganen rnoeten aan bestuurlijk toezicht 
door een hoger orgaan onderworpen kunnen worden; dit toezicht dient zijn basis 
te hebben in een wet in formele zin en moet aan beperkingen zijn gebonden; de 
desbetreffende bevoegdheden moeten terughoudend worden gebruikt. 
Volgens het WRR-rapport betreft het eerste deel van dit principe het ook bij 
de meest uitgebreide lokale zelfstandigheid binnen de eenheidsstaat noodza-
kelijke toezicht op de activiteiten van lagere bestuursorganen. De eenheid in 
de staat kan slechts worden gehandhaafd indien zo nodig kan worden inge-
grepen op handelingen van lagere publiekrechtelijke lichamen die strijdig zijn 
met de belangen van het staatsgeheel. Zonder toezicht zou de staat in feitelijk 
van elkaar onafhankelijke gebiedsdelen uiteen kunnen vallen, aldus het rap-
port. Het tweede en derde deel van het principe beogen volgens het rapport 
het evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie te waarborgen maar over 
de precieze omvang van de beperkingen is verschil van inzicht mogelijk. Het 
rapport wijst erop dat het Europees Handvest verder gaat dan de nationale 
regelgeving door uit te spreken dat bij autonome besluiten doelmatigheids-
toezicht moet worden uitgesloten en dat bij conflicten beroep op een onaf-
hankelijke rechter moet openstaan. Het feitelijk gebruik van de mogelijkheid 
tot repressief toezicht is volgens het WRR-rapport in Nederland zeer terug-
houdend, met een aantal vernietigingen dat in de jaren 1980-1990 van 2 tot 
13 per jaar varieerde.326 Het uit 1997 daterende rapport stelt dat preventief 
toezicht (goedkeuring c.a.) een veel vaker voorkomend instrument is en dat 
goedkeuring wordt gezien als een recht van placet, een slagboom die, eenmaal 
opgetild, is uitgewerkt. De verwaarlozingsregelingen, en ook het zogenoemde 
positieve toezicht (aanwijzingen e.d.), worden in het rapport buiten beschou-
wing gelaten omdat de verwaarlozingsregelingen zien op te specifieke situa-
ties en het positieve toezicht gewoonlijk tot het medebewind wordt gerekend 
en volgens de regering beter als ‘medebewind gevorderd door concrete beslui-
ten’ betiteld kan worden.327 

III.3.2.1 Totstandkoming hoofdstuk 7

Dat de vigerende Grondwet ervan uitgaat dat Nederland een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat is, is recent weer aangegeven door de minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. In zijn Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grond-
wet geeft de minister aan dat de meeste bepalingen van het hoofdstuk handelen 
over de decentrale bestuurslagen van algemeen bestuur met een open huishouding 

326. Hierbij past een kanttekening: in de jaren 1983-1985 was ik als rijksambtenaar alleen al voor het 
relatief zeer kleine beleidsterrein van het speciaal onderwijs betrokken bij de voorbereiding van 3 
in die jaren genomen vernietigingsbesluiten, waaronder het Kb van 2 maart 1984, AB 1984, 288 
(Middelharnis). 

327. Kamerstukken II, 1988-1989,19403, nr. 15, p. 15. 
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die samen met het rijk de hoofdstructuur van de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
vormen. In het hedendaagse binnenlands bestuur bestaat geen vaste taakafbake-
ning tussen de bestuurslagen en kunnen meer bestuurslagen een taak hebben op 
hetzelfde beleidsterrein. De zelfstandigheid van de decentrale territoriale lichamen 
wordt begrensd door wettelijke interventiemogelijkheden van ambten van een ‘ho-
ger’ overheidsniveau die taken aan zich kunnen trekken en kunnen ingrijpen wan-
neer decentrale overheden in strijd met het recht of het algemeen belang handelen of 
hun wettelijke plicht verzaken, aldus de minister. 

De term gedecentraliseerde eenheidsstaat impliceert een spreiding van bevoegd-
heden over meerdere gelijkwaardige bestuurslagen, waartussen, anders dan bij-
voorbeeld in federale stelsels, geen door de Grondwet geregelde en gegarandeerde 
rolverdeling of taakafbakening bestaat die door een onafhankelijke instantie zoals 
een uit federale staten bekend constitutioneel hof, wordt bewaakt, aldus nog steeds 
de Beschouwing. De Grondwet bevat geen materiële plaatsbepaling van de decen-
trale bestuurslichamen in het geheel van de bestuurlijke organisatie. Zo bepaalt zij 
niet dat de provincies de middenlaag in de bestuurlijke organisatie vormen, noch dat 
de gemeenten de functie van lokaal bestuur vervullen. De Grondwet biedt dus een 
volledig open structuur, waarbinnen de wetgever vrij is de organisatie van het open-
baar bestuur vorm te geven door het verdelen en zo nodig herverdelen van taken. 
Tussen rijk, provincie en gemeente bestaat volgens de minister geen tegenstelling en 
geen hiërarchie.328

Het is niet van meet af aan de bedoeling van de grondwetgever geweest om de 
decentrale overheden te regelen zoals de Grondwet dat thans doet. Het kabinet-
Den Uyl dat van 1973 tot 1977 regeert, is aanvankelijk van plan om bij de onder-
handen grondwetsherziening de bepalingen over gemeenten en provincies zo veel 
mogelijk uit de Grondwet te schrappen.329 Met dit voornemen stemt de grootste 
oppositiepartij, het CDA, echter niet in. Deze fractie wil een aantal zaken juist 
wel in de Grondwet geregeld zien. Het gaat om de handhaving van bestaande bepa-
lingen over de decentrale overheden, maar ook om nieuwe voorschriften waarvan 
de meest in het oog springende is dat de door de Kroon benoemde burgemeester 
voorzitter van de gemeenteraad is. De linkse oppositiepartijen hebben aanvanke-
lijk grote bezwaren tegen een bepaling over de benoemde burgemeester, maar zij 
stemmen uiteindelijk toch in met het tweedelezingsvoorstel omdat zij grote waarde 
hechten aan het opnemen van het nieuwe eerste hoofdstuk over de grondrechten in 
de Grondwet. Zo heeft hoofdstuk 7 van de Grondwet zijn huidige vorm gekregen. 
Ten opzichte van de voorafgaande Grondwet is in dit hoofdstuk zowel sprake van 
constitutionalisering als van deconstitutionalisering van regels voor de decentrale 
overheden en hun ambten.330 Sedert 1983 zijn de bepalingen voor gemeenten en 

328. Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet, brief van 17 april 2015 aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer, Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr. 28, p. 6-7; passage deels herhaald in de 
Kennisbank Openbaar Bestuur, zie http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/bestuurlijke-indeling-
van-nederland/.

329. In navolging van het advies daartoe van de werkgroep ‘Proeve voor een nieuwe Grondwet’ uit 1966 
en van de staatscommissie Cals-Donner uit 1971. 

330. Zie voor een beschrijving van de achtergronden J.C.F.J. van Merriënboer, ‘Verpest door een par-
tijdige grondwetgever. De werdegang van het ontwerp-hoofdstuk 7 in het parlement (1966-1982)’ 
in: Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet, Radboud Uni-
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provincies zo veel mogelijk geüniformeerd en geldt voor gemeenten en provincies 
en hun ambten hetzelfde grondwettelijk systeem. Voorschriften die wel al voor het 
ene maar niet voor het andere lichaam en zijn ambten golden, zijn van toepassing 
geworden op beide zodat kan worden gesproken van een constitutionalisering voor 
(de organen van) dat andere lichaam. Met name de grondwettelijke verankering van 
de verordenende bevoegdheid van gemeenteraad en provinciale staten, zowel voor 
autonome als voor medebewindsregelgeving, verdient vermelding. De bestuursbe-
voegdheid is grondwettelijk niet meer bij de vertegenwoordigende organen belegd, 
maar in algemene termen bij ‘de besturen’. Ook is de grondwettelijke vastlegging 
van de taakverwaarlozingsregeling uitgebreid tot de provincie. De deconstitutiona-
lisering is minder inhoudelijk van aard: de grondwetgever regelt een aantal zaken 
niet meer zelf maar delegeert deze aan de wetgever die op zijn beurt veelal ook weer 
mag delegeren.

In de memorie van toelichting bij het eerstelezingsvoorstel voor de grondwets-
herziening merkt de regering op dat de deconstitutionalisering in lijn is met de bij de 
herzieningsoperatie nagestreefde stroomlijning en verkorting van de Grondwet. Zij 
geeft aan dat de betekenis van provincies en gemeenten onomstreden is, maar wil ten 
behoeve van de reorganisatie van het binnenlands bestuur ook ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen bieden.331 In het eindverslag332 wijst de PvdA-fractie op haar door 
de regering niet ingewilligde wens om de wezenskenmerken van de decentralisatie 
te omschrijven. De stellingname van de regering over de betekenis van provincies 
en gemeenten vindt de fractie langs de vraag heen gaan en de realiteit miskennen. 
Zij wijst erop dat door de voortdurende centralisatie de positie van provincies en 
gemeenten feitelijk wel degelijk is aangetast. De regering formuleert vervolgens in 
de nota naar aanleiding van het eindverslag alsnog een aantal kenmerken van decen-
tralisatie: ‘De wezenskenmerken van provincies en gemeenten in het Nederlandse 
stelsel van territoriale decentralisatie zien wij aldus. Provincies en gemeenten zijn 
openbare lichamen van algemeen bestuur voor een bepaald gedeelte van het land. 
De voornaamste bevoegdheden ten aanzien van de te verrichten taken berusten bij 
een rechtstreeks door de burgers gekozen vertegenwoordigend orgaan. Tot de orga-
nen van deze lichamen behoren tevens een college van dagelijks bestuur en een van 
rijkswege benoemde functionaris. Voor het voor deze lichamen gevoerde bestuur 
zijn zij verantwoording schuldig aan het vertegenwoordigend orgaan. Wat hun taak 
betreft is voor provincies en gemeenten wezenlijk dat zij in beginsel een algemene, 
niet tot bepaalde onderwerpen beperkte, bevoegdheid hebben om de behartiging 
ter hand te nemen van openbare belangen die hun territoir en de bevolking daar-
van raken. Om een samenhangend openbaar bestuur in het land te verzekeren is er 
een rangorde die bij het functioneren van lichamen van algemeen bestuur op drie 
niveaus noodzakelijkerwijs in acht moet worden genomen. Provincies en gemeen-
ten moeten van rijkswege vastgestelde regelingen bij hun taakvervulling in acht ne-

versiteit Nijmegen, Vaksectie staatsrecht en Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Rijksuni-
versiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht en Vakgroep Bestuursrecht en 
Bestuurskunde, mei 2010, pp.9-24. 

331. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 3, p. 5-6; cf. C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzienin-
gen 1983 en 1987, tweede druk, Kluwer, Deventer 1987, pp. 341/342. 

332. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 8, p. 1. 
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men. Gemeenten dienen bovendien rekening te houden met hetgeen op provinciaal 
niveau is geregeld. De centrale overheid heeft dus de mogelijkheid de omvang van 
het werkterrein van provincies en gemeenten te beïnvloeden door een onderwerp 
zelf uitputtend of gedeeltelijk te regelen of ook door de provincie of de gemeente 
de bemoeienis met een bepaald onderwerp te ontzeggen. Wezenlijk voor de positie 
van provincies en gemeenten is verder een zodanig wettelijk financieel statuut dat 
gewaarborgd wordt dat de vrijheid tot het voeren van algemeen bestuur in verhou-
ding tot de financiële mogelijkheden van het openbaar bestuur als totaliteit op rede-
lijke wijze kan worden uitgeoefend. Daarnaast is ook als wezenskenmerk van ons 
stelsel van territoriale decentralisatie te beschouwen dat steeds zorgvuldig wordt 
overwogen welke taken centraal en welke gedecentraliseerd moeten worden verricht 
en dat, wanneer de centrale overheid regelend optreedt, waar mogelijk provincies 
en gemeenten worden ingeschakeld voor nadere regeling en uitvoering. Is hiermee 
in grote trekken aangegeven wat wij als de wezenskenmerken van ons stelsel van 
territoriale decentralisatie beschouwen, vervolgens is dan de vraag aan de orde in 
hoeverre dit zich in enkele grondwetsbepalingen laat vastleggen. Wat de inrichting 
van provincies en gemeenten en de samenstelling van hun besturen betreft, geeft dit 
de minste moeilijkheden’.333 

Hoewel de regering in deze beschouwing weinig principieel is over het belang 
van decentralisatie in een gedecentraliseerde eenheidsstaat, kan in het door haar als 
laatste genoemde kenmerk wel het eerder besproken subsidiariteitsbeginsel worden 
herkend. Alleen als het subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd, kan het decentrale 
bestuur zijn algemene bevoegdheid voor zijn eigen territoir daadwerkelijk uitoefe-
nen. 

Bij de plenaire behandeling van het eerstelezingsvoorstel voor de Grondwets-
herziening 1983 is vanuit het parlement weer geprobeerd in hoofdstuk 7 een bepa-
ling op te nemen die de belangrijke positie van decentrale overheden in de staat tot 
uitdrukking brengt. Het toenmalige Tweede Kamerlid Brinkhorst (D66) dient een 
amendement in teneinde als openingsartikel in hoofdstuk 7 te bepalen ‘Territoriale 
decentralisatie van taken en bevoegdheden vormt een uitgangspunt voor het open-
baar bestuur’.334 Maar de regering vindt dat een decentralisatiebepaling overbodig 
is. Hetgeen Brinkhorst met het amendement wil regelen, volgt naar haar oordeel al 
uit het systeem van het voorgestelde hoofdstuk 7. Zij stelt dat in de term ‘overgela-
ten’ in het door haar voorgestelde artikel 124, eerste lid, al besloten ligt dat de wet-
gever zich steeds moet afvragen of een taak niet beter bij gemeenten of provincies 
dan bij het rijk kan worden belegd. Het amendement Brinkhorst wordt vervolgens 
verworpen. Dat Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is, is derhalve niet 
expliciet in de Grondwet gewaarborgd. 

In december 2003 adviseert de Raad voor het openbaar bestuur om in de Grond-
wet een aantal basisprincipes op te nemen over de verhouding tussen bestuurslagen 
in de Grondwet. Het gaat om de volgende uitgangspunten, die deels al in het Euro-
pees Handvest inzake lokale autonomie zijn opgenomen en die ook in diverse rap-
porten en adviezen over het decentraal bestuur zijn terug te vinden:

333. Kamerstukken II,1978-1979, 13 990 nr. 9 (herdruk), p. 2. 
334. Kamerstukken II, 1978/79, 13 990, nr. 30. 
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1. het (overal) ‘bestaan’ van gemeenten en provincies op het Nederlandse grondge-
bied (nu nog ongeschreven);

2. waarborgen bij het instellen, opheffen of samenvoegen van gemeenten en pro-
vincies alsmede bij het wijzigen van hun grenzen;

3. het decentralisatiebeginsel, waarbij is vastgelegd dat overheidsverantwoorde-
lijkheden en -taken bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de burger dienen te worden 
uitgeoefend (subsidiariteit);

4. de autonome bevoegdheid tot regeling en bestuur;
5. de mogelijkheid tot het in medebewind roepen van gemeenten en provincies;
6. de verplichting om provincies en gemeenten, zowel in autonomie als in medebe-

wind, zo veel mogelijk beleidsvrijheid te laten; 
7. de verplichting om decentrale overheden van voldoende financiële middelen te 

voorzien om hun taken te kunnen behartigen. Daarbij behoort ook een garantie 
van het bestaan van een eigen belastinggebied; 

8. waarborgen bij het instellen van preventief en repressief toezicht alsmede bij het 
ingrijpen bij taakverwaarlozing;

9. evenredigheid bij het gebruik van toezichtinstrumenten. 

De Raad geeft aan dat het in de meeste gevallen gaat om basisprincipes, en niet om 
rechtsregels die steeds de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van een bepaalde 
maatregel of figuur op voorhand aangeven. Hij stelt dat hier bij hun vormgeving re-
kening mee moet worden gehouden.335

In de voorstellen van de staatscommissie Grondwet,336 die in 2010 haar rapport over 
een eventuele herziening van de Grondwet en met name de toegankelijkheid daar-
van voor de burger uitbrengt,337 is geen voorstel voor een decentralisatiebepaling 
opgenomen. De commissie stelt wel een algemene bepaling voor die in de Grondwet 
zou vastleggen dat Nederland een democratische rechtsstaat is, dat de overheid de 
menselijke waardigheid, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen eer-
biedigt en waarborgt, en dat openbaar gezag alleen wordt uitgeoefend krachtens de 
Grondwet of de wet. Naar de mening van de commissie is het een fundamenteel uit-
gangspunt dat Nederland een democratische rechtstaat is die fundamentele rechten 
en vrijheden eerbiedigt. Onder meer de inrichting van de overheid en de rechtsver-
houding tussen overheid en burger moeten volgens de commissie zijn gebaseerd op 
fundamentele beginselen als democratie, scheiding van machten, de legaliteitseis, 
eerbiediging van grondrechten en toegang tot een onafhankelijke rechter. Door in 
de Grondwet expliciet te verwijzen naar de democratische rechtsstaat en naar bij-
zondere aspecten daarvan, wordt volgens de commissie een expliciet interpretatie-
kader gegeven dat aan de normativiteit van de Grondwet bijdraagt en aan burgers 

335. Raad voor openbaar bestuur, Andere openbare lichamen in de Grondwet. Advisering modernisering 
hoofdstuk 7 van de Grondwet deel III. Den Haag, december 2003, pp. 37-40. 

336. Koninklijke besluiten van 8 juli 2009, Staatscourant 2009, 10354, en van 29 september 2010, 
Staatscourant 2010, nr. 14751; zie ook Kamerstukken II, 2008-2009, 31 570, nr. 8; de commissie 
wordt naar haar voorzitter wel aangeduid als de commissie-Thomassen. 

337. Bijlage bij Kamerstukken II, 2010-2011, 31 570, nr. 17. 
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de essentialia van de Nederlandse rechtsstaat duidelijk maakt.338 Aan decentralisatie 
besteedt de commissie in haar rapport geen aandacht. Wellicht moet worden aange-
nomen dat zij ervan uitgaat dat de staatsvorm van de gedecentraliseerde eenheids-
staat een vanzelfsprekend aspect van de inrichting van de Nederlandse democrati-
sche rechtsstaat is. Maar explicitering van het gegeven dat de decentralisatie een van 
de essentialia in de Nederlandse democratie is, zou wel denkbaar zijn geweest. 

In de kabinetsreactie op het rapport van de staatscommissie merkt de regering 
op dat Nederland een constitutionele monarchie en gedecentraliseerde eenheids-
staat, gebaseerd op de beginselen van een democratische rechtsstaat, is en dat de 
Grondwet geldt als juridisch basisdocument daarvoor.339 Het kabinet geeft aan 
dat volgens sommigen het articuleren van de kernwaarden van de democratische 
rechtsstaat tevens een rol kan spelen bij de bevordering van integratie en burger-
schap, en ook in internationaal verband kan functioneren als een weergave van de 
Nederlandse constitutionele identiteit.340 Toch wijst het kabinet de voorgestelde 
algemene bepaling van de hand omdat opneming daarvan niet verenigbaar wordt 
geacht met de functie en het sobere karakter van de Grondwet en een anomalie zou 
zijn in de Grondwet(geschiedenis). Voor het nastreven van een versterking van de 
maatschappelijke en educatieve functie van de Grondwet en het bewerkstelligen van 
een meer evocatief, inspirerend en declaratoir karakter en daarmee het (deels) toe-
kennen van een andere functie aan dat document, ziet de regering geen aanleiding. 
Ook de vrees dat de voorgestelde algemene bepaling zou kunnen leiden tot de roep 
om een meer algemene heroverweging van de inhoud, opzet en formulering van de 
tekst van de Grondwet alsmede tot een te grote en onvoorspelbare rol van de rechter 
bij de interpretatie van een dergelijke algemene bepaling, speelt bij haar een rol.341 

Van deze toch behoorlijk uitgesproken opvatting is de regering echter uiteinde-
lijk terug moeten komen. Op 14 februari 2012 neemt de Eerste Kamer de motie-
Engels c.s. aan waarin zij de regering verzoekt om ‘met inachtneming van het advies 
van de staatscommissie en van de kabinetsreactie, vóór 1 oktober 2012 een voorstel 
te (doen) ontwikkelen voor de formulering van een algemene bepaling in de Grond-
wet, waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is, zo 
mogelijk uitgewerkt dan wel aangevuld met nadere voorschriften’.342 Aanvankelijk 
wil de regering de motie niet uitvoeren. Zij geeft aan de notie van democratische 
rechtsstaat weliswaar een belangrijk en constitutioneel rijp gegeven te achten, maar 
geen dringende noodzaak te zien om een algemene bepaling in de Grondwet op te 
nemen die aan die notie met zoveel woorden uitdrukking geeft.343 Na het plenaire 

338. Rapport pp. 37-38. 
339. Kamerstukken II, 2011-2012, 31 570, nr. 20, p. 2. 
340. Kamerstukken II, 2011-2012, 31 570, nr. 20, pp. 5 waar ook wordt verwezen naar de bijdragen 

van S.C. van Bijsterveld, Op weg naar articulatie van constitutionele identiteit, en van J.C.J. Boutel-
lier, ‘De Grondwet, dat ben jij!. Over de wenselijkheid van een rechtsstatelijk moreel appèl’, in: De 
Grondwet herzien, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 2008. Het 
kabinet wijst voorts op artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de EU: ‘De Unie eerbiedigt de 
gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in 
hun politieke en constitutionele basisstructuren (...)’. 

341. Kamerstukken II, 2011-2012, 31 570, nr. 20, pp. 5-6.
342. Kamerstukken I, 2011-2012, 31 570, B. 
343. Kamerstukken I, 2012-2013, 31 570, G, p. 3. 
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debat over de rechtsstaat met de Eerste Kamer op 11 maart 2014344 komt het kabi-
net naar aanleiding van herhaald aandringen van een aantal Eerste Kamerfracties 
tot het inzicht dat het ‘passend’ is een algemene bepaling in de Grondwet op te ne-
men ter explicitering van de kernbeginselen van democratie en rechtsstaat, tezamen 
met de grondrechten.345 Op juli 2016 wordt het desbetreffende eerstelezingsvoor-
stel ingediend dat bepaalt dat in de Grondwet vóór hoofdstuk 1 een ongenummerd 
artikel wordt ingevoegd, luidende:

‘Algemene bepaling
De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’346

De voorgestelde algemene bepaling voor de Grondwet is vanwege de symbool-
waarde politiek wellicht van belang maar lijkt weinig of geen normatieve waarde te 
hebben.347 Dat het decentralisatiebeginsel in deze algemene bepaling niet is opgeno-
men is staatsrechtelijk dan ook geen groot gemis en gezien de hierboven geschetste 
gang van zaken zeker geen verrassing. Uit historie en parlementaire stukken blijkt 
onverkort dat de Nederlandse democratische rechtsstaat de staatsvorm van een ge-
decentraliseerde eenheidsstaat heeft en aangenomen mag worden dat bij een daad-
werkelijke grondwetswijziging de algemene bepaling constitutioneelrechtelijk niet 
van invloed zal zijn op het voortbestaan daarvan. 

III.3.2.2 Voorlopers van artikel 124  

Bij de inwerkingtreding van de Grondwet in 1848 en de gemeentewet in 1851 ver-
dwijnen de voorheen bestaande verschillen tussen stedelijke besturen en platte-
landsbesturen en worden de plattelandsbesturen en de stedelijke magistratuur ver-
vangen door een op basis van censuskiesrecht rechtsreeks gekozen gemeenteraad. 
De grondwetgever bepaalt dat de wetgever de bevoegdheid tot regeling en bestuur 
van de gemeentelijke belangen moet overlaten aan het gemeentebestuur. Voorzien 
wordt wel in de mogelijkheid dat de Koning besluiten van de raad wegens strijd met 
de wet of het algemeen belang kan vernietigen. De decentrale rechtsgemeenschap-
pen hebben dan nog een beperkte taak omdat de rol van de overheid veel minder 
omvattend is dan zij in later eeuwen zal worden. Thorbecke is in zijn ontwerpen 
voor het gedecentraliseerde stelsel ook slechts uitgegaan van autonome taken en 
bevoegdheden van de decentrale overheidsambten. Die bevoegdheden houden in 
dat de vertegenwoordigende ambten de verordeningen maken die zij noodzakelijk 
achten voor hun gemeenschap en exclusieve bestuursbevoegdheden hebben voor 
hun territoir. Zij benoemen uit hun midden wethouders respectievelijk gedepu-
teerden die samen met de door de Koning benoemde burgemeester respectievelijk 
commissaris van de Koning het dagelijks bestuur voeren. Deze bestuurscolleges 

344. Handelingen I, 2013-2014, pp. 36-4-5. 
345. Kamerstukken II, 2013-2014, 31 570, nr. 24. 
346. Kamerstukken II, 2015-2016, 34 561, nrs 1-2. 
347. Cf. ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, Kamerstukken II, 2015-2016, 

34 561, nr. 4. 
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oefenen bevoegdheid uit die van de bevoegdheid van de vertegenwoordigende or-
ganen is afgeleid en zij zijn ook aan hen ondergeschikt. Decentrale ambten krijgen 
daarnaast medewerking aan regelgeving afkomstig van het centrale overheidsniveau 
opgedragen, ook al bevat de Grondwet daaromtrent alleen een bepaling die ziet op 
de provinciebesturen. Bij de uitvoering van die taken worden de decentrale ambten 
beschouwd als orgaan van het rijk. Dat geldt ook voor de burgemeester en de com-
missaris van de Koning. In 1887 wordt in de Grondwet ook voor de gemeentebestu-
ren bepaald dat medewerking aan de uitvoering van wetten kan worden gevorderd 
door de rijksoverheid. Daarmee wordt de al lang voordien bestaande praktijk voor-
zien van een constitutionele basis die buiten twijfel moet stellen dat de ambten van 
de beide territoriaal gedecentraliseerde overheden in medebewind kunnen worden 
geroepen door het rijk. Pas in de twintigste eeuw ontwikkelt het medebewind zich 
van een rijkstaak tot een decentrale taak waarvoor de vertegenwoordigende ambten 
van de decentrale overheden net als bij hun autonome taken zelf de eindverantwoor-
delijkheid dragen. 

Het nationale staatsrecht dat steeds minder alleen nationaal is, loopt in dit op-
zicht niet in de pas met dat van andere Europese constitutionele systemen die de 
figuur van medebewind niet kennen en slechts spreken van − in de terminologie 
van artikel 4 in de authentieke talen van het Europees Handvest inzake lokale au-
tonomie − autonomie/self-government en pouvoirs délégués/delegated powers. In 
de Nederlandse vertaling wordt het opschrift van artikel 4 van het Handvest aan-
geduid als ‘Reikwijdte van de lokale autonomie’. De tekst van het Handvest-artikel 
maakt, zoals hierboven al is gebleken, duidelijk dat naast geattribueerde ook gedele-
geerde bevoegdheden van decentrale overheden onder de term autonomie worden 
geschaard waarmee het begrip autonomie zowel hetgeen in Nederland traditioneel 
wordt aangeduid als autonome bevoegdheden als hetgeen hier te lande medebewind 
wordt genoemd, lijkt te omvatten. Het autonomiebegrip van het Handvest sluit aan 
bij wat wij decentralisatie noemen en vervolgens in de modaliteiten autonomie en 
medebewind plegen in te delen. Voor het Handvest is dat onderscheid van weinig 
gewicht want het gaat uit van de gedachte dat alle bevoegdheid moet worden uitge-
oefend op het voor de burger meest nabije niveau. 

De bevoegdheidsgrondslagen voor de autonome en de medebewindsbevoegdhe-
den zijn pas sedert de Grondwet 1983 in één artikel samengevoegd. Zoals al eerder 
aan de orde is gekomen, is sedertdien in het eerste lid van artikel 124 de grondwet-
telijke basis neergelegd voor de bevoegdheid van besturen van decentrale overhe-
den om op eigen initiatief de eigen huishouding te regelen en te besturen en in het 
tweede lid de grondslag voor het verlenen van de bij of krachtens de wet gevorderde 
medewerking aan de uitvoering van wetten. Dat de termen autonomie en medebe-
wind niet voorkomen in de Grondwet en evenmin in de organieke wetten voor de 
decentrale overheden is ook al aan de orde gekomen. Het onderscheid wordt in de 
Nederlandse doctrine gemaakt en is door de praktijk overgenomen. In de volgende 
paragraaf zal daar nader op worden ingegaan en zal ook nader aan de orde komen 
wat onder de autonome, respectievelijk de medebewindsbevoegdheden moet wor-
den begrepen.

In hoofdstuk 2 is al kort ingegaan op de regeling van de bevoegdheden van de de-
centrale ambten in de voorgangers van de Grondwet uit 1983. Hier volgt een over-
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zicht van de bepalingen die vanaf de negentiende eeuw aan het vigerende artikel 124 
Grondwet zijn voorafgegaan.348 

In de Staatsregeling des Bataafschen Volks uit 1801 treffen we in artikel 74 een be-
paling over de bevoegdheid van gemeentebesturen, luidende:

‘Plaatselyke bepalingen
Iedere Gemeente heeft de vrye beschikking over deszelfs huishoudelyke be-
langen en bestuur, en maakt daaromtrent alle de vereischte Plaatselyke bepa-
lingen.’

Over provincies bepaalt de Staatsregeling in artikel 71 onder het opschrift ‘Man-
daat: arrestatie Statuten, Keuren, Reglementen en Ordonantiën’:

‘Dezelve hebben de beschikking over alles, wat tot de gewone Inwendige 
Politie, Oekonomie en Finantie van het Departement behoort, en vermogen 
daaromtrent Statuten, Keuren, Reglementen en Ordonnantiën te arresteeren, 
mits dezelve niet strydig zyn met de algemeene Wetten. Dezelve verleenen 
ook, naar bevind van zaken, aan minderjarigen, brieven van Venia Aetatis.

Artikel 88 van de Grondwet 1814 bevat een bepaling met het opschrift ‘Mandaat: 
politie en oeconomie; Vorst keurt reglementen’, die luidt: 

‘Aan gemelde Staten wordt geheel en al overgelaten de beschikking en beslis-
sing van alles, wat tot de gewone inwendige politie en oeconomie behoort. 
Zij maken hieromtrent, alsmede ten aanzien van het aanstellen van ambtena-
ren of het inleveren van nominatiën tot ambten, zoodanige ordonnantiën en 
reglementen, als zij ten meesten nutte hunner Ingezetenen oorbaar achten, 
behoudens deze grondwet, en onder goedkeuring van den Souvereinen Vorst.’

Deze bepalingen treffen we in de Grondwet uit 1815 en 1840 nagenoeg gelijklui-
dend aan als respectievelijk de artikelen 146 en 144. In de Grondwet voor het Ko-
ningrijk der Nederland uit 1814 zijn in artikel 94 de bevoegdheden van de gemeen-
tebesturen verwoord. Het artikel luidt: 

‘De besturen van Steden, Districten, Heerlijkheden en Dorpen hebben, over-
eenkomstig den inhoud hunner reglementen, de vrije beschikking over hun-
nen huishoudelijke belangen en maken daaromtrent de vereischte plaatselijke 
bepalingen. Deze bepalingen echter mogen niet strijdig zijn met de algemeene 
wetten of het algemeen belang der Ingezetenen.’

348. Teksten ontleend aan W.G. Verkruisen, Artikel 124 in P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red), de 
Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992, pp, 
1080-1083, en aan de gegevens van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit 
Leiden op de homepage van de Nederlandse Grondwet www.denederlandsegrondwet.nl, laatste-
lijk geraadpleegd op 10 oktober 2016. 
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De andere bepaling, artikel 78 van de Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden, 
geeft voorschriften voor het toezicht op de lokale verordeningen: 

‘De stedelijke Regeringen zullen zijn samengesteld op zoodanige wijze en be-
last met zulke werkzaamheden, als noodig geoordeeld wordt bij de reglemen-
ten, welke de bestaande Regeringen, of bijzondere daartoe door den Souverei-
nen Vorst te benoemen Commissien, behoudens deze Grondwet, zullen ont-
werpen. Deze reglementen worden door de Regeringen of Commissien aan 
de Staten der Provinciën of Landschappen ter overweging toegezonden en 
door dezen aan de bekrachtiging van den Souvereinen Vorst onderworpen.’

Voor de provinciebesturen geeft de Grondwet van 1814 in artikel 86 daarnaast ook 
een bepaling over medebewind: 

‘Dezelfde Staten worden belast met de uitvoering der wetten en bevelen om-
trent de bevordering van godsdienst, openbaar onderwijs en armbestuur, de 
aanmoediging van den landbouw, den koophandel, de fabrieken en trafieken, 
en voorts omtrent alle andere zaken tot de algemeene belangen betrekkelijk, 
welke aan hen, te dien einde, door den Souvereinen Vorst worden toegezon-
den.’ 

In de Grondwet 1815 wordt voor de gemeentebesturen in artikel 155, tweede lid, 
een voorschrift over het toezicht gegeven dat in 1840 wordt vernummerd tot artikel 
152, tweede lid: 

‘Zij zenden afschrift van dezelve aan de Staten der Provincien, blijvende het 
voorts den koning onverlet, om te allen tijde inzage te vorderen, en zoodanige 
bevelen te geven, als hij vermeent te behooren.’ 

De Grondwet 1815 neemt in haar artikel 155, eerste lid, deze tekst van artikel 94 uit 
haar voorganger over, met dien verstande dat in plaats van het woord ‘bepalingen’ 
wordt toegevoegd de zinssnede 

‘verordeningen, welke echter in geen geval met de algemeene wetten of het 
algemeen belang strijdig mogen zijn.’ 

Het tweede lid van de bepaling luidt:

‘Zij zenden afschriften van dezelve aan de Staten der Provincien, blijvende het 
voorts den Koning onverlet, om ten allen tijde inzage te vorderen, en zooda-
nige bevelen te geven, als hij vermeent te behooren.’ 

In de Grondwet 1840 blijft de bepaling, op vernummering tot artikel 153 na, on-
veranderd.

De ook thans nog bekende formuleringen voor de autonome bevoegdheid van het 
gemeentebestuur en het provinciebestuur treffen we voor het eerst aan in de Grond-
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wet van 1848 waarin in de artikelen 131 en 140349 de autonomie van provinciebe-
stuur respectievelijk gemeentebestuur wordt neergelegd. Artikel131 ziet op de pro-
vincies en luidt: 

‘Aan de Staten wordt de regeling en het bestuur van het provinciaal huishou-
den door de wet overgelaten.
Behoudens de voorschriften in art. 129 moeten alle zoodanige reglementen 
en verordeningen, als zij voor het provinciaal belang noodig oordeelen te ma-
ken, aan de goedkeuring van den Koning worden onderworpen.
Zij zorgen dat de doorvoer, en de uitvoer naar en invoer uit andere provinciën 
geene belemmering ondergaan.’

In artikel 140 is bepaald:

‘Aan de raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeen-
te overgelaten.’
Op de verordeningen, welke hij te dien aanzien maakt en aan de Provinciale 
Staten moet mededeelen, is art. 133 van toepassing.

Artikel 133 ziet op het recht van de Koning om de besluiten die met de wetten of het 
algemeen belang strijdig zijn, te schorsen of te vernietigen.

Deze teksten blijven gehandhaafd als artikel 144, eerste lid, in de Grondwet van 
1887, artikel 146, eerste lid, eerste volzin, van de Grondwet 1938 en artikel 153, 
eerste lid, eerste volzin van de Grondwet 1953. 

De Grondwet 1848 regelt in artikel 130 voor de provincies het medebewind in een 
bepaling luidende: 

‘De staten worden belast met de uitvoering der wetten en koninklijke bevelen, 
betrekkelijk tot die takken van algemeen binnenlandsch bestuur, welke de wet 
zal aanwijzen, en zoodanige andere bovendien, welke de Koning goedvindt 
hun op te dragen.’

Zoals al aan de orde is gekomen in hoofdstuk II, onder meer bij de bespreking van 
de opvattingen van Thorbecke, is in de Grondwet van 1848 voor gemeenten nog 
geen grondslag voor medebewind opgenomen. De medebewindsbevoegdheid van 
gemeentebesturen behoeft volgens de aanvankelijke opvatting van Thorbecke geen 
grondwettelijke basis maar doet in 1887 toch haar intrede in de Grondwet. Dan 
wordt aan artikel 144 een artikellid toegevoegd dat nagenoeg gelijk is aan de desbe-
treffende bepaling voor provincies en dat luidt:

349. In 1887 wordt artikel 140, eerste volzin, opgenomen in artikel 144, eerste lid; in 1938 volgt ver-
nummering tot artikel 146, eerste lid 1, eerste volzin en in 1953 word de bepaling opgenomen in 
artikel 153, eerste lid 1, eerste volzin.
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‘Wanneer de wetten, algemeene maatregelen van bestuur of provinciale veror-
deningen het vorderen, verleenen de gemeentebesturen hunne medewerking 
tot uitvoering daarvan.’ 

Dit artikellid is in de Grondwet 1938 vernummerd tot artikel 146, derde lid, en in de 
Grondwet 1953 tot artikel 153, derde lid.

In de Grondwet 1887 wordt artikel 131, eerste lid, onder vernummering tot artikel 
134, eerste lid, aangepast tot 

‘Aan de Staten wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der pro-
vincie overgelaten’.

Bij die grondwetsherziening wordt ook voor de gemeenten voorzien in medebe-
windsbevoegdheid. als in artikel 144, derde lid, wordt bepaald: 

‘Wanneer de wetten, algemeene maatregelen van bestuur of provinciale veror-
deningen het vorderen, verleenen de gemeentebesturen hunne medewerking 
tot uitvoering daarvan.

In 1922 wordt in de Grondwet bepaalt dat binnengemeentelijke decentralisatie in 
bepaalde gevallen mogelijk is maar deze grondwettelijk basis verdwijnt weer omdat 
de (mede)wetgever in later jaren van oordeel is dat ook zonder dat de Grondwet dat 
regelt tot binnengemeentelijke decentralisatie kan worden besloten door gemeente-
raad respectievelijk provinciale staten. 

Bij de grondwetswijzigingen van 1938 en1953 worden de medebewindsbepalin-
gen vernummerd en in 1956 volgt een aanpassing van de bepalingen over provincies 
die verband houdt met de in voorbereiding zijnde nieuwe Provinciewet. Hier blijven 
die aanpassingen evenals een aantal andere wijzigingen buiten beschouwing omdat 
zij geen directe consequenties hebben voor het onderwerp van dit boek. 

In de Grondwet 1972 zijn geen inhoudelijke wijzingen aangebracht in deze bepalin-
gen. Bij de algehele grondwetsherziening van 1983 worden in het sedertdien vige-
rende artikel 124 de autonome en de medebewindsbevoegdheden van gemeentebe-
sturen en provinciebesturen samengebracht. 

III.3.2.3 Autonomie en medebewind in de Grondwet

De grondwettelijke bepaling over de autonome bevoegdheid van gemeente- en pro-
vinciebesturen is sedertdien ongewijzigd gebleven. De ambten die in de gemeente 
deze bevoegdheid bezitten zijn ingevolge artikel 125 van de Grondwet de gemeen-
teraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Voor de 
provincie betreft het provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van 
de Koning. Op grond van artikel 128 van de Grondwet kunnen alleen de volksver-
tegenwoordigende ambten autonome bevoegdheden toekennen aan andere ambten 
dan de in artikel 125 genoemde. Uitzondering hierop vormt de situatie van grens-
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wijziging en van instelling of opheffing van een gemeente of provincie wanneer vol-
gens artikel 123 van de Grondwet de wetgever in formele zin bevoegd is. Maar die 
wetgever heeft volgens de Grondwet niet de bevoegdheid buiten deze gevallen auto-
nome bevoegdheden bij andere ambten te beleggen. Zoals hierna nog zal blijken laat 
de formele wetgever zich lang niet altijd iets gelegen liggen aan de grondwettelijke 
bepaling over autonomie.

Over de inhoud van de grondwettelijke basis voor de autonome bevoegdheid van 
gemeente- en provinciebesturen wordt verschillend gedacht. Sommigen benadruk-
ken dat het artikel een erkenning inhoudt van de bevoegdheden die van oudsher al 
aan gemeentebesturen toekwamen. Langbroek meent dat van een erkenning geen 
sprake is omdat de bevoegdheid niet met een eigen, concrete inhoud is afgepaald. 
Hij meent dat het onderscheid tussen autonomie en medebewind geheel door de 
formele wetgever kan worden bepaald en dat deze ook in de organieke wetten de-
centrale bestuursorganen in medebewind kan roepen.350 Er wordt dan op gewezen 
dat gemeenten een veel langere historie hebben, zelfs teruggaand tot de twaalfde 
eeuw, dan de staat. De bevoegdheden om hun eigen huishouding te regelen en te 
besturen zijn hen mitsdien niet eerst door de Grondwet geattribueerd. In deze visie 
onderstreept de term ‘overgelaten’ in het artikellid dat de bevoegdheden niet door 
de Grondwetgever zijn toegekend aan de gemeentebesturen, maar dat bestaande 
bevoegdheden zijn gelaten waar zij al lang berusten. Oud spreekt van een opbouw 
van de staat uit gemeenten.351 Voor de provincies ligt dit volgens sommige auteurs 
anders omdat de oude provincieën een statenbond vormden en ze te zeer zouden 
verschillen van provincies in de gedecentraliseerde eenheidsstaat.352

Hennekens benadrukt dat in het eerste lid van artikel 124 van de Grondwet spra-
ke is van erkenning van de autonome bevoegdheid van decentrale overheidsambten 
door de grondwetgever. Naar zijn mening noopt dit de wetgever ertoe de eigen wet-
gevende en bestuursbevoegdheid van gemeente- en provinciebesturen te ontzien. 
Hennekens stelt dat autonomie een juridische dimensie heeft omdat zij rechtens aan 
de wetgever opdraagt om aan gemeente- en provinciebesturen de bevoegdheid te 
laten om te regelen wat zij in het belang van hun huishouding nodig vinden. Hij acht 
bepalingen waarin beperkingen op die bevoegdheid worden opgenomen, inconsti-
tutioneel omdat zij strijdig zijn met de grondwettelijke erkenning van de autonomie 
van gemeenten en provincies.353 

Konijnenbelt staat in zijn afscheidsrede niet zozeer stil bij de vraag of in het 
grondwettelijke artikel 124 al dan niet sprake is van erkenning van van oudsher aan 
de besturen van decentrale overheden toekomende bevoegdheid. Hij richt het vizier 
op de door hem als relatief geduide tegenstelling tussen overlaten en vorderen van 

350. P.M. Langbroek, Machtenscheiding en decentralisatie, Universiteit Twente, Enschede 1988, pp. 239 
en 243-243.

351. P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands gemeenterecht, deel I, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1956, 
p. 2.

352. Zie bijvoorbeeld M.J.M. Schoonhoven. Provincierecht, Uitgeverij Koninklijke Vermande, Lelystad, 
1991, p. 26.

353. H.Ph.J.A.M. Hennekens in H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest en R. Fernhout, Decen-
tralisatie, vierde druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 14. 
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regeling en bestuur in het artikel en bevestigt dat het eerste lid van artikel 124 van de 
Grondwet de grondslag geeft voor de algemene regelings- en bestuursbevoegdheid 
van gemeente- en provinciebesturen.354 

Tonnaer is van oordeel dat het artikellid een politieke norm inhoudt maar geen 
rechtsnorm omdat de daarvoor vereiste handhavingsmogelijkheid voor gemeenten 
en provincies ontbreekt. Daarom kunnen aan artikel 124, eerste lid, van de Grond-
wet door hen geen subjectieve rechten worden ontleend, zo stelt hij. Wel kan de po-
litieke norm naar zijn mening als een rechtsbeginsel worden gekwalificeerd.355 

In het handboek van Kortmann wordt gesteld dat artikel 124, eerste lid, van 
de Grondwet bevoegdheden attribueert aan de ambten van de gedecentraliseerde 
overheidsverbanden. Erkend wordt dat de opvatting van andere auteurs dat hier 
geen sprake is van attributie omdat gemeente- en provinciebesturen al vóór 1814 
bevoegdheden tot regeling en bestuur bezaten, historisch juist is, maar dit neemt 
volgens de auteurs niet weg dat deze bevoegdheden sedertdien hun grondslag vin-
den in de Grondwet.356 Dölle en Elzinga wijzen op het historische primaat van het 
lokaal bestuur ten opzichte van de centrale staat waardoor autonomie in ieder geval 
een symbolische meerwaarde heeft. Decentralisatie is in die opvatting normatief 
omdat zij een erkenning inhoudt van de decentrale overheden als medeoverheid.357

In zijn bijdrage aan het rapport ‘Constitutionele normen en decentralisatie. Een 
evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet’ stelt Elzinga dat artikel 124, eerste lid, van 
de Grondwet een voorschrift van constitutieve aard is.358 Hij meent dat wel enige 
waarde kan worden gehecht aan de omstandigheid dat gemeenten en provincies van 
oudere datum zijn dan het koninkrijk en hij wijst erop dat dit tot uitdrukking komt 
in de term ‘overlaten’ en in de aanwezigheid van een oorspronkelijk, vrij en auto-
noom domein waar materies kunnen worden geregeld en aangevat zonder dat daar-
voor een specifieke wettelijke grondslag aanwezig is. Elzinga spreekt in dit verband 
van een opmerkelijke inbreuk op het legaliteitsbeginsel en beschouwt dit als een 
wezenskenmerk van de lokale democratie in Nederland. Maar hij stelt ook vast dat 
waarborgen voor de omvang van de vrije beleidsruimte in de Grondwet niet of nau-
welijks aanwezig zijn en dat er van de vrije beleidsruimte weinig overblijft al naar-
gelang een ‘hogere’ overheid meer aan zich trekt. Elzinga wijst er voorts op dat het 
Handvest, anders dan de Grondwet, waarborgt dat decentrale overheden een substan-
tieel deel van de lokale aangelegenheden moeten kunnen regelen en beheren. Hij acht 
handhaving en verdediging van het autonomiebeginsel van cruciaal belang omdat, 
als de autonomie zou worden geëcarteerd, het van oudsher bij de eerste overheid be-

354. W. Konijnenbelt, ‘De Grondwet en het binnenlands bestuur’, in: Bestuurswetenschappen, januari/
februari 1995, nr. 1, pp. 24-56, 49ste jaargang, nr. 1 (uitgebreide versie van de rede uitgesproken 
op het Thorbecke-symposium 19 januari 1995 te Den Haag), pp 27-31. 

355. F.P.C.L. Tonnaer, Decentralisatie, Open Universiteit, Heerlen, 1988, pp.125-126.
356. J.W.L. Broeksteeg en C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, bewerkt door P.P.T.Bovend’Eert, 

J.W.L. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann en B.P. Vermeulen, zevende herziene druk, Kluwer, Deventer, 
2016, pp. 534 en 536.

357. A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga met medewerking van J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse 
gemeenterecht, derde druk, Kluwer, Deventer 2004, p. 38.

358. Niet te verwarren met het in België gehanteerde begrip ‘constitutieve autonomie’ waarmee, kort 
gezegd, wordt bedoeld de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten om hun eigen inrich-
ting te regelen.
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rustende en ook door hen gebruikte vrije initiatief om als eerste overheid problemen 
te lijf te gaan grotendeels zou zijn verdwenen, ook al zou er binnen het medebewind 
veel beleidsruimte zijn.359 Bovend’Eert, Broeksteeg en Warmelink merken in het 
rapport ‘Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 
7 Grondwet’ op dat de autonome bevoegdheid van decentrale overheden door de 
grondwetgever wordt gegarandeerd en erkend maar dat de bepaling nauwelijks nor-
matieve betekenis heeft, omdat zij niet aangeeft tot hoever de autonome bevoegd-
heid van gemeente- en provinciebestuur zich uitstrekt en zij de verhouding van de 
decentrale verordenende bevoegdheid ten opzichte van andere regelgeving niet aan-
geeft. Zij wijzen er op dat artikel 128 van de Grondwet in de praktijk weinig bete-
kenis heeft en vooral van belang is voor binnengemeentelijke decentralisatie.360 Bij 
de hierna te bespreken afschaffing van de deelgemeenten door de wetgever is deze 
grondwettelijke bepaling erg makkelijk ter zijde geschoven. Van der Woude plaatst 
in zijn bijdrage aan het colloquium ‘200 jaar Grondwet 1815’ op 13 november 2015 
te Brussel kanttekeningen bij de visie dat de grondwetgever niets anders heeft kun-
nen doen dan het bestaan van gemeenten en provincies te erkennen. Hij meent dat 
het declaratoire karakter van de Grondwet in dezen ‘echter schromelijk overschat’ 
wordt.361 Van der Woude wijst erop dat de Republiek der Verenigde Nederlanden 
vooral een confederatie van zelfstandige gewesten was en dat vooral de provincies in 
de na de Franse tijd gehandhaafde eenheidsstaat een heel andere positie hebben ge-
kregen. Voor de decentrale rechtsgemeenschappen is in 1814/1815 grondwettelijk 
een geheel andere bestuursvorm met toezicht door het centrale overheidsverband 
tot stand gebracht en die kan volgens Van der Woude ‘bezwaarlijk worden gezien als 
een terugkeer naar het oude’. Hij stelt dat de positie van de decentralisatiebepalingen 
in de Grondwet in de eerste decennia van de negentiende eeuw leidend is geweest, 
allengs in belang is afgenomen en in de twintigste eeuw meer volgend is geworden 
ten opzichte van maatschappelijke, politieke en juridische ontwikkelingen.362

Bij de behandeling van het eerstelezingswetsvoorstel dat tot artikel 124, eerste 

359. D.J. Elzinga, ‘Hoofdstuk 7 en de aard en mate van decentralisatie’ in: Constitutionele normen en 
decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet, Radboud Universiteit Nijmegen, Vaksectie 
staatsrecht en Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep 
Staatsrecht en Internationaal recht en Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, mei 2010, p. 50 
en 51. 

360. P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, H.G. Warmelink, ‘Juridisch-systematisch en methodolo-
gisch kader’ in: Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet, 
Radboud Universiteit Nijmegen,Vaksectie staatsrecht en Centrum voor Parlementaire Geschie-
denis, Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht en Vakgroep Be-
stuursrecht en Bestuurskunde, mei 2010, pp. 32 en 39, resp. p. 246. 

361. Zie p. 151 in zijn bewerkte bijdrage aan het symposium: W. van der Woude, ‘Drie tinten grondwet-
telijke nietszeggendheid − Over de zeggingskracht van hoofdstuk 7 van de Nederlandse Grondwet’ 
in: A. Alen, A.W. Heringa, D. Heirbaut en C.J. Rotteveel Mansveld, De Grondwet van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden van 1815, Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Neder-
land, Boom juridische uitgevers, Den Haag/Die Keure, Brussel, 2016. 

362. W. van der Woude, ‘Drie tinten grondwettelijke nietszeggendheid. Over de zeggingskracht van 
hoofdstuk 7 van de Nederlandse Grondwet’ in: A. Alen, A.W. Heringa, D. Heirbaut en C.J. Rotte-
veel Mansveld, De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815, Staatkundige en 
historische beschouwingen uit België en Nederland, Boom juridische uitgevers, Den Haag/Die Keure 
Brussel, 2016, p. 150-154. 
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lid, van de Grondwet heeft geleid, is door de regering opgemerkt dat het gegeven 
dat gemeenten van oudsher autonomie bezitten inhoudt dat zij ‘vrij zijn de behar-
tiging van elk openbaar belang ter hand te nemen zolang die behartiging niet door 
hogere regelingen aan hun bemoeienis is onttrokken’ en dat autonomie duidt op de 
erkenning van gemeenten als zelfstandige lichamen van algemeen bestuur onder het 
niveau van het rijk aan wier besturen uitdrukkelijk een algemene, in beginsel on-
beperkte bevoegdheid tot regeling en bestuur wordt overgelaten.363 Maar zij geeft 
later ook aan dat de term overgelaten in het huidige artikel 124, eerste lid, van de 
Grondwet alleen aanduidt dat op het hoger gezag ‘de bewijslast’ rust van de nood-
zaak tot inbreuken op de autonomie van decentrale bestuursorganen.364 In de me-
morie van antwoord bij het voorstel voor de Gemeentewet wijst zij er wel weer op 
dat artikel 124, eerste lid, van de Grondwet, aangeeft dat gemeenten een eigen, niet 
aan het centrale staatsbelang ontleend bestaansrecht hebben. Het dan regerende 
kabinet-Lubbers I365 wijst voorts op de grote betekenis van de gemeente en het daar-
uit voortvloeiende door de Grondwet erkende belang van een gedecentraliseerde 
staatsinrichting.366 De regering geeft voorts aan dat uit de term ‘overlaten’ niet mag 
worden afgeleid dat er een speciaal van andere overheden afgescheiden terrein van 
werkzaamheid voor decentrale overheden zou zijn of een monopolie voor de decen-
trale wetgever. De term ‘overlaten’ houdt volgens het kabinet wel de rechtsnorm in 
dat inbreuken op de ‘zelfwerkzaamheid’ van decentrale overheidsorganen door een 
‘hoger’ bestuursorgaan uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd.367 

Konijnenbelt is van mening dat de werking van de rechtsnorm sterker is in die 
zin dat de term ‘overlaten’ inhoudt een door de nationale wetgever te respecteren 
vrije ruimte voor gemeente- en provinciebesturen.368 Hij meent dat wat aan ge-
meente- en provinciebesturen kan worden overgelaten door wetgever, bestuur en 
rechtspraak ook aan hen móet worden overgelaten. Een wetgever, bestuursorgaan 
of rechter die dat niet doet handelt in zijn woorden in strijd met de Grondwet. Ko-
nijnenbelt meent dat het zo veel mogelijk overlaten aan decentrale bestuursorganen 
ook kan betekenen dat als hen een bevoegdheid is gegeven daarbij zo veel moge-
lijk beleidsvrijheid moet worden gelaten, en acht dat ‘vooral van belang in medebe-
windsverhoudingen’.369

Elzinga meent dat artikel 124 van de Grondwet een vrije beleidssfeer voor de-
centrale overheden ‘vestigt’ en is van oordeel dat het autonomiebeginsel in de Ne-

363. Kamerstukken II, 1976-1977, 13 990, nr. 3, pp. 5-6 en nr. 6, p. 12. 
364. Kamerstukken II, 1976-1977, 13 990, nr. 6, p. 12. 
365. Regerend van 4 november 1982 - 14 juli 1986. 
366. MvA Kamerstukken II, 1985/86, 19 403, nr. 3, pp. 9-10. 
367. Kamerstukken II, 1976-1977, 13 990, nr. 6, p. 12. Holterman spreekt ten aanzien van gemotiveerde 

inbreuken op het subsidiariteitsbeginsel van ‘argumentatieopdragende bepalingen’, zie Th. Holter-
man in zijn commentaar op artikel 124 in A.K. Koekkoek (red.), derde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, 
Deventer 2000, p. 563 en Th. Holterman, Constanten in het publiekrecht, met het oog op besturen, 
Zwolle 1995, p. 115. 

368. W. Konijnenbelt, De Grondwet als rechtsnorm voor provinciale en gemeentelijke autonomie, Tilburg, 
1986.

369. W. Konijnenbelt, De Grondwet en het binnenlands bestuur, 1995, in: Bestuurswetenschappen, 1995, 
nr. 1, pp. 24-56, 49ste jaargang, nr. 1 (uitgebreide versie van de rede uitgesproken op het Thorbec-
ke-symposium 19 januari 1995 te Den Haag), p. 31. 
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derlandse context een rechtsbeginsel is dat niet alleen voor de interne positie van 
gemeenten en provincies van belang is, maar ook voor de handelwijze van hogere 
overheden, met name de nationale overheid. In zijn visie manifesteert het rechtsbe-
ginsel zich doordat de algehele beleidsvrijheid voor gemeenten en provincies sub-
stantieel moet zijn. Elzinga ziet de normatieve betekenis van het beginsel in de in-
structienorm en de garantienorm die erin besloten liggen en die ertoe moeten leiden 
dat zo veel mogelijk beleidsvrijheid aan de decentrale bestuursorganen toekomt.370 

Van der Woude is van mening dat waar de decentralisatiebepalingen in de Grond-
wet vroeger een dominante positie hadden bij de bestuurlijke verhoudingen tussen 
de centrale en de decentrale overheden, de bepalingen van het huidige hoofdstuk 7 
betrekkelijk nietszeggend zijn omdat zij niet meer kunnen worden uitgelegd vanuit 
een breed denkkader over decentralisatie en over de ‘natuurlijke’ schaal waarop be-
paalde overheidstaken moeten worden vervuld. Tegenwoordig ligt de nadruk vooral 
op de institutionele inrichting van gemeenten en provincies, aldus Van der Woude 
die meent dat de grondwettelijke regeling van de interbestuurlijke verhoudingen 
weer meer richtinggevend moet worden.371

Over hoeveel macht toekomt of toe behoort te komen aan de decentrale bestuurs-
organen is, welke positie men ook inneemt in het discours, nog niet alles gezegd. De 
Raad voor het Binnenlands Bestuur stelt in 1988 dat de wijze waarop de autonomie 
over de bestuurslagen is verdeeld ‘bepaald niet alles zegt over de feitelijke beslis-
singsmacht in het binnenlands bestuur.’ De problemen met het decentralisatiebeleid 
van de voorgaande jaren zijn volgens de Raad veroorzaakt doordat het uitgangspunt 
van de wederzijdse afhankelijkheid van de bestuurslagen niet voldoende is geopera-
tionaliseerd en geëffectueerd. Bestuursorganen die worden belast met de uitvoering 
van wetgeving dienen naar zijn oordeel ook betrokken te worden bij de totstand-
koming van die wetgeving. De Raad meent voorts dat de ontwikkeling van auto-
nomie naar medebewind in de voorgaande jaren niet zozeer een bevestiging is van 
hiërarchische centralistische verhoudingen maar het juist mogelijk heeft gemaakt 
dat gemeenten de grote maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken 
in medebewind kunnen aanpakken. Daarnee zijn zij een belangrijk onderdeel van 
het bestuur kunnen blijven vormen.372 Wat tot de huishouding van de decentrale 
bestuursorganen moet worden gerekend en daarmee binnen de beneden- en boven-
grens van hun bevoegdheden373 valt, zal in veel opzichten ook in de tijd variëren. 
Daartoe biedt het systeem in de Grondwet de ruimte zolang er sprake blijft van het 

370. D.J. Elzinga, Decentrale autonomie als rechtsbeginsel en als politiek beginsel in: J.B.J.M. ten Berge, 
P.J.J. van Buuren, H.R.B.M. Kummeling en P.P. Vermeulen, De Grondwet als aanhoudende zorg. 
Burkens-bundel. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1995, pp. 470-471. 

371. W. van der Woude, ‘Drie tinten grondwettelijke nietszeggendheid. Over de zeggingskracht van 
hoofdstuk 7 van de Nederlandse Grondwet’, in: A. Alen, A.W. Heringa, D. Heirbaut en C.J. Rotte-
veel Mansveld, De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815, Staatkundige en 
historische beschouwingen uit België en Nederland, Boom juridische uitgevers, Den Haag/Die Keure, 
Brussel, 2016, p. 166-167. 

372. Raad voor het Binnenlands Bestuur, Medebewind: van autonome waarde! Tweede advies over decen-
tralisatie, ’s-Gravenhage 1988, pp. 5, 18-19.

373. De benedengrens wordt gevormd door de aan elke openbaarheid onttrokken particuliere belangen 
van de ingezetenen van provincies of gemeenten, terwijl de huishouding aan de bovenzijde wordt 
begrensd door de belangen van ‘hogere’ overheidsorganen.
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respecteren van het uitgangspunt dat decentrale overheidsorganen met voldoende 
autonome bevoegdheden hun eigen functie in het staatsbestel moeten kunnen ver-
vullen. In hun duiding van de verticale bevoegdheidsspreiding in het zevende hoofd-
stuk van de Grondwet stellen Leenknegt en Hirsch Ballin dat daarin in het bijzonder 
waarborgen voor lokale en regionale autonomie zijn vervat.374 Naar mijn mening 
gaan zij bij hun bespreking van artikel 124 van de Grondwet vervolgens kort door 
de bocht. Zij stellen dat de autonome bevoegdheden een restcategorie vormen om-
dat de Grondwet niet aangeeft wat tot de eigen huishouding hoort en de meeste 
belangrijke aangelegenheden door het rijk worden geregeld of in medebewind aan 
de decentrale bestuursorganen, met name gemeentebesturen, worden opgedragen. 
Alleen wat daarna nog te regelen of te besturen overblijft, behoort naar hun mening 
tot de autonome bevoegdheden. De auteurs achten deze constructie kenmerkend 
voor de gedecentraliseerde eenheidsstaat omdat daarin uiteindelijk de wetgever be-
paalt welke bevoegdheden decentrale bestuursorganen hebben.

Die constatering kan op zichzelf worden onderschreven. En dat geldt ook voor 
het feit dat het in de praktijk nog steeds (te) vaak zo blijkt te zijn dat de rijksoverheid 
de meeste belangrijke zaken regelt. Maar hun stelling dat de autonome bevoegd-
heden van decentrale overheden een restcategorie vormen, onderschrijf ik niet. Ik 
meen dat de leer anders is en de praktijk dat ook behoort te zijn. Thorbecke gaat 
als hij de Gemeentewet en de Provinciewet ontwerpt alleen uit van autonome be-
voegdheid van de decentrale ambten. Daar is in de loop van de tijd de medebewinds-
bevoegdheid bij gekomen, maar dat maakt de autonome bevoegdheid naar mijn 
oordeel nog niet tot restcategorie. Integendeel, zoals hiervoor al is gebleken, laat de 
parlementaire geschiedenis zien dat uitgangspunt van het huidige grondwettelijk sy-
steem is dat publieke bevoegdheid op het zo decentraal mogelijke bestuursniveau 
door decentrale bestuursambten als hun eigen bevoegdheid wordt uitgeoefend. In-
dien in een staat de ambten van de centrale overheid regelen en besturen, al dan 
niet met medewerking via gebonden medebewind van decentrale bestuursorganen, 
en aan decentrale bestuursorganen nauwelijks ruimte voor autonomie wordt over-
gelaten, is de vraag gerechtvaardigd of nog wel kan worden gesproken van een ge-
decentraliseerde eenheidsstaat of dat er veeleer sprake is van een staat die centraal 
georganiseerd is met enige inbreng van de facto gedeconcentreerde (uitvoerings)
organen. De begrippen autonomie en medebewind zijn daarbij, zoals nog aan de 
orde zal komen, niet bepalend. Belinfante spreekt van door de legislatieve techniek 
veroorzaakte varianten van een bestuursfiguur, de decentralisatie.375 

Dat de wetgever zich niet altijd voldoende gelegen laat liggen aan de inhoud van 
de decentrale autonomie en het verschil met medebewindsbevoegdheid niet altijd 
in acht neemt, zal hierna in de casus over de binnengemeentelijke decentralisatie 
en over de prostitutieregulering uitvoerig aan de orde komen. Een ander voorbeeld 
treffen we aan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).376 Inge-

374. G. Leenknegt en E.M.H. Hirsch Ballin, Korte uitleg van de Grondwet, Kluwer, Deventer 2014, pp. 
13, 14 en 283. 

375 A.D. Belinfante, Beginselen van Nederlands staatsrecht, achtste druk, Samsom, Alphen aan den Rijn 
1980, p. 145.

376. Zie ook J. Teunissen, ‘Naschrift bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State; 13 januari 2016; nr. 201503769/1/A1; ECLI:NL:RVS:2016:45 (Waterland)’, in: Gst. 2016, 
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volge artikel 2.2, eerste lid, van die wet geldt, als een bepaling in een provinciale 
of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist voor een activi-
teit, die verordeningsbepaling als een verbod om die activiteit uit te voeren zonder 
omgevingsvergunning. Het gaat dan om bepalingen in verordeningen als bedoeld in 
artikel 124, eerste lid, van de Grondwet, d.w.z. autonome gemeentelijke of provin-
ciale verordeningen. De verordeningen maken vergunningen of ontheffingen mo-
gelijk waarmee deze eveneens hun grondslag vinden in artikel 124, eerste lid, van 
de Grondwet en moeten worden aangemerkt als bestuur van de eigen huishouding 
van de desbetreffende overheid. De bevoegdheid tot vergunnings- of ontheffings-
verlening berust bij de gemeentelijke en de provinciale bestuursorganen, maar de 
respectievelijke vertegenwoordigende organen kunnen die bevoegdheid op grond 
van artikel 128 van de Grondwet aan anderen overdragen. Artikel 2.4, eerste lid, van 
de Wabo, merkt echter het college van burgemeester en wethouders aan als bevoegd 
gezag voor de verlening van vergunningen of ontheffingen van het in de provinciale 
of gemeentelijke verordening opgenomen verbod. De Wabo belegt aldus de vergun-
nings- en ontheffingsbevoegdheid bij burgemeester en wethouders, ook voor het 
geval het gaat om een in een autonome provinciale verordening opgenomen verbod 
om zonder vergunning of ontheffing activiteiten te verrichten. Dat is in strijd met het 
voorschrift in artikel 128 van de Grondwet dat, voor zover hier van belang, bepaalt 
dat de toekenning van autonome bevoegdheden aan andere organen dan provinciale 
staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning alléén kan geschieden 
door provinciale staten. Dat de grondwetgever voor het geval van overheveling van 
bevoegdheid de toekenningsbevoegdheid heeft voorbehouden aan het volksverte-
genwoordigend orgaan, houdt direct verband met de democratische legitimatie van 
dat orgaan . De ‘Wabo-wetgever’ heeft dat niet onderkend en heeft in strijd met de 
uitdrukkelijke grondwetsbepaling een autonome provinciale bevoegdheid buiten 
provinciale staten om belegd bij burgemeester en wethouders. In het wetgevingsad-
vies van de Afdeling advisering van de Raad van State, noch in het rapport waarin 
hoofdstuk 7 van de Grondwet wordt geëvalueerd, is dit aan de orde gesteld. Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel voor de Wabo is in de Tweede Kamer evenmin 
aandacht besteed aan de kwestie. In de Eerste Kamer is dat wel gebeurd,377 maar 
de regering heeft naar aanleiding daarvan het standpunt ingenomen dat er, omdat 
de Wabo regels stelt omtrent activiteiten die vergunningsplichtig zijn op grond van 
verordeningen als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 Wabo, sprake is van medebewind en 
dat de (vergunnings)bevoegdheden derhalve niet (meer) als autonome bevoegdhe-
den moeten worden aangemerkt.378 Dat standpunt is naar mijn oordeel niet houd-
baar. Zoals al opgemerkt is de bevoegdheid tot vergunningsverlening geschapen in 
de decentrale autonome verordeningen zodat niet kan worden volgehouden dat het 

148. 
377. Kamerstukken I, 2007-2008, 30 844, E, pp. 4-7. Of het voorstel van de Eerste Kamerfractie van het 

CDA om in de Wabo te bepalen dat gemeenteraden en provinciale staten zélf bij verordening kun-
nen regelen dat een vergunning wordt aangemerkt als omgevingsvergunning, waarop vervolgens 
de Wabo van toepassing zal zijn, het daarmee beoogde soelaas voor de constitutionele problemen 
zou hebben geboden, kan worden betwijfeld. Met een dergelijke bepaling zou aan het grondwet-
telijk onderscheid tussen autonomie en medebewind mijns inziens nog geen recht zijn gedaan.,

378. Kamerstukken I, 2007-2008, 30 844, D, pp. 4-13. 
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gaat om bij of krachtens de bijzondere wet toegekende bevoegdheden. Op grond 
van artikel 2.18 van de Wabo blijven overigens ook de in de decentrale verordenin-
gen opgenomen toetsingscriteria van toepassing voor de omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.2 Wabo. De wetgever die een rechterlijk toetsingsrecht niet no-
dig vindt omdat hij zichzelf de hoeder van de grondwettigheid van zijn wetten acht, 
heeft hier verzuimd het grondwettelijk onderscheid tussen autonomie en medebe-
wind in acht te nemen. 

Het vigerende artikel 124, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat bij of krachtens 
de wet van de provincie- en gemeentebesturen medewerking kan worden gevorderd 
aan regeling en bestuur. De term medebewind komt in deze bepaling niet voor. 
Voordat die aanduiding in de doctrine gangbaar is geworden, is de term zelfbestuur 
in zwang geweest. In die tijd is de gedachte nog dat bij de vervulling van medebe-
windstaken de uitvoerende bestuursorganen niet de provincie c.q. de gemeente ver-
tegenwoordigen, maar dat zij optreden als organen van het lichaam dat de medewer-
king vordert. In lijn daarmee bestaat dan voor gedeputeerde staten en het college 
van burgemeester en wethouders ook geen verantwoordingsplicht jegens respec-
tievelijk provinciale staten en gemeenteraad. In de memorie van toelichting bij het 
eerstelezingsvoorstel voor de grondwetsherziening 1983 kwalificeert de regering 
autonomie en medebewind als twee vormen van werkzaamheid van gemeente- en 
provinciebesturen en stelt zij dat het onderscheid tussen beide ‘naar tegenwoordige 
opvattingen minder wezenlijk (is) dan vroeger’. De regering wijst er voorts op dat er 
provinciale en gemeentelijke activiteiten zijn, die niet zonder meer tot de autonomie 
of het medebewind zijn te rekenen, maar veeleer als een tussenvorm zijn te beschou-
wen zoals vrijwillige medewerking aan de uitvoering van niet op een wet gebaseerde 
rijkssubsidieregelingen. Ook het complementaire bestuur, waarbij verschillende be-
stuurslagen in gezamenlijk overleg een overheidstaak behartigen, leidt volgens de 
regering tot een vervaging van het traditionele onderscheid tussen autonomie en 
medebewind. Naar haar oordeel is het desondanks nodig ook in de herziene Grond-
wet het onderscheid autonomie-medebewind te handhaven. Zij stelt dat het om de 
positie van gemeenten en provincies als eenheden van decentraal bestuur te mar-
keren noodzakelijk is zowel vast te leggen dat zij ten principale een vrije bevoegd-
heid tot regeling en bestuur hebben als te stipuleren dat zij door hoger gezag kunnen 
worden verplicht tot medewerking aan regeling en bestuur.379 In de grondwetsbepa-
lingen is het onderscheid dan ook nog steeds terug te vinden.

Ambten van decentrale overheden kunnen tot medebewind worden geroepen 
bij of krachtens de wet. De wet zelf kan vorderen dat gemeenten en provincies een 
verordening vaststellen over een bepaald onderwerp. Maar de wetgever kan die be-
voegdheid ook delegeren aan de regering die dan desgewenst bij algemene maatre-
gel van bestuur een gemeentelijke verordening kan vorderen. Maar ook bij concreet 
werkend besluit kan voor een of meer bepaalde gevallen de medewerking van een 
decentraal overheidsambt worden ingeroepen door een ambt van een andere be-
stuurslaag. Die minder gebruikelijke vorm van medebewind houdt in dat de wet bij-
voorbeeld een minister machtigt een of meer gemeentebesturen aanwijzingen te ge-

379. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 3, pp.7-8. 
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ven of tot iets uit te nodigen. Kortmann is van mening dat de huidige Grondwet met 
deze mogelijkheid een ten opzichte van haar voorganger aanzienlijk verminderde 
garantie tegen centralisatie biedt en met de niet door de wet geclausuleerde concrete 
besluiten de poort voor Einzellfallgesetzgebung volledig is opengezet.380 Een aan-
wijzing of uitnodiging als hier bedoeld zal ook weinig ruimte bieden voor beleids-
vrijheid van het decentrale ambt want het doel is om een besluit met een bepaalde 
inhoud af te dwingen van het decentrale ambt. De aanwijzing of uitnodiging is geen 
algemeen verbindend voorschrift, maar heeft het karakter van een beschikking, een 
concreet werkend eenmalig besluit. In de memorie van antwoord bij het wetsvoor-
stel voor de Gemeentewet wijst de regering erop dat bij de grondwetsherziening van 
1983 nog eens nadrukkelijk is vastgesteld dat het vorderen van bestuur door middel 
van concreet werkende besluiten valt onder de werking van artikel 124, tweede lid, 
van de Grondwet. Daarbij is aangetekend dat deze vorm van het vorderen van me-
dewerking, gelet op het ingrijpende karakter ervan, duidelijk in de wet zelf moet zijn 
aangegeven en met de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid moet worden 
toegepast, aldus de regering. Zij geeft voorts aan dat deze medebewindsmodaliteit 
voldoende geclausuleerd moet worden toegepast ‘opdat de hogere overheid niet dan 
in zeer bijzondere gevallen in de gemeentelijke beleidsvrijheid kan treden’.381 

Vaak wordt deze vorm van medebewind aangeduid als positief toezicht maar 
volgens de regering kan in dezen beter worden gesproken van ‘medebewind gevor-
derd door concrete besluiten’.382 In hoofdstuk IV zal nog nader aan de orde zal ko-
men dat positief toezicht juridisch geen toezicht is.

Bij medebewind ligt, anders dan bij autonomie, het initiatief voor de uitoefening 
van bevoegdheden bij een ambt van de centrale overheid dat een beroep doet op 
handelen van een decentraal ambt. In het handboek van Kortmann wordt opge-
merkt dat het onderscheid tussen autonome en medebewindsbevoegdheid niet in 
alle gevallen ligt in het eigen initiatief van de decentrale overheden versus aan hen 
opgelegde verplichtingen. De auteurs stellen dat niet alleen bij medebewind de vor-
dering van medewerking door een bestuursambt van een ander overheidsverband 
aan de orde is, maar dat ook bij autonomie sprake kan zijn van een verplichting tot 
handelen en zij noemen als voorbeeld de verplichting voor gemeente- en provincie-
besturen om een begroting vast te stellen. In dit verband wijzen zij erop dat uit het 
feit dat autonome taken verwaarloosd kunnen worden, blijkt dat optreden in auto-
nomie verplicht kan zijn. De auteurs menen dat een beter criterium voor het on-
derscheid is dat decentrale overheidsambten bij autonomie hun eigen beleid voeren 
en zelf hun doelen en middelen bepalen terwijl zij bij medebewind meewerken aan 
beleid dat, meer of minder gedetailleerd, is vastgesteld door een ambt van een ander 
overheidsverband.383 Tegen dat criterium kan worden aangevoerd dat naarmate het 

380. C.A.J.M. Kortmann, ‘De nieuwe Grondwet en het ontwerp herziening Gemeentewet’, in: Be-
stuurswetenschappen, 35ste jrg., 1981, nr. 4, pp. 215; C.A.J.M. Kortmann, ‘De woorden van de wet’, 
inaugurele rede UvA, Kluwer Deventer 1976, pp 19-20. De federale Grondwet van Duitsland kent 
in artikel 19 het ‘Verbot des Einzelfallgesetzes’ dat inhoudt dat beperking van grondrechten slechts 
mogelijk is bij of krachtens algemene regeling; slechts via een lex specialis, bijvoorbeeld een ontei-
geningswet, kan van dit verbod worden afgeweken.

381. Kamerstukken II,1985-1986, 19 403, nr. 10, p. 32.
382. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, nr. 15, p. 15. 
383. J.W.L. Broeksteeg en C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, bewerkt door P.P.T.Bovend’Eert, 
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medebewind vrijer of zelfs facultatief is, door een decentraal bestuursorgaan niet 
kan worden volstaan met meewerken, maar dat ook eigen beleid moet worden ont-
wikkeld en gevoerd, beslist moet worden over doelen en, zeker bij financiering uit de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds, over inzet van middelen. In dit verband 
kan ook worden gewezen op de decentralisaties in het sociaal domein. 

Het onderscheid tussen autonome en medebewindstaken en -bevoegdheden is 
in het verleden van belang geweest voor de bevoegdheidsverdeling tussen raad en 
college van burgemeester en wethouders, respectievelijke tussen provinciale staten 
en gedeputeerde staten, voor de reikwijdte van verordeningen, voor de verantwoor-
dingsplicht, voor de aansprakelijkheid, en voor het toezicht. Heden ten dage heeft 
het alleen nog rechtsgevolgen voor de taakverwaarlozingsvoorzieningen. Ook daar-
op wordt in hoofdstuk IV ingegaan.

III.3.3 G E M E E N T E N   E N  P R O V I N C I E S  E N  H U N  O R G A N I E K E  W E T T E N

Terwijl de provinciale indeling van Nederland, op de totstandkoming van de Provin-
cie Flevoland na, stabiel is gebleven, is in de twintigste eeuw het aantal gemeenten, 
hun omvang en hun inwonertal ingrijpend gewijzigd. In hoofdstuk II zijn al enige 
cijfers hierover genoemd maar in onderstaande grafieken uit de Kennisbank Open-
baar Bestuur,384 blijkt het verloop van het aantal gemeenten, hun grootte en hun ge-
middeld inwonersaantal sedert het begin van de twintigste eeuw tot 2017.

J.W.L. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann en B.P. Vermeulen, zevende herziene druk, Kluwer, Deventer, 
2016, p. 536-537.

384. Zie https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/bestuurlijke-indeling-van-nederland/, laatstelijk ge-
raadpleegd op 30 september 2017. 
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III.3.3.1 Totstandkoming Gemeente- en Provinciewet

Zoals in hoofdstuk II is aangegeven, is de huidige vormgeving van de staatkundige 
inrichting van Nederland in 1848 onder Thorbecke in de mede door hem ontwor-
pen Grondwet neergelegd. In 1850, respectievelijk 1851, volgen de eveneens door 
de liberale staatsman ontworpen organieke wetten voor de decentrale overheden, 
de Provinciewet en de gemeentewet. De wetten hebben niet hetzelfde stramien 
zoals wij dat tegenwoordig kennen en zij zijn in de loop van de negentiende en de 
twintigste eeuw regelmatig gewijzigd. De gemeentewet ondergaat in 1931 een gro-
te wijziging naar aanleiding van het advies van de staatscommissie inzake algehele 
herziening der Gemeentewet onder voorzitterschap van Oppenheim385 maar daar-
bij blijven de grondslagen van het gemeenterecht ongewijzigd. De Provinciewet uit 
1850 wordt in 1963 vervangen door een herziene wet. Tijdens de voorbereiding van 
die wet komt de vraag naar voren of er aanleiding is de gemeentewet van 1851 ook 
te moderniseren zodat zij toegankelijker wordt voor alle betrokkenen: bestuurder, 
ambtenaar en burger. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werkt de staatscom-
missie onder voorzitterschap van De Quay386 aan een rapport over de bestuursvorm 
van grote gemeenten. De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de behandeling 
van de rijksbegroting 1955 in de discussie over het rapport van de staatscommissie 
om aan de colleges van gedeputeerde staten en aan de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten te vragen of behalve de in het rapport genoemde punten ook andere 
punten uit de gemeentewet herzien zouden moeten worden. De minister van Bin-
nenlandse Zaken387 stemt daarmee in en legt de vraag voor. De VNG stelt daarop in 
1958 de commissie Herziening gemeentewet onder leiding van P.J. Oud388 in die een 
advies aan het kabinet moet voorbereiden. Omdat inmiddels discussie is ontstaan 
over differentiatie in de bestuurlijke inrichting van gemeenten besluit de minister 
van Binnenlandse Zaken389 in hetzelfde jaar een studiegroep-Beel in te stellen die 
moet onderzoeken ‘in hoeverre door de ontwikkeling op maatschappelijk en eco-
nomisch gebied en van de opvattingen omtrent de overheidstaak, de plaats en de 
functie der gemeente wijzigingen hebben ondergaan’.390 De reden voor de instelling 
van deze studiegroep, die een doorbreking van de al in voorbereiding zijnde algehele 

385. J. Oppenheim volgt in 1895 J.T. Buys op als hoogleraar Staats- en administratief recht in Leiden. 
Auteur van Het Nederlandsch gemeenterecht (1895). Leidt ook de staatscommissie die in 1913 
wordt ingesteld en in 1914 haar advies uitbrengt over het algemeen (mannen)kiesrecht en over een 
kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging. 

386. J.E. de Quay, van 1959-1963 minister-president, minister van Algemene Zaken in een kabinet van 
KVP, VVD, ARP en CHU. Voorts onder meer hoogleraar bedrijfsleer en psychotechniek, minister 
op diverse departementen , commissaris van de Koningin in Brabant en senator.

387. L.J.M. Beel, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Drees III (1952-1956). 
388. Staatsrechtgeleerde, historicus, staatsman en burgemeester; auteur van o.m. Honderd jaren: Hoofd-

zaken der Nederlandsche staatkundige geschiedenis 1840-1940 (1946, herdruk 1954), Het constituti-
onele recht van het Koninkrijk der Nederlanden’ (2 delen, 1947, suppl 1953) en Handboek voor het 
Nederlandse gemeenterecht (3 delen, 1956-1963). 

389. A.A.M. Struyken, minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie in het kabinet-Drees IV (1956-1958). 

390. De groep bestaat oorspronkelijk uit L.J.M. Beel (voorzitter), A. M. Donner, C.H.F. Polak en N. 
Bolkestein. Als hij (in)formateur en premier wordt van het kabinet-Beel II (1958-1959) draagt Beel 
het voorzitterschap over aan J.M. Kan; C.N.M. Kortman wordt toegevoegd aan de groep.
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herziening van de gemeentewet betekent, is dat er nogal wat stemmen zijn opge-
gaan om tot een belangrijke differentiatie van de gemeentelijke bestuursinrichting 
te komen. In 1960 concludeert de studiegroep in haar advies aan de minister391 dat 
voor een ingrijpende wijziging van de grondslagen van het gemeentelijk bestel geen 
reden bestaat; de minister volgt het advies. Desalniettemin wordt vrij spoedig na 
de totstandkoming van de Provinciewet 1963 ambtelijk een aanvang gemaakt met 
de voorbereiding van de algehele herziening van de gemeentewet. Dat leidt tot het 
uit twee delen bestaande rapport ‘De gemeentewet herzien’ dat ambtelijke voorstel-
len bevat die onder leiding van Van Kinschot392 zijn opgesteld. In 1967 verschijnt 
deel I dat handelt over de inrichting en samenstelling der gemeentebesturen en in 
1971 volgt deel II inzake de bevoegdheid van de gemeentebesturen. In het rap-
port zijn voorstellen opgenomen voor inhoudelijke, systematische en redactionele 
aanpassingen van de gemeentewet die deels zijn overgenomen uit de Provinciewet. 
De voorstellen leiden niet tot de indiening van wetsvoorstellen omdat in de jaren 
1970 tot 1976 discussies over de reorganisatie van het binnenlands bestuur wor-
den gevoerd waarin zelfs de opties van geleidelijke opheffing van de gemeente als 
bestuurslaag en die van een vergaande inperking van de gemeentelijke bevoegdhe-
den aan de orde komen. Pas als de regering het standpunt heeft ingenomen dat de 
gemeente als afzonderlijke, volwaardige, bestuurslaag moet blijven bestaan, wordt 
een algehele herziening van de gemeentewet weer actueel. De minister van binnen-
landse zaken393 acht het gezien de vele recente ontwikkelingen op het gebied van het 
staats- en bestuursrecht − de grondwetsherziening, de openbaarheid van bestuur, 
het complementair bestuur, de administratieve rechtsspraak − noodzakelijk in 1977 
een breed samengestelde werkgroep in te stellen394 die zo mogelijk binnen een jaar 
een wetsontwerp met memorie van toelichting uit moet brengen. Op 31 maart 1978 
brengt de Werkgroep herziening gemeentewet een interimrapport uit en op 20 ok-
tober 1980 volgt haar eindrapport in de vorm van een voorontwerp voor herziening 
van de gemeentewet met memorie van toelichting. De regering legt dit voorontwerp 
met enige wijzigingen en aanvullingen in maart 1981 aan een aantal adviesinstan-
ties voor. De reacties op de hoofdlijnen van het voorontwerp zijn positief. De voor-
gestelde versterking van de positie van de gemeenteraad en de daarbij behorende 
bevoegdheid tot het stellen van algemene regels, de verbeteringen in de relatie tus-
sen gemeenten en hogere overheden door onder meer overlegbepalingen, en de 
toezichtvisie kunnen op instemming rekenen. Wel wordt door de grote gemeenten 
aangedrongen op verdergaande differentiatiemogelijkheden in de gemeentelijke 
bestuursinrichting en wordt door veel instanties gewezen op de wenselijkheid van 
het tegengaan en waar nodig terugdringen van centralisatie en vergaande rijksbe-
moeienis met het gemeentelijk beleid. Versterking van de rol van de gemeentewet als 
waarborg tegen uitholling van de gemeentelijke beleidsvrijheid, wordt sterk bepleit. 

391. E. Toxopeus, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet De Quay (1959-1963). 
392. F.H. van Kinschot, burgemeester van verschillende gemeenten, van 1946 tot 1964 van Leiden. 
393. W.F. de Gaay Fortman, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Den Uyl 1973-1977.
394. Deze werkgroep onder voorzitterschap van H.F. van Kinschot, is bij ministeriële beschikking van 

14 maart 1977, nr. B77/U840 in het leven geroepen. Naast ambtenaren van het ministerie bestaat 
de werkgroep uit personen uit de kring van de gemeenten en provincies, alsmede uit die van de 
universitaire wereld en de rechterlijke macht. 
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Bij koninklijke boodschap van 12 februari 1986 wordt bij de Tweede Kamer 
het voorstel Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet) 
ingediend,395 op 14 januari 1987 gevolgd door een voorstel Nieuwe bepalingen met 
betrekking tot provincies (Provinciewet).396 In de memorie van toelichting bij het 
voorstel voor de Gemeentewet merkt de regering op in hoge mate rekening gehouden 
te hebben met de uitgebrachte adviezen.397 Het zal tot 1992 duren voordat de beide 
voorstellen de status van wet bereiken. Dan verschijnen in het Staatsblad de Wet 
van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten 
(Gemeentewet)398 en de Wet van 10 september 1992, houdende nieuwe bepalingen 
met betrekking tot provincies (Provinciewet).399 Daarmee zijn na uitvoerige voor-
bereiding geheel herziene organieke wetten voor de territoriaal gedecentraliseerde 
overheden een feit. De Gemeentewet is in de herzieningsoperatie leidend geweest 
en in de Provinciewet zijn voor de provincies waar mogelijk overeenkomstige bepa-
lingen overgenomen.400 Omdat de Gemeentewet en de Provinciewet derhalve voor 
zover hier van belang gelijkluidend zijn wordt hierna in de regel uitgegaan van de 
Gemeentewet.

Ingevolge de op 11 november 1993 vastgestelde Invoeringswet Gemeentewet en 
haar op 26 november 1993 vastgestelde evenknie, de Invoeringswet Provinciewet401 
zijn de beide organieke wetten voor zover hier van belang in werking getreden op 1 
januari 1994. 

In de toelichting op het wetsvoorstel voor de Gemeentewet is aangegeven dat 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door maatschappelijke veranderingen 
de taak van de overheid, waaronder die van de gemeenten, allengs zwaarder is ge-
worden en dat de werkzaamheden van de verschillende overheidsinstantie steeds 
meer met elkaar verweven zijn geraakt. Een ingrijpende aanpassing van de bestuur-
sinrichting of een vergaande wettelijke differentiatie van de bestuursinrichting van 
de decentrale overheden acht de regering echter niet wenselijk. Wel zijn bepalingen 
opgenomen over de verhouding van de gemeente tot provincie en rijk en over die 
van de provincie tot het rijk. Ook de bepalingen over het democratisch en doelmatig 
functioneren van de drie decentrale organen van de beide lichamen worden aan-
gepast. Daarnaast worden voorschriften over openbaarheid en rechtsbescherming 
toegevoegd en zijn wetssystematische en redactionele verbeteringen aangebracht. 
Hierna komen de voor het thema van dit boek relevante bepalingen uit de beide her-
ziene organieke wetten inhoudelijk aan de orde.

395. Kamerstukken II, 1985-1986,19 403, nrs. 1-2.
396. Kamerstukken II, 1986-1987,19 836, nrs. 1-2.
397. Kamerstukken II, 1985-1986,19 403, nr. 3, pp. 3-5.
398. Stb. 1992, 96. Deze wet wordt, in tegenstelling tot haar voorgangster, met een hoofdletter G ge-

schreven.
399. Stb. 1993, 690.
400. Uiteraard zijn er in de beide wetten ook bepalingen die geen pendanten van elkaar zijn zoals de 

openbare orde bevoegdheden van de burgemeester in de Gemeentewet en die over de ambtsin-
structie voor de commissaris van de Koning, en bepalingen over de decentrale belastingen die voor 
de gemeenten veel omvattender zijn dan voor de provincies.

401. Invoeringswet Gemeentewet, Stb. 1993, 610 en Invoeringswet Provinciewet, Stb. 1993, 611. 
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Hoewel aan de Gemeentewet en de Provinciewet een lange voorbereiding vooraf-
gegaan is, zijn beide wetten relatief korte tijd later ingrijpend gewijzigd in verband 
met de dualisering van het decentrale bestuur. Na de periodieke verkiezingen voor 
de gemeenteraden in maart 2002 en voor de provinciale staten in 2003, zijn de be-
palingen over de dualisering van het gemeentebestuur respectievelijk het provincie-
bestuur in werking getreden.402 Aan de wijziging liggen de voorstellen ten grondslag 
die de staatscommissie Dualisering en lokale autonomie, naar haar voorzitter veelal 
aangeduid als de commissie-Elzinga, heeft gedaan in haar op 17 januari 2000 uitge-
brachte rapport.403 De voorstellen van de staatscommissie beoogden een zo scherp 
mogelijke scheiding van de posities in het lokaal bestuur met het oog op een heldere 
taakverdeling tussen het vertegenwoordigend ambt en het bestuursambt. Met de 
dualisering is de vervlechting van de besturende en controlerende rollen van de raad 
en provinciale staten waardoor deze ambten hun positie als hoofd van de gemeente 
respectievelijk de provincie moeilijk konden waarmaken, herzien. Bestuursbevoegd-
heden zijn in overwegende mate aan respectievelijk het college van burgemeester en 
wethouders en het college van gedeputeerde staten toegedeeld, terwijl de regelge-
vende en controlerende bevoegdheden vooral bij de gemeenteraad en provinciale 
staten zijn gelaten of belegd. Hiermee wordt de positie van de vertegenwoordigende 
ambten versterkt en is een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden tussen 
de ambten aangebracht. Het in de organieke wetten opgenomen model is daarmee 
gematigd dualistisch. Een wijziging van het grondwettelijk kader is daarvoor niet 
nodig geoordeeld. Wel is het bij de dualiseringsoperatie de bedoeling geweest een 
grondwetsherziening te entameren om de autonome bestuursbevoegdheid van de 
raad en provinciale staten over te hevelen naar de bestuursambten. 

Zowel voor als na de dualiseringsoperatie zijn de organieke wetten ook vele ke-
ren gewijzigd, maar bij die gelegenheden was geen sprake van met de dualiserings-
operatie vergelijkbare ingrijpende veranderingen in de organisatie van de decentrale 
overheden en hun bevoegdheden.

III.3.3.2 Vertegenwoordigend orgaan

Ook na de wijzigingen die door de dualisering in de bevoegdheidsverdeling tussen 
de bestuursorganen zijn aangebracht, staan de gemeenteraad en provinciale staten 
staatsrechtelijk toch nog steeds aan het hoofd van de desbetreffende decentrale 
overheidslichamen. De vigerende organieke wetten bevatten geen bepalingen die 
expliciet het hoofdschap aanduiden, maar artikel 125 van de Grondwet bepaalt met 
zoveel woorden dat de gemeenteraad en provinciale staten aan het hoofd van de ge-
meente, respectievelijk van de provincie staan. De grondwettelijke bepaling dateert 
van de algehele grondwetsherziening van1983, maar het vertegenwoordigend ambt 
staat al sedert de inrichting van ons decentrale bestel in 1848 aan het hoofd van de 

402. Wet van 28 februari 2002 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering 
van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet dualisering 
gemeentebestuur), Stb. 2002, nr. 111 en Wet van 16 januari 2003 tot wijziging van de Provinciewet 
en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het 
provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur), Stb. 2003, nr. 17. 

403. Zie voor het kabinetsstandpunt over het rapport Kamerstukken II, 1999-2000, 26 800-VII, nr. 42. 
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gemeente, respectievelijk de provincie. Het hoofdschap wordt gezien als een funda-
ment van het gedecentraliseerde stelsel waaruit onder meer de autonome bestuurs-
bevoegdheid, de verordenende bevoegdheid en het budgetrecht van het vertegen-
woordigend ambt voortvloeien. Dat fundament past bij een monistisch stelsel. De 
staatscommissie Dualisme en lokale democratie heeft geadviseerd om het uitgangs-
punt van het hoofdschap te herdefiniëren. Zij is van oordeel dat het hoofdschap his-
torisch verbonden is met de exclusieve autonome bestuursbevoegdheid van het ver-
tegenwoordigend orgaan. In het voorgestelde, meer dualistische, bestel verschuift 
het bestuurlijk zwaartepunt door de toedeling van verreweg de meeste bestuursbe-
voegdheden aan het college. Dat noopt er volgens de staatscommissie Elzinga toe 
het hoofdschap van het vertegenwoordigend orgaan te herdefiniëren. Naar haar 
oordeel zal het aan het begrip hoofdschap ten grondslag liggende uitgangspunt dat 
de raad en provinciale staten als rechtstreeks gekozen orgaan eindverantwoordelijk 
is ten aanzien van de hoofdlijnen van het beleid, op een andere wijze tot uitdrukking 
moeten worden gebracht. Zij wijst er daarbij op dat in het hoofdschap ook beslo-
ten liggen de bevoegdheid om de wethouders en de gedeputeerden te benoemen en 
te ontslaan en de uit de grondwettelijk verankerde vaste zittingsduur van vier jaar 
voortvloeiende onmogelijkheid om de raad en de staten tussentijds te ontbinden en 
aldus een conflict met het college aan de kiezers voor te leggen. Het advies van de 
staatscommissie is op dit punt niet gevolgd door de wetgever. 

Een mijns inziens belangrijk en legitiem argument om het hoofdschap te hand-
haven is dat binnen de decentrale lichamen de politieke besluitvorming op wezen-
lijke beleidsterreinen democratisch gelegitimeerd dient te zijn. Vertegenwoordi-
gende ambten behoren het bestuur te controleren en de hoofdlijnen van het beleid 
te bepalen. Aldus hebben de ingezetenen van gemeenten en provincies via recht-
streeks door hen gekozen vertegenwoordigers invloed op regelgeving en bestuur 
van de decentrale rechtsgemeenschappen. Met name bij autonome taken kunnen 
gemeenteraad en provinciale staten richting geven aan het decentrale beleid, maar  
het hoofdschap van de vertegenwoordigende ambten is zeker bij autonome taken 
steeds verder onder druk komen te staan.404 Bij de recente decentralisatieoperaties 
werden en worden door het rijk veel bevoegdheden in medebewind toegedeeld aan 
burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten; wel is daarbij soms aan de 
vertegenwoordigende ambten in medebewind verordenende bevoegdheid toege-
kend, maar aan deze constructie zijn bezwaren inzake rechtsgelijkheid verbonden 
die later nog aan de orde komen. Constitutioneel is het hoofdschap van de verte-
genwoordigende organen nog steeds verankerd en dat zou in mijn opvatting ook zo 
moeten blijven. Recent heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties aan de Tweede Kamer laten weten dat het naar zijn oordeel niet urgent is de 
Grondwet op dit punt aan te passen. Hij stelt dat het spanningsveld tussen het over-
wegend monistische grondwettelijke fundament en het gematigd dualistische wette-
lijke bestuursmodel in de praktijk niet tot problemen leidt en dat de vraag gewettigd 
is of het vooral theoretische spanningsveld een afzonderlijke grondwetsherziening 
rechtvaardigt. De minister vindt dat een dergelijke grondwetsherziening pas be-

404. Zie ook D.J. Elzinga, ‘Decentralisatie splijt gemeentelijk bestel’, in Binnenlands besttur, 10 april 
2009.
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hoeft te worden geëntameerd als een meer evidente urgentie daartoe zich aandient. 
Hij wijst er wel op dat het grondwettelijk verzekerde hoofdschap in wetgevings- en 
beleidstukken sedert de dualisering met de term ‘eindverantwoordelijkheid’ wordt 
aangeduid.405

III.3.3.3 Autonomie en medebewind in de organieke wetten

Thorbecke is, zoals hierboven ook is aangegeven, bij de opzet van het gedecentra-
liseerde stelsel alleen uitgegaan van autonome taken en bevoegdheden van de de-
centrale overheidsambten. Binnen de decentrale overheden moet ook in zijn tijd 
meegewerkt worden aan de uitvoering van centrale regelgeving, maar die mede-
werking vervullen ambten van decentrale overheden als ware zij organen van het 
rijk. Dat geldt voor de colleges van burgemeester en wethouders, maar ook voor 
de burgemeester en de commissaris van de Koning die veel langer dan de colleges 
specifieke rijkstaken zullen behouden. Met de grondwettelijke vastlegging in 1887 
dat van de decentrale ambten medewerking aan de uitvoering van wetten kan wor-
den gevorderd door de rijksoverheid, wordt de al lang voordien bestaande praktijk 
voorzien van een constitutionele basis die buiten twijfel moet stellen dat het rijk een 
juridische grond heeft om decentrale ambten in medebewind te roepen. Pas in de 
loop van de twintigste eeuw ontwikkelt het medebewind zich van een rijkstaak tot 
een decentrale taak waarvoor de vertegenwoordigende ambten van de decentrale 
overheden net als bij hun autonome taken zelf de eindverantwoordelijkheid dragen. 

Voor het nationale staatsrecht onderscheidt de regering bij de behandeling van 
het voorstel voor de Wet dualisering gemeentebestuur drie soorten bevoegdheiden 
van de territoriaal gedecentraliseerde bestuursambten, te weten de autonome be-
voegdheid die het vrij initiatiefrecht betreft, de medebewindsbevoegdheid en de 
‘voor de institutionele bevoegdheid van de raad wezenlijke bevoegdheid’ die op de 
Gemeentewet berust.406 De auteurs van het Handboek van Kortmann stellen dat 
het bij die laatste categorie autonome verplichtingen betreft; ook in het handboek 
van Dölle en Elzinga wordt dit standpunt ingenomen.407 De stellingname van de 
regering dat het institutionele bevoegdheid van het vertegenwoordigend ambt be-
treft, overtuigt niet omdat het de organieke wetgever is die de raad en provinciale 
staten hier opdrachten geeft zodat hun taak wordt bepaald door die wetgever. Dat 
lijkt iets anders dan het vrije initiatief bij echte autonome bevoegdheid. De opvatting 
van Hennekens dat het hier geboden en verboden betreft die voortvloeien uit door 
de wetgever ten behoeve van de organisatie van gemeenten en provincies getroffen 
regelingen, spreekt mij dan ook veel meer aan. Ik meen met hem dat deze verplich-
tingen in de organieke wetten een sui-generiskarakter hebben.408

405. Zie zijn brief van 17 april 2015, Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr. 28, p.19 en 31 
406. Bijvoorbeeld Kamerstukken II, 27 751, nrs. 3, p. 199 en 10, p. 18; i.p.v. de raad voor de Provinciewet 

mutatis mutandis provinciale staten 
407. J.W.L. Broeksteeg en C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, bewerkt door P.P.T.Bovend’Eert, 

J.W.L. Broeksteeg, C.N.J. Kortmann en B.P. Vermeulen, zevende herziene druk, Kluwer, Deventer, 
2016, p. 536; A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga met medewerking van J.W.M. Engels, Handboek van het 
Nederlandse gemeenterecht, derde druk, Kluwer, Deventer 2004, pp. 148-149 en 212-213. 

408. H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest en R. Fernhout, Decentralisatie, vierde druk, Ars 
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De artikelen 108 van de Gemeentewet en 105 van de Provinciewet die handelen 
over de bevoegdheden van de decentrale ambten, bevatten grotendeels een herha-
ling van hetgeen al in artikel 124 van de Grondwet is geregeld. Dat is niet het geval 
in het wetsvoorstel voor de Gemeentewet zoals dat door de regering wordt inge-
diend. Daarin wijkt de regering af van het ontwerp van de commissie Van Kinschot 
waarin artikel 124 van de Grondwet letterlijk was overgenomen. De regering 
schrapt het onderscheid tussen autonomie en medebewind en wil eenvoudig bepa-
len: ‘Het gemeentebestuur is, met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de wet 
is voorzien, bevoegd tot regeling en bestuur’.409 In de memorie van toelichting geeft 
zij aan dat deze bepaling een uitwerking is van hetgeen in artikel 124 van de Grond-
wet is geregeld en dat beide elementen daarvan, zowel de vrije bevoegdheid tot rege-
ling en bestuur als de mogelijkheid dat deze gevorderd worden, de wezenskenmer-
ken vormen van de bevoegdheidsomschrijving van provincies en gemeenten. De 
regering stelt, onder verwijzing naar haar eerdere beschouwingen over het verschil 
tussen autonomie en medebewind bij de herziening van de Grondwet, dat het be-
grip autonomie vooral gerelateerd is aan de driekringenleer. Zij betoogt dat die leer 
al bij de totstandkoming van de Provinciewet in 1850 en de gemeentewet in 1851 is 
verlaten doordat de toenmalige wetgever heeft geweigerd de grenzen van de kringen 
vast te leggen zodat geen sprake meer is van juridische grenzen. Ook in rechtsgevol-
gen op het gebied van bijvoorbeeld reikwijdte, bevoegdheidsverdeling en toezicht 
inclusief taakverwaarlozing zijn de consequenties van het verschil volgens de rege-
ring ‘zeer sterk vervaagd’. Zij is van mening dat het onderscheid tussen beide moda-
liteiten meer moet worden gerelateerd aan structuurbepalende elementen en dat er 
uitgegaan moet worden van een schaal waarop bevoegdheden met meer of minder 
vrijheid, respectievelijk gebondenheid, worden uitgeoefend. In die visie acht zij het 
onderscheid autonomie-medebewind juridisch niet relevant. De regering meent 
zelfs dat de decentralisatiegedachte gebaat is bij het vervallen van het onderscheid 
omdat de door haar voorgestelde bepaling ertoe zou leiden dat niet alleen voor wat 
betreft de autonomie, maar over de gehele linie meer beleidsvrijheid voor decentrale 
overheden zou worden gerealiseerd.410 Maar de Tweede Kamer wenst het principi-
ele belang van het onderscheid in de twee soorten bevoegdheden duidelijk tot uit-
drukking te brengen. Leden van verscheidene fracties willen de termen ‘overgelaten’ 
en ‘huishouding’ voor de autonome bevoegdheid gehandhaafd zien in de herziene 
organieke wetten en verwijzen onder meer naar de uitvoerige jurisprudentie die zich 
over de inhoud van het begrip ‘huishouding’ heeft ontwikkeld. Ook worden vraag-
tekens gezet bij de stelling van de regering dat er in het geheel geen verschil in rechts-
gevolg meer zou zijn of zou moeten zijn tussen autonomie en medebewind.411 Een 
aantal Kamerleden acht de kenschets van autonomie en medebewind als ‘twee be-
langrijke structuurbepalende elementen binnen het totale, één geheel vormende 
veld van gemeentelijke werkzaamheden’ in juridisch opzicht vaag. Die aanduiding 

Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 26-27. De auteurs van het handboek Constitutioneel recht geven in 
een voetnoot bij hun beschouwing (p. 536, noot 16) aan dat er voor het standpunt van Hennekens 
veel te zeggen valt, maar opvallend is dat zij hun eigen redenering toch handhaven.

409. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nrs. 1-2. 
410. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, par. 4.1, pp. 54-55 en 114. 
411. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 5, pp. 14, 66, 68-69. 



171

Zelfstandigheid in gebondenheid

zou naar hun oordeel in ieder geval het autonome facet van de gemeentelijke taakbe-
hartiging te zeer onderbelichten. Bovendien bestaat bij hen de indruk dat uit de 
Grondwet blijkt dat aan het onderscheid toch meer rechtsgevolgen zijn verbonden 
dan de regering in de toelichting en het nader rapport stelt. De regering meent dat 
niet kan worden ontkend dat de eerder aan het onderscheid tussen autonomie en 
medebewind vastgeknoopte verschillen in rechtsgevolg thans geheel zijn verdwenen 
of sterk zijn vervaagd en dat om die reden het onderscheid tussen autonomie en 
medebewind niet langer een bruikbaar uitgangspunt is voor de regeling in de Ge-
meentewet. Zij stelt echter ook dat ‘daarmee niet gezegd is dat aan het onderscheid 
geen enkele waarde meer moet worden toegekend. Integendeel, het onderscheid 
blijft van groot belang als uitdrukking van een grondbeginsel van onze gedecentra-
liseerde eenheidsstaat, namelijk dat er binnen het staatsverband gebiedscorporaties 
zijn waaraan enerzijds de volledige vrijheid wordt gelaten bestuurstaken ter hand te 
nemen, mits zij daarbij niet met hogere regelingen in strijd komen, en die anderzijds 
kunnen worden geroepen tot medewerking aan de uitvoering van hogere regelin-
gen. Het belang van dit onderscheid is bij de grondwetsherziening van 1983 nog 
eens herbevestigd in artikel 124 van de Grondwet, aldus de regering. Zij is van oor-
deel dat de constatering dat aan het onderscheid in de huidige situatie geen of nage-
noeg geen juridische gevolgen meer kunnen worden verbonden, geen afbreuk doet 
aan het principiële belang van het onderscheid. De regering betoogt dat door het 
geleidelijk verdwijnen van de verschillen in rechtsgevolg vooral de principiële of 
staatkundige waarde van het onderscheid sterker naar voren komt. Of de aandui-
ding van de begrippen autonomie en medebewind als structuurbepalende elemen-
ten binnen het totale veld van gemeentelijke taken en bevoegdheden nu vooral soci-
ologisch en bestuurskundig van belang is, laat de regering in het midden. Gepoogd 
is om in eigentijdse bewoordingen het in de huidige situatie vooral principiële be-
lang van het onderscheid weer te geven, want dat onderscheid is en blijft belangrijk, 
niet omdat het, anders dan vroeger, tot veel praktische juridische verschillen leidt, 
maar omdat het een grondbeginsel van onze staatsinrichting tot uitdrukking brengt, 
aldus de regering. Maar ten aanzien van een groot aantal onderwerpen is het onder-
scheid tussen autonomie en medebewind niet langer een bruikbaar uitgangspunt 
omdat het verschil in rechtsgevolgen hetzij geheel is verdwenen, hetzij sterk is ver-
vaagd, zo herhaalt de regering. Zij stelt dat, als uitvloeisel van artikel 132, vijfde lid, 
van de Grondwet, in de artikelen 125 en 126 alleen een taakverwaarlozingsregeling 
wordt gegeven voor het gevorderde bestuur en geeft aan dat zij zich in de memorie 
van toelichting heeft beperkt tot de conclusie dat bij de huidige stand van zaken het 
onderscheid onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een verschil in regeling 
van rechtsgevolgen. De regering erkent dat het principieel belang dat ook zij hecht 
aan het onderscheid tussen autonomie en medebewind in de memorie van toelich-
ting wellicht wat onderbelicht is gebleven. Maar waar het volgens haar om gaat is dat 
de noodzaak van dergelijke verschillen niet bepaald wordt door het principiële ka-
rakter van het onderscheid, maar door de vraag of zij wenselijk worden geacht.412 Bij 
nadere beschouwing komt zij tot het oordeel dat een redactie die nauw aansluit bij 
artikel 124, eerste lid, van de Grondwet, de voorkeur verdient opdat beter uitdruk-

412. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, nr. 10, pp. 23-25.
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king wordt gegeven aan het principiële belang van het onderscheid tussen autono-
mie en medebewind.413 De regering stelt in de derde nota van wijziging de volgende 
tekst voor: ‘De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de 
gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten’.414 Daarmee heeft zij ten op-
zichte van haar standpunt in de memorie van toelichting een behoorlijke draai ge-
maakt. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer komt het onder-
scheid nogmaals ter sprake als de CDA-senatoren vragen of het handhaven van het 
onderscheid autonomie-medebewind de duidelijkheid bevordert, nu aan dat onder-
scheid nauwelijks een verschil aan rechtsgevolgen verbonden is. Bij de regering lijkt 
sprake te zijn van verder voortschrijdend inzicht. Zij stelt ‘De oorsprong van ge-
meentelijk handelen is immers hetzij van “hogerhand” voorgeschreven hetzij auto-
noom van aard. Het vervallen van het onderscheid autonomie-medebewind is niet 
denkbaar. Dat zou ertoe leiden dat of alleen van autonomie of alleen van medebe-
wind sprake kan zijn.’415 Deze uitlatingen staan in schril contrast met haar eerdere 
standpunt in dezen én geeft een andere betekenis dan die welke in de Grondwet en 
in de staatsrechtelijke doctrine al heel lang gebruikelijk is. 

Vastgesteld kan worden dat de artikelen 108, eerste lid, van de Gemeentewet en 
105, eerste lid in de Provinciewet, slechts een functie hebben in het kader van de vol-
ledigheid van de organieke wetten en dat zij zijn te kwalificeren als een herinnering 
aan het in de Grondwet vervatte beginsel van de autonome bevoegdheid van het 
gemeentebestuur tot regeling en bestuur. Artikel 124, eerste lid, van de Grondwet 
dient het uitgangspunt bij de interpretatie van de bepalingen in de beide wetten te 
zijn en dit artikel heeft derhalve een normatieve betekenis. 

Voor artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 105, tweede lid, 
van de Provinciewet ligt de herhaling van de grondwettelijke medebewindsbepaling 
in artikel 124, tweede lid, complexer. Het pijnpunt is dat de bepalingen van de or-
ganieke wetten een andere reikwijdte kunnen hebben dan deze rechtsfiguur in de 
klassieke betekenis én in de Grondwet heeft. De organieke wetgever is toen hij ar-
tikel 124, tweede lid, van de Grondwet heeft ‘overgenomen’ in de Gemeentewet, 
voorbijgegaan aan het gegeven dat de grondwettelijke delegatieterminologie alleen 
voor de Grondwet zelf van toepassing is en niet voor andere wetten. De term ‘bij of 
krachtens de wet’ betekent in de Grondwet dat als de wetgever in formele zin dat wil, 
bevoegdheid aan andere regelgevers kan worden gedelegeerd zonder dat de Grond-
wetgever bepaalt wie uiteindelijk de bevoegdheid zal uitoefenen. Dat kan de wet-
gever in formele zin zijn maar ook, als die wetgever wederom delegeert, een ander 
ambt zoals de regering of een decentrale regelgever. Maar buiten de Grondwet geldt 
de algemeen staatsrechtelijke betekenis van het begrip delegatie die inhoudt dat re-
gelgevende bevoegdheid kan worden overgedragen binnen hetzelfde overheidsver-
band. In de (organieke) wetten heeft de term deze laatste, van de grondwettelijke 
delegatieterminologie afwijkende, betekenis.416 

413. Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 403, nr. 10, p. 102-103 en 202.
414. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, nr. 11, p. 4, onderdeel 22.
415. Kamerstukken I, 1990-1991, 19 403, nr. 64b, p. 10.
416. Zie ook J.M.H.F. Teunissen, ‘Commentaar op artikel 108, aanteking 3.2’, in: De Gemeentewet en 

haar toepassing (Van Loenen) laatstelijk geraadpleegd op 10 augustus 2017 via https://www.navi-
gator.nl/document/inodeb0d4e7728d38e389720b8a78fb69c4d?ctx=WKNL_CSL_405. 
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Hiervoor zijn de bevoegdheidsbepalingen uit oude Grondwetten aan de orde 
gekomen. Daarin is de rechtsfiguur die in de doctrine aanvankelijk nog wordt aan-
geduid als zelfbestuur, veelal duidelijker omschreven dan in artikel 124, tweede lid, 
van de Grondwet 1983 het geval is. De Grondwet van 1972 stelt bijvoorbeeld in 
haar artikel 153 dat bij wet, algemene maatregel van bestuur en provinciale verorde-
ning medewerking van de gemeentebesturen kan worden gevorderd tot uitvoering 
daarvan. Daarmee is de inmiddels doctrinair al lang medebewind genoemde figuur 
helder omschreven.417 De oudere Grondwetten sommen veelal limitatief op welk 
ambt medewerking aan de uitvoering kan vorderen.  Met de term ‘daarvan’ wordt 
aangegeven dat het om medewerking gaat aan de uitvoering van die ene wet, die 
ene algemene maatregel van bestuur dan wel die ene provinciale verordening die 
oproept tot medewerking. Uit de parlementaire geschiedenis van de Grondwet uit 
1983 blijkt dat de grondwetgever geen breuk met het verleden heeft gewild en heeft 
beoogd om in artikel 124, tweede lid, de rechtsfiguur van medebewind in de klas-
sieke betekenis van dat woord vast te leggen. De regering merkt in de memorie van 
toelichting bij het voorstel voor de Verklaringswet voor de Grondwet 1983 op ‘Het 
medebewind ziet op de medewerking die van haar (i.e. de besturen van provincies 
en gemeenten (IHD)) kan worden gevraagd aan de uitvoering van regelingen van 
hoger gezag’.418 Deze omschrijving komt overeen met de dan al jarenlang heersende 
opvatting en de wetgever heeft tot dan nimmer aangegeven daarvan af te willen wij-
ken. Maar terwijl de Grondwet de klassieke betekenis van medebewind heeft ge-
handhaafd, slaat de gemeentewetgever een andere weg in door de nadruk te leggen 
op de vordering van regeling en bestuur in plaats van op de medewerking aan de 
uitvoering van een ‘hogere’ regeling die het wezenskenmerk van het medebewind is. 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken geeft expliciet aan dat de klassieke be-
tekenis niet meer wordt gevolgd en neemt hiermee uitdrukkelijk afstand van de be-
doelingen van de Grondwetever.419 Uit de stellingname van de regering die spreekt 
van aanwijzingen aan decentrale ambten, kan worden afgeleid dat zij het geven van 
aanwijzingen i.e. alle bevelen maar ook het nemen van besluiten in de plaats van een 
gemeentelijk bestuursorgaan, beschouwt als instrumenten die voortvloeien uit dan 
wel inherent zijn aan het ‘bij of krachtens een wet’ vorderen van regeling en bestuur. 
Dergelijke aanwijzingen zijn weliswaar mogelijk op grond van de grondwettelijke 
delegatieterminologie maar niet op basis van de algemene juridische betekenis die 
de term heeft in andere wetten. In dat laatste geval biedt de term ‘bij of krachtens 
een wet’ alleen een basis voor overdracht van bevoegdheid aan andere ambten bin-
nen hetzelfde overheidslichaam.420 Opgemerkt zij dat de door de wetgever verkozen 
nieuwe duiding van medebewind ook een ruimere reikwijdte betekent voor de in-
plaatsstelling omdat artikel 132, vijfde lid, van de Grondwet voor een te delegeren 

417. Zie bijvoorbeeld De Monchy-Günther, Handboek voor het Nederlandse provincierecht, 2de druk, p. 
287-291. 

418. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 3, p. 7
419. Kamerstukken II, 1990-1991, 19 403, nr.73 en Kamerstukken II, 4-158 (vergadering van 25 sep-

tember 1990). 
420. Zie ook C.A.J.M. Kortmann, ‘De nieuwe Gemeentewet; een voorlopig verslag voor de Eerste Ka-

mer’, in: Gst., nr. 6915, 15 februari 1991, p. 63; A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga met medewerking 
van J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, derde druk, Kluwer, Deventer 
2004, pp 149-150. 
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verwaarlozingsregeling verwijst naar haar artikel 124, tweede lid. Tijdens de ple-
naire behandeling in de Tweede Kamer kiest de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken een afwijkende positie; zij merkt op:

‘In de klassieke opvatting over medebewind wordt daaronder verstaan het 
bestuur dat van lagere overheden wordt gevorderd door bijzondere wetten. 
Al het andere, dus ook daden van bestuur waartoe een gemeente verplicht 
is op grond van een algemene wet, zoals de Gemeentewet, wordt in die visie 
gerekend tot de autonome sfeer. De Grondwet staat slechts een taakverwaar-
lozingsregeling toe voor medebewindstaken. Dat betekent dat een taakver-
waarlozingsregeling die ook betrekking heeft op bestuur dat gevorderd wordt 
door de Gemeentewet, en dus op autonomie, in de klassieke opvatting op 
gespannen voet staat met de Grondwet. Het probleem met deze benadering 
zit hem in bepalingen uit de Gemeentewet die bestuur vorderen van een ge-
meente. Ik noem de vaststelling van begroting en rekening, de vaststelling van 
reglementen van orde en het benoemen van een secretaris. Deze bepalingen 
kun je toch moeilijk aanmerken als autonomiebepalingen, zoals de klassieke 
visie wil. Zij leggen eenvoudigweg bestuursverplichtingen op aan gemeenten 
ter uitvoering van de Gemeentewet. Wat is dan het onderscheid tussen deze 
verplichtingen en verplichtingen die door een bijzondere wet worden opge-
legd? Waarom moet een sanctie op het verwaarlozen van een gevorderde taak 
afhankelijk zijn van het soort wet, waarin die taak wordt gevorderd? De werk-
groep-Van Kinschot die met dit probleem werd geconfronteerd, heeft in 1980 
voor een andere benadering gekozen. Haar uitgangspunt is de vraag of be-
stuur gevorderd wordt. Wordt bestuur gevorderd, ook al is dat in de Gemeen-
tewet, dan is daarop de taakverwaarlozingsregeling van toepassing. Wordt 
bestuur niet gevorderd, maar aan de gemeenten overgelaten, dan bevindt men 
zich in de autonome sfeer en is de taakverwaarlozingsregeling niet van toepas-
sing. De regering heeft de opvatting van de werkgroep overgenomen. Was de 
keuze van de werkgroep-Van Kinschot − en dus ook die van de regering − in 
overeenstemming met de Grondwet? Ja. De tekst van artikel 124, tweede lid, 
laat ruimte voor onze opvatting. Daar staat dat regeling en bestuur kunnen 
worden gevorderd bij of krachtens de wet. Als de grondwetgever de bedoeling 
zou hebben gehad, de klassieke opvatting vast te leggen, zou in artikel 124, 
tweede lid, hebben gestaan: ‘bij of krachtens bijzondere wet’. Verder is uit de 
grondwetsgeschiedenis niet komen vast te staan dat, los van de tekst van ar-
tikel 124, de grondwetgever toch eigenlijk de bedoeling had, gemeentewette-
lijke vorderingen van bestuur uit te sluiten. Conclusie: de gemeentewetgever is 
naar de mening van de regering bevoegd, binnen de ruimte van de Grondwet 
een taakverwaarlozingsregeling vast te stellen (…).’421

Op door de regering voorgesteld artikellid over medebewind, luidende ‘Regeling 
en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of krachtens de 
wet’, wordt een amendement-Schutte ingediend dat voorstelt de bepaling te wijzi-
gen in: ‘Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd 
bij of krachtens een bijzondere wet ter verzekering van de uitvoering daarvan’.422 

421. Handelingen II, 4-158, vergadering van 25 september 1990 .
422. Kamerstukken II, 1990-1991, 19 403, 72-III, 2e herdruk en Handelingen II, 1990-1991, 30 oktober 
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Doel van het amendement is het karakter van medebewind ondubbelzinnig vast te 
leggen de regeling binnen de grenzen van artikel 124, tweede lid, van de Grond-
wet te houden en te voorkomen dat, zoals de regering tot dan toe wil, de algemene 
regeling voor taakverwaarlozing ook zou gaan gelden voor door de Gemeentewet 
zelf gevorderde medewerking.423 Ondanks tegenstand van de regering424 wordt het 
amendement aangenomen. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer komt weer een aan-
tal van de kwesties rond het medebewind aan de orde. In reactie op vragen van de 
PvdA-fractie stelt de regering dat een uitvloeisel van de aanvaarding van het amen-
dement-Schutte c.s. is dat de taakverwaarlozingsregeling niet meer van toepassing 
is op door de Gemeentewet gevorderde regeling en bestuur; zij stelt dat dit tot gevolg 
heeft dat bij niet-nakoming van door de Gemeentewet opgelegde verplichtingen een 
algemene voorziening daartegen niet voorhanden is. Voorts antwoordt het kabinet 
aan de PvdA-fractie dat de indieners van het amendement-Schutte c.s. blijkens hun 
toelichting met ‘bijzondere’ bedoelen elke andere wet dan de Gemeentewet. Volgens 
de regering sluit die uitleg niet aan bij hetgeen in het algemeen gangbare juridische 
spraakgebruik onder ‘bijzondere wet’ wordt verstaan. Daarin wordt het begrip ‘bij-
zondere wet’ gebezigd in tegenstelling tot ‘algemene wet’, zijnde een wet die een 
veelal omvangrijk onderwerp regelt door de belangijkste normen, structuren, pro-
cedures en bevoegdheden vast te leggen, aldus de regering. Zij acht het ‘spijtig’ dat 
de aanvaarding van het amendement-Schutte c.s. leidt tot mogelijke onduidelijkheid 
rond het begrip ‘bijzondere wet’ maar is van mening dat moet worden aangenomen 
dat ook bestuur gevorderd door algemene wetten als bijvoorbeeld de Kieswet en de 
(toekomstige) Algemene wet bestuursrecht behoort tot ‘bij of krachtens een bijzon-
dere wet gevorderde besluiten.’425

De fractie van de SGP wijst op een artikel van Kortmann in de vakliteratuur 
en vraagt de regering om een reactie op de aspecten van het wetsvoorstel die Kort-
man aan de orde stelt. Daarbij komt de door het amendement-Schutte c.s. geamen-
deerde bepaling weer ter sprake.426 Kortmann heeft er in zijn artikel op gewezen 
dat ‘bijzondere wet’ betekent ‘specifieke wet’ en dat het niet voor de hand ligt dat 
een algemeen luidende regeling bevoegdheden tot het geven van aanwijzingen aan 
gemeentebesturen zou scheppen. De regering is dat niet met hem eens en stelt dat 
‘bijzondere wet’ slechts betekent ‘elke andere wet dan de Gemeentewet’.427 

Bij de Invoeringswet Gemeentewet428 is de term ‘een bijzondere wet’ uiteindelijk 
vervangen door ‘een andere dan deze wet’ zodat regeling en bestuur van gemeen-
tebesturen kan worden gevorderd door elke wet behalve de Gemeentewet.429 Bij 

1990, pp. 16-771.
423. Kamerstukken II, 1990-1991, 19 403, 72-III, 2e herdruk en Handelingen II, 1990-1991, 30 oktober 

1990, pp. 16-771.
424. Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse zaken van 9 oktober 1990, Kamerstukken II, 1990-

1991, 19 403, nr.73 en Handelingen II 4-158, vergadering van 25 september 1990.
425. Kamerstukken I, 1990-1991, 19 403, nr.64b, p. 11.
426. Kamerstukken I, 1990-1991, 19 403, nr. 64b, pp. 21 en 24.
427. C.A.J.M. Kortmann, ‘De nieuwe Gemeentewet; een voorlopig verslag voor de Eerste Kamer’, in: 

Gst., nr. 6915, 15 februari 1991. 
428. Stb. 1993, 610. 
429. Dit is in lijn met de door Brederveld (Gst. 1986, no. 8612, p. 178) aangehangen opvatting dat het 
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die wetten moet het dan gaan om regeling en bestuur ‘ter verzekering van de uit-
voering daarvan’. De regering stelt in de memorie van toelichting bij het voorstel 
voor de Invoeringswet dat zij tot de conclusie is gekomen dat met de vervanging van 
het begrip ‘bijzondere wet’ problemen met betrekking tot de uitleg van dat begrip 
worden voorkomen. De wijziging spoort met de bedoeling van de indieners van het 
amendement-Schutte c.s. ‘dat destijds leidde tot de toevoeging ‘bijzondere’. Beoogd 
werd immers een regeling te treffen voor verwaarlozing van door andere wetten dan 
de Gemeentewet gevorderd bestuur’. Inmiddels is door het amendement-Van der 
Heijden en Niessen430 in de Provinciewet aan artikel 105 een derde lid toegevoegd 
dat bepaalt dat kosten, verbonden aan de uitvoering van door het rijk gevorderd 
bestuur, door het rijk aan de provincies worden vergoed. Voor de gemeenten moet 
eenzelfde regel gelden en daarom stelt de regering in de Invoeringswet Gemeente-
wet voor ook een overeenkomstig derde lid toe te voegen aan desbetreffende be-
paling in de Gemeentewet. Deze in artikel 108, derde lid van de Gemeentewet en 
artikel 105, derde lid, van de Provinciewet opgenomen regeling heeft betrekking op 
beleidsvoornemens van het rijk die een wijziging van uitoefening van taken of acti-
viteiten door gemeente- respectievelijkprovinciebesturen tot gevolg hebben.431

Uit het voorgaande blijkt dat de Gemeentewetgever en de Provinciewetgever 
met de medebewindsbepaling in de organieke wetten aan het medebewind een ver-
strekkender betekenis hebben gegeven dan die welke daaraan ingevolge de grond-
wettelijke systematiek inzake autonomie en medebewind zou behoren toe te komen. 
In de visie van de regering bij de totstandkoming van de Gemeentewet die haar me-
dewetgever heeft geaccepteerd, biedt artikel 124, tweede lid, van de Grondwet dus 
ook een basis voor andere vormen van gevorderde regeling en bestuur dan wat in het 
staatsrecht traditioneel onder medebewind wordt verstaan en is de taakverwaarlo-
zingsregeling voor medebewind ook van toepassing ten aanzien van taakopdrach-
ten en bevoegdheidstoedelingen, vervat in bijvoorbeeld artikel 151a en 154a van de 
Gemeentewet.432 

In 2008 heb ik in een discussie met Konijnenbelt in de Gemeentestem433 betoogd 
dat de algemene wet innerlijk tegenstrijdig is als zij, in weerwil van hetgeen de wet-
gever via haar bijzondere status heeft beoogd, ten aanzien van de verordeningen die 
zij zelf voorschrijft, de taakverwaarlozingsregeling voor medebewind in specifieke 
wetgeving van toepassing zou willen doen zijn. De opvatting dat deze redenering 
staatsrechtelijk niet door de beugel zou kunnen, omdat een regeling hoger-conform 
moet worden uitgelegd (verdragsconform, richtlijnconform, grondwetsconform, 
wetsconform), en niet andersom, zoals Konijnenbelt stelt in onze discussie, deel ik 
niet. Hij kon mij destijds niet overtuigen en mijn opvatting hierover is in de loop der 

vorderen van medebewind niet thuishoort in de gemeentewet. Langbroek is een tegenovergestelde 
mening toegedaan, maar hij tekent aan dat er geen praktisch verschil is tussen zijn opvatting en 
die van Brederveld; zie P.M. Langbroek, Machtenscheiding en decentralisatie, Universiteit Twente, 
Ennschede 1988, pp. 243 en 364. 

430. Kamerstukken II, 1990-1991, 19 836, nr.25. 
431. Kamerstukken II, 1992-1993, 22 893, nr. 2,p. 3 onderdeel T en nr. 3, pp. 9-10. 
432. Cf. W. Konijnenbelt, De Grondwet en het openbaar bestuur, uitgebreide versie van de rede 

uitgesproken op het Thorbecke symposium op 19 januari 1995 te Den Haag, Bestuursweten-
schappen 1995, nr. 1, p.24-56 

433. Zie Gst. 2008, 138 ,139 en 140. 



177

Zelfstandigheid in gebondenheid

jaren niet veranderd. Ik ben het natuurlijk met Konijnenbelt eens dat een regeling 
hoger-conform moet worden uitgelegd, maar hier is mijns inziens geen grondwets-
conforme uitleg van artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet (en het correspon-
derende artikel 105 Provinciewet) aan de orde doch grammaticale interpretatie van 
dat artikellid. Er staat eenvoudig met zoveel woorden dat medebewind alleen bij een 
andere wet, i.e. dan de Gemeentewet respectievelijk de Provinciewet, kan worden 
gevorderd. Of moet ik Konijnenbelt zo begrijpen dat hij dat artikellid in dit opzicht 
in strijd met de Grondwet acht? Ik ga ervan uit dat hij aan de algemene wet die de 
Gemeentewet is, nog steeds de bijzondere status wil toekennen die hij haar al toe-
dacht voordat zij als zodanig bestond.434 Die status leidt er naar mijn mening reeds 
toe dat medewerking aan de uitvoering van gemeentebesturen slechts kan worden 
gevorderd bij bijzondere wetgeving en niet in een algemene wet. 

De regering stelt bij de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel voor de 
Gemeentewet435 overigens dat Kortmann een onjuiste uitleg aan het begrip bijzon-
dere wet geeft waar hij dit begrip gelijkstelt met specifieke wet.436 Zij meent dat vol-
gens het amendement-Schutte met uitzondering van de Gemeentewet alle andere 
algemene, ‘dus niet-specifieke’ wetten, onder het begrip bijzondere wet vallen. 

Hierna wordt nog teruggekomen op het feit dat artikel 108, tweede lid, van de 
Gemeentewet vereist dat medewerking aan regeling en bestuur alleen bij een bij-
zondere wet van organen van de decentrale overheden kan worden gevorderd. Dat 
gebeurt in het kader van de bespreking verderop in dit hoofdstuk van de in artikel 
151a van de Gemeentewet voorgeschreven prostitutieverordening. 

Dölle en Elzinga menen dat het Nederlandse staatsrecht zich verzet tegen ecarte-
ring, marginalisering en drastische uitholling van de vrije sfeer van decentrale over-
heidsambten. Zij spreken van een non-inbreuknorm voor de hogere overheden en 
menen dat het er in zijn algemeenheid niet zo veel toe doet of de beleidsvrijheid 
via autonomie of via medebewind bestaat. Maar zij waarschuwen ook voor misken-
ning van het principiële verschil tussen autonomie en medebewind. Het vrije initi-
atiefrecht wordt door hen als het kenmerkende aspect van autonomie aangeduid. 
Zij wijzen ook op de erkenning van rechtspersoonlijkheid van decentrale overheden 
die impliciet in de erkenning van de autonomie besloten ligt, alsmede op het eerst-
geboorterecht van de lokale gemeenschappen en hun besturen tegenover natie en 
staat.437 Bij het op basis van hun initiatiefrecht aan zich trekken van taken zijn de 
decentrale ambten gebonden aan een ondergrens en een bovengrens die de juridi-
sche afbakening vormen van hun autonome sfeer en de eigen huishouding.438 De 
ondergrens houdt volgens de nog steeds geldende uitleg in een arrest van de Hoge 

434. Zie W. Konijnenbelt, De Gemeentewet als ‘bijzondere wet’: onderzoek naar de plaats van de Gemeen-
tewet en andere organieke wetten in ons recht, Raad voor het Binnenlands Bestuur, Den Haag,1987.

435. Kamerstukken I, 1990-1991, 19 403, nr. 64b, p. 24. 
436. C.A.J.M. Kortmann, ‘De nieuwe Gemeentewet; een voorlopig verslag voor de Eerste Kamer’, in: 

Gst., nr. 6915, 15 februari 1991. 
437. A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga met medewerking van J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse 

gemeenterecht, derde druk, Kluwer, Deventer 2004, pp. 156-157. 
438. Voor een heldere uiteenzetting over de verordenende bevoegdheid van gemeentebesturen zie . 

J.A.E. Schilder en J.G. Brouwer, Gemeentelijke verordeningen, vierde druk, Ars Aequi Libri, Nijme-
gen 2015.
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Raad uit 1912439 in dat niet mag worden getreden in de regeling van de bijzondere 
belangen van ingezetenen. Dat staat niet aan de weg aan de bevoegdheid van het 
gemeentebestuur om op te treden indien zaken zich in de privésfeer en niet in de 
openbaarheid voltrekken, maar wel een duidelijk effect hebben op de omgeving. 
In dergelijke gevallen kan sprake zijn van zogenoemde reflexwerking die raakt aan 
openbare belangen en die ingrijpen rechtvaardigt. De autonome bevoegdheid komt 
ook tot uitdrukking in de artikelen 149 van de Gemeentewet en 145 van de Pro-
vinciewet die met hun subjectieve redactie aangeven dat het in de eerste plaats aan 
de vertegenwoordigende ambten is om te bepalen welke verordeningen zij in het 
belang van de gemeente respectievelijk de provincie nodig vinden. Dat sluit aan bij 
de bepalingen over de huishouding van de gemeente. De subjectivering in artikel 
149 maakt duidelijk dat de rechter zich bij toetsing terughoudend moet opstellen en 
slechts nagaat of een verordening in het belang van het decentrale overheidslichaam 
kán zijn.440 

De in de huidige artikelen 121 en 122 van de Gemeentewet en 118 en 119 van 
de Provinciewet neergelegde bovengrens betekent dat verordeningen van decentrale 
ambten niet in strijd mogen komen met de Grondwet, wetten in formele zin, alge-
mene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en voor de gemeenten ook 
niet met provinciale verordeningen. Die regelingen hebben een hogere status in de 
hierna te bespreken regelgevingshiërachie. De rechter stelt zich in de praktijk bij de 
toetsing aan de bovengrens veel minder terughoudend op dan hij doet bij de bene-
dengrens.

De artikelen 108 van de Gemeente- en 105 van de Provinciewet betekenen dus 
niet dat de hogere regelgever ongebreideld zaken aan zich mag trekken die even goed 
of beter door decentrale regelgevers kunnen worden geregeld.441 Dat het er soms op 
lijkt dat hogere regelgevers zich dat onvoldoende bewust zijn en onderwerpen uit de 
decentrale autonomie aan zich trekken, betekent uiteraard niet dat dat ook legitiem 
is, ook niet als de decentrale ambten via medebewind weer worden betrokken bij de 
uitvoering van die onderwerpen. De centrale overheid zou een rechtsbeginsel van 
de gedecentraliseerde eenheidsstaat schenden als zij de autonomie van de besturen 
van decentrale overheden te ver zou inperken door ongebreideld bevoegdheden aan 
zich te trekken en door ze via medebewindsconstructies weer bij hen te beleggen. Bij 
de bevoegdheidsbepalingen in de Grondwet en in de organieke wetten kunnen van-
uit staatsrechtelijke invalshoek nogal wat kanttekeningen worden geplaatst. Maar 
het gaat om de kern van de bevoegdheid van de decentrale overheidsambten in het 
bestuurlijk bestel. In dit verband spreekt de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van de pré-constitutionele aanname: de aanwezigheid van ge-
meenten en provincies wordt verondersteld, met inbegrip van hun bevoegdheid.442 
Ondanks de gesignaleerde tekortkomingen geven de bepalingen in de organieke 

439. HR 25 maart 1912, W 9322, Gst. 3179, bevestigd in bijv. ABRvS 21 juni 2006, JB 2006, 235 en 
ABRvS 2 april 2008, AB 2008, 355. 

440. Zie bijv. HR 8 april 1980, NJ 1980, 330; Kamerstukken II, 1988-1989 19 836, 9, pp. 102-103. 
441 Anders bijv. P.M. Langbroek, Machtenscheiding en decentralisatie, Universiteit Twente, Enschede 

1988, p. 239; de auteur stelt overigens op p. 242 het verschil tussen autonomie en medebewind 
relevant te achten. 

442. Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr 28, p.7. 
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wetten blijk van het besef dat provincies en gemeenten eigen bevoegdheden hebben 
en een zelfstandige positie innemen met een eigen, niet aan het centrale staatsbelang 
ontleend bestaansrecht.443 

III.3.3.4 Interbestuurlijke verhoudingen in de organieke wetten

In de titels van de Gemeentewet en de Provinciewet die handelen over de bevoegd-
heid van het gemeentebestuur respectievelijk het provinciebestuur zijn in een van 
eerste onderdelen de bepalingen over de interbestuurlijke verhoudingen opgeno-
men. De normadressaat van die bepalingen zijn ambten van het rijk en van decen-
trale overheden.444 Dat doet vermoeden dat hier ook het interbestuurlijk toezicht aan 
de orde komt want dat is te rekenen tot de verhoudingen tussen de bestuurslagen. 
Dat in de organieke wetten onder de vlag van bevoegdheden van decentrale overhe-
den de interbestuurlijke verhoudingen worden geregeld maar niet het toezicht, lijkt 
niet in overeenstemming met de Aanwijzingen voor de regelgeving nrs. 97 en 98445 
en kan licht onduidelijkheid doen ontstaan. Een aantal van de bepalingen in de para-
grafen 2 van de hoofdstukken VIII van beide organieke wetten verplicht tot overleg 
en informatieverstrekking over en weer door organen van gemeente, provincie en 
rijk. In gevallen van voorgenomen wetgeving of beleid van het rijk dat alle gemeen-
ten en/of provincies raakt, zullen de uitwisseling en het overleg veelal lopen via de 
VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Voorts heeft een tweetal bepalingen in deze paragraaf, zoals hiervoor al aan de 
orde is gekomen, betrekking op de belangrijke anterieure en de posterieure aanvul-
lende verordenende bevoegdheid van gemeente- en provinciebesturen. 

De artikelen 115, 116 en 117 van de Gemeentewet en de overeenkomstige arti-
kelen 113, 114 en 115 van de Provinciewet zijn bij de algehele herzieningen van de 
Gemeentewet en de Provinciewet van 1994 in deze wetten opgenomen. Met deze 
bepalingen probeert de organieke wetgever het in medebewind roepen van decen-
trale overheidsambten nader te clausuleren. Het gaat om instructienormen aan de 
centrale wetgever en de centrale regering die beogen de decentrale ambten meer 
beleidsruimte te bieden als van hen medebewind wordt gevorderd. Maar de bepa-
lingen zien vooral op procedures en bevatten geen materiële waarborgen voor het 
daadwerkelijk overlaten of overdragen van bevoegdheden aan de ambten van de de-
centrale overheden.446

De artikelen 115 Gemeentewet en 113 van de Provinciewet bepalen in hun eer-

443. Zie ook Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, p. 9. 
444. Gemeentewet Titel III De Bevoegdheid van het gemeentebestuur , Hoofdstuk VIII, Algemene be-

palingen, Paragraaf 2 Verhouding tot de provincie en het rijk; Provinciewet Titel III De Bevoegd-
heid van het provinciebestuur, Hoofdstuk VIII, Algemene bepalingen, Paragraaf 2 Verhouding tot 
het rijk. De daarin opgenomen artikelen 112 tot en met 122 van de Gemeentewet en 110 tot en met 
119 Provinciewet zijn gelijkluidend met dien verstande dat de bepalingen voor de gemeenten zien 
op de relatie met provincie en rijk terwijl die voor de provincies uiteraard allen zien op die met het 
rijk en in de Provinciewet een met artikel 120 Gemeentewet (systematische informatieverstrekking 
aan provinciebestuur) vergelijkbaar artikel ontbreekt. 

445. Besluit van de minister-president van 18 november 1992, Stcrt. 1992, 230. 
446. Zie ook A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga met medewerking van J.W.M. Engels, Handboek van het Ne-

derlandse gemeenterecht, derde druk, Kluwer, Deventer 2004, p. 39.
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ste lid dat wetten waarbij gemeente- respectievelijk provinciebesturen in medebe-
wind worden geroepen of waarbij hun taken en bevoegdheden in betekenende mate 
worden gewijzigd, alleen van de desbetreffende organieke wet mogen afwijken als 
dat ‘bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daar-
mee te dienen openbaar belang’. Volgens het tweede lid van de artikelen dient inge-
val een wet toch afwijkt, in de toelichting daarbij een motivering voor de afwijking 
te worden gegeven. Het gaat hier om voorschriften die wel worden aangeduid als 
bijzondere statusbepalingen omdat zij een speciale positie zouden toekennen aan 
de wetten waarin zij voorkomen. Dat zijn wetten in formele zin die algemene re-
gels voor een bepaald rechtsgebied of beleidsterrein bevatten en die een verstrek-
kender betekenis zouden moeten hebben dan de afzonderlijke bijzondere wetten op 
dat terrein. Voor de territoriaal gedecentraliseerde decentrale overheden worden de 
Gemeentewet, de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht beschouwd als 
algemene wetten. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op 
de status van deze wetten in de regelgevingshiërarchie. 

In artikel 116, eerste lid, van de Gemeentewet en 114 van de Provinciewet wordt 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast met de coördina-
tie van het rijksbeleid waar gemeenten, respectievelijk provinciebesturen bij betrok-
ken zijn en met de bevordering van de beleidsvrijheid van het gemeente- en provin-
ciebestuur. Ingevolge de tweede en de derde leden van de artikelen moeten ministers 
die maatregelen en voornemens overwegen die van betekenis zijn voor het rijksbe-
leid inzake de gemeenten en provincies, daarover in een vroegtijdig stadium met 
hun collega van Binnenlandse Zaken in overleg te treden. Laatstgenoemde moet be-
zwaar maken bij zijn collegae als die maatregelen of voornemens naar zijn oordeel 
niet passen in het door de regering gevoerde decentralisatiebeleid. 

In haar vierde periodieke beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen 
stelt de Afdeling advisering van de Raad van State dat de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties binnen het kabinet niet alleen bij de voorbereiding van 
de beslissing en de besluitvorming over decentralisatie van bevoegdheden, maar 
ook bij de vaststelling van maatregelen die de uitoefening van gedecentraliseerde be-
voegdheden raken, een zwaardere stem dient te krijgen omdat zij een coördinerende 
rol ontoereikend acht. De minister zou medeverantwoordelijkheid moeten dragen 
met betrekking tot dergelijke maatregelen door ze mede te ondertekenen. Op die 
wijze krijgen gemeenten en provincies ook een duidelijker aanspreekpunt binnen 
het kabinet, aldus de Afdeling.447 De mening dat de vigerende bepalingen te vrijblij-
vend zijn, kan ik delen maar ik betwijfel of het effect dat de Afdeling wenst, wordt 
bereikt door een medeondertekeningsbevoegdheid. Thans bevatten de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving ter zake ook al voorschriften. In Aanwijzing 201, vierde lid, 
is bepaald dat een coördinerende minister in gevallen waarin hij niet primair verant-
woordelijk is voor de regeling, medeondertekent, indien die regeling in betekenende 
mate raakt aan het beleidsterrein waarvoor de coördinerende verantwoordelijkheid 
geldt. Indien een wetsvoorstel leidt tot financiële gevolgen voor decentrale overhe-
den, moet dit volgens Aanwijzing 216 worden aangegeven in een afzonderlijk on-

447. En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-
tralisaties in het sociale en fysieke domein, advies van 30 september 2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, p. 28. 
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derdeel van de memorie van toelichting, waarbij onder meer moet worden ingegaan 
op de uitvoering van artikel 105, derde lid, van de Provinciewet en artikel 108, derde 
lid, van de Gemeentewet. Voorts bepaalt Aanwijzing 256a dat de gevolgen van de 
regeling voor decentrale overheden door de eerstverantwoordelijke minister moe-
ten worden uiteengezet en dat de wijze waarop dit aspect is verantwoord in de toe-
lichting bij de regeling wordt getoetst door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Blijkens de toelichting op deze aanwijzing 256 is het doel 
hiervan de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen in ons land te bewaken 
en te bevorderen. Verwezen wordt verder naar het ten behoeve van de beoordeling 
van de relevantie van regelgeving op rijksniveau voor decentrale overheden door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde ‘Beoorde-
lingskader Interbestuurlijke verhoudingen’.

Indien in een regeling taken worden opgedragen aan decentrale overheden, in-
dien bestuursinstrumenten (met name specifieke uitkeringen) worden ingevoerd of 
indien de regeling anderszins direct of indirect consequenties heeft voor decentrale 
overheden, moet hieraan in de toelichting bij de regeling aandacht worden besteed. 
Voor de beoordeling van deze aspecten moet in de wetgevingsprocedure in een zo 
vroeg mogelijk stadium overlegd worden met het ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. Als deze aanwijzingen het bedoelde effect zouden sorte-
ren, zou de suggestie van de Afdeling niet nodig zijn geweest. Maar te vrezen valt dat 
deze toetsing vaak hetzelfde lot beschoren is als de in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw verplichte dereguleringstoetsing die al snel verwerd tot een obligate melding 
in de memorie van toelichting dat het voorliggende wetsvoorstel vanuit een oogpunt 
van deregulering geen bezwaren ontmoette. Hoe dat ook zij, en of de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nou wel of geen medeondertekenings-
bevoegdheid krijgt, het zal mijns inziens met name van het politiek-inhoudelijke ge-
wicht van de minister afhangen of zijn stem in de verhoudingen binnen het kabinet 
zwaar genoeg weegt.

De artikelen 117 van de Gemeentewet en 115 van de Provinciewet formuleren in 
hun eerste lid weliswaar niet expliciet het decentralisatiebeginsel, maar brengen dat 
wel tot uitdrukking in de instructienorm dat de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de decentralisatie ten behoeve van gemeenten en provincies 
moet bevorderen. In de tweede leden is voorgeschreven dat maatregelen waarbij za-
ken tot rijks- of provinciaal beleid worden gerekend, alleen mogen worden genomen 
als het onderwerp van zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze door de ge-
meentebesturen respectievelijk provinciebesturen kan worden behartigd. Voor de 
werking van deze bepalingen geldt hetgeen hierboven aan de orde kwam over de 
positie van de eerstverantwoordelijke bewindspersoon mutatis mutandis evenzeer: 
zijn politiek-inhoudelijke gewicht zal bepalen of de decentralisatie daadwerkelijk en 
op voor de decentrale overheden hanteerbare wijze zal worden bevorderd. Dat deze 
expliciete bepalingen over aspecten van het decentralisatiebeginsel in de organieke 
wetten zijn opgenomen, is niet te danken aan de toenmalige regering maar is een 
gevolg van verschillen van inzicht tussen de twee medewetgevers. In het oorspron-
kelijke op 12 februari 1986 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel voor 
de Gemeentewet is het decentralisatiebeginsel niet als zodanig neergelegd. Wel is 
daarin bepaald: ‘Onze Minister verricht het nodige ter voorbereiding van de bepa-
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ling van het regeringsbeleid inzake de inrichting en werking van gemeenten’.448 De 
regering is van oordeel dat dat artikel zal waarborgen dat het decentralisatiebeginsel 
door het rijk op verantwoorde wijze zal worden toegepast. Zij betoogt dat onnodige 
inmenging van de wetgever met gemeentelijke taken moet worden voorkomen en 
dat, indien toch wetgeving noodzakelijk wordt geacht, de gemeentebesturen zoveel 
mogelijk bij de uitvoering daarvan betrokken zullen moeten worden. Voorts merkt 
de regering op dat aan gemeentebesturen een optimale beleidsruimte moet worden 
gelaten en dat eventueel toezicht zo terughoudend mogelijk dient te worden gere-
geld.449 Maar veel Tweede Kamerfracties zijn een andere mening toegedaan en drin-
gen erop aan dat alsnog een expliciete decentralisatiebepaling wordt opgenomen 
in het wetsvoorstel. In de memorie van antwoord stelt de regering: ‘Een dergelijke 
bepaling zou − het blijkt ook uit de door de fracties aangedragen tekstsuggesties − 
noodzakelijkerwijs het karakter van een instructienorm hebben. Dat betekent dat zij 
geen waarborg kan bieden die via de rechter kan worden afgedwongen. De waarde 
van een dergelijke bepaling zou dan ook vooral in haar symboolfunctie zijn gelegen. 
De wetgever zou er de grote waarde die hij hecht aan het decentralisatiebeginsel, 
mee tot uitdrukking kunnen brengen. Een ander aspect moet eveneens niet wor-
den vergeten. De wetgever heeft in een gedecentraliseerde eenheidsstaat ook an-
dere grondbeginselen dan de decentralisatie in acht te nemen, zoals bij voorbeeld 
de doelmatigheid van het openbaar bestuur, de gelijke toegang van de burger tot 
gelijke voorzieningen en de zorg voor de eenheid van de staat. Naar onze mening 
zijn deze beginselen niet te kwalificeren als per definitie van een geringer belang dan 
de decentralisatie. De stelling in het advies van de VNG dat “decentralisatie (...) hét 
permanent richtinggevende beginsel van de bestuurlijke organisatie (zou) moeten 
zijn”, gaat ons dan ook te ver. Indien enkel het decentralisatiebeginsel uitdrukkelijk 
in de wet zou worden vermeld, zou dit ten onrechte de indruk kunnen wekken dat 
dit beginsel van een hogere orde is dan de andere beginselen, die wij zo-even noem-
den. Hier komt bij dat, naar wij hopen, de nieuwe Gemeentewet een lang leven zal 
zijn beschoren. Wij achten het minder wenselijk dat in organieke wetgeving die tot 
in lengte van jaren zal moeten gelden, bepalingen van vooral programmatische aard 
worden opgenomen. Wij willen hiermee geenszins het belang van de decentralisatie 
bagatelliseren. Wij zijn echter wel van oordeel dat, wanneer het beleid tot bevor-
dering van decentralisatie in de toekomst in toenemende mate vruchten gaat af-
werpen, de zin van een afzonderlijke decentralisatiebepaling twijfelachtiger wordt. 
Daarbij komt dat naar onze mening de vraag naar de wenselijke verhouding tussen 
decentralisatie en centralisatie niet een vraag is die zich leent voor beantwoording 
in een algemene gemeentewettelijke bepaling. Het antwoord op die vraag zal moe-
ten worden gegeven op basis van de afweging die aan elke beleidsmaatregel die de 
gemeenten raakt, voorafgaat. Niet op voorhand kan worden uitgesloten dat op het 
ene tijdstip en in de ene situatie het accent sterker op decentralisatie zal vallen dan 
op een ander tijdstip of in een andere situatie’.450 Na veel discussie komt de regering, 
refererend aan voorstellen voor een decentralisatiebepaling van de Werkgroep her-

448. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nrs. 1 en 2, voorstel voor artikel 120, eerste lid, van de Ge-
meentewet. 

449. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, p. 25. 
450. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, nr. 10, pp.22-23. 
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ziening Gemeentewet, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van D66 en 
van het CDA, enigszins tegemoet aan de druk van de Kamer. In de nota naar aan-
leiding van het eindverslag wordt opgemerkt dat het toenmalige artikel 120 zo zal 
worden aangepast dat daarin in de eerste volzin van het eerste lid zal worden bena-
drukt dat de minister van Binnenlandse Zaken een coördinerende rol heeft voor het 
rijksbeleid dat de gemeenten raakt. In het tweede lid wordt bepaald dat hij voorts in 
het kader van de decentralisatie de beleidsvrijheid van gemeentebesturen moet be-
vorderen. De regering meent dat in dit artikellid ‘tevens een waarborg (kan) worden 
gezien voor een reële gemeentelijke huishouding’.451 In de vierde nota van wijziging 
wordt de wijziging in artikel 120 ingevoegd.452 De discussie met de medewetgever 
is hiermee echter nog niet beslecht. De Tweede Kamer vindt de door de regering in-
gevoegde volzin over de decentralisatie onvoldoende en wil een afzonderlijke decen-
tralisatiebepaling. Die wordt neergelegd in het amendement-Stoffelen c.s.453 Met dit 
op 30 oktober 1990 door de Kamer aangenomen amendement wordt de huidige 
tekst van artikel 117 in het wetsvoorstel ingevoegd als artikel 120a onder schrap-
ping van de woorden ‘in het kader van de decentralisatie’ in het door de regering 
voorgestelde artikel 120.454 De tekst en de toelichting van het amendement-Stoffe-
len sluiten niet helemaal op elkaar aan.455 Volgens de toelichting strekt het amende-
ment ertoe vast te leggen dat de wetgever nadrukkelijk heeft te motiveren waarom 
bepaalde taken niet op gemeentelijk niveau kunnen worden uitgeoefend. De tekst 
heeft een verdergaande strekking want in het artikel is een norm opgenomen: een 
taak mag alleen aan een gemeentebestuur worden ontnomen als dat bestuur die taak 
niet doeltreffend en doelmatig kan vervullen. Als de zorg voor bepaalde onderwer-
pen niet efficiënt en effectief op gemeentelijk niveau kan worden gedragen, mag de 
wetgever die zaken overhevelen naar het provinciale niveau of naar het rijk. Alsdan 
heeft de bijzondere wetgever wel een motiveringsplicht ten aanzien van de afwij-
king, maar die vloeit, anders dan de toelichting bij het amendement-Stoffelen c.s. 
lijkt te veronderstellen, niet uit (de huidige) artikelen 117 Gemeentewet en 115 Pro-
vinciewet voort, maar uit de bijzondere statusbepalingen in de (huidige) artikelen 
115 Gemeentewet en 113 Provinciewet.

De stelling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 
zijn brief van 17 april 2015 dat de voorschriften over de bestuurlijke verhoudin-
gen slechts procedureel van aard zijn,456 lijkt niet geheel in lijn met het belang van 
bepalingen waarin belangrijke aspecten van het decentralisatiebeginsel zijn neer-
gelegd. Ook de historie van de bepalingen over de bestuurlijke verhoudingen on-
derstreept dat belang. Volgens de memorie van toelichting bij het voorstel voor de 
Gemeentewet bevatten bijvoorbeeld de artikelen 112 en 113 van de Gemeentewet 
voor het rijk en de provincie instructienormen om informatie te verstrekken aan 

451. Kamerstukken II, 1989-1990, 19 403, nr. 16, p.13. 
452. Kamerstukken II, 1989-1990, 19 403, nr. 17, p. 4, onderdeel 32. 
453. Kamerstukken II, 1990-1991, 19 403, nr. 69. 
454. Handelingen II, 1990-1991, 30 oktober 1990, pp. 16-771. 
455. Cf. E. Geurink en A.P. Krijnen, ‘Commentaar op artikel 117 Gemeentewet en 115 Provinciewet’, 

p. 153 resp. p. 566 in Tekst en Commentaar Gemeentewet Provinciewet, achtste druk, Kluwer Deven-
ter, 2015. 

456. Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr, 28, p. 9. 
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gemeentebesturen. Het in artikel 114 van de Gemeentewet en artikel 112 van de 
Provinciewet aan decentrale besturen toegekende recht op inspraak bij wettelijke 
maatregelen die hen aangaan, wordt door de wetgever voor het goed functioneren 
van het binnenlands bestuur van groot belang geacht. Inspraak kan een bijdrage le-
veren aan het voorkomen van onnodige centralisatie of betutteling in de vorm van 
toezicht en kan ook van belang zijn bij de beoordeling van de hanteerbaarheid van 
medebewindswetten, aldus de memorie van toelichting.457 Hiermee is niet te rijmen 
dat de bepalingen alleen een procedureel karakter zouden hebben. 

III.3.3.5 Casus

Aan de hand van de gang van zaken op twee heel uiteenlopende terreinen, te weten 
de opheffing van deelgemeenten en de regulering van prostitutie,458 wordt hieron-
der mijn stelling geïllustreerd dat de centrale wetgever zich lang niet altijd genoeg 
gelegen laat liggen aan het verschil tussen autonomie en medebewind. 

Aan de hand van de twee casus wordt ingegaan op de eerder besproken verschil-
len tussen autonome en medebewindsbevoegdheden. Het gaat om zogenaamde ‘ge-
valsstudies’ die worden gebruikt om de relevantie van die verschillen te beschrijven 
en om na te gaan of de wetgever zich voldoende rekenschap van de gevolgen daar-
van heeft gegeven bij zijn regelgeving voor de beide situaties. Soms is voor een goed 
begrip van de casus een herhaling van hetgeen al eerder aan de orde is gekomen, 
noodzakelijk. De bedoeling van de casus is een zekere diepgang te bereiken door te 
focussen op concrete situaties waarin het onderscheid relevant is. De diverse aspec-
ten en gevolgen van de casus worden in kaart gebracht om te kunnen toetsen hoe de 
wetgeving moet worden beoordeeld. Beide casus hebben betrekking op gemeenten 
maar er is geen reden om aan te nemen dat de wetgever een andere positie zou heb-
ben ingenomen als het provincies zou betreffen. 

III.3.3.5.1 Binnengemeentelijke decentralisatie, opheffing deelgemeenten

Sinds maart 2014 bestaan in Nederland geen deelgemeenten meer. Dat is niet het 
gevolg van een beslissing van die deelgemeenten zelf of van de gemeenteraden van 
de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, maar van een besluit van de centrale wet-
gever. Het betekent een behoorlijke ingreep in de mogelijkheid voor gemeentebestu-
ren om hun eigen organisatiestructuur te bepalen en in te richten. Daaraan doet niet 
af dat die ingreep de facto slechts voor twee gemeenten gevolgen heeft vanwege het 
gegeven dat in Nederland alleen Rotterdam en Amsterdam tot maart 2014 deelge-
meenten kenden. In het licht van het in het Handvest lokale autonomie tot uitdruk-
king komende subsidiariteitsbeginsel en de bepalingen over burgerparticipatie in 
het Aanvullend Protocol bij het Handvest is de afschaffing van de bevoegdheid tot 
het instellen van deelgemeenten te beschouwen als een verlies voor de lokale auto-

457. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, pp. 115-116 en 125. 
458. De beschouwing over opheffing van het bordeelverbod is deels eerder gepubliceerd in mijn bij-

drage Strafrechtelijk bordeelverbod verdwijnt. Gemeentelijke prostitutieregulering verschijnt. lin: 
S&J-Signaal, jrg.7, afl. 9, september 2000, pp. 125-134
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nomie. Deelgemeenten boden burgers immers een overheid op een zeer nabij niveau 
en kenden vaak ook de mogelijkheid tot vergaande burgerparticipatie in het meest 
decentrale bestuur.

Kan en moet de instelling en de afschaffing van deelgemeenten worden be-
schouwd als regeling en bestuur van de eigen huishouding als bedoeld in de Grond-
wet en de organieke wetten? Voor zover al kan worden gezegd dat Thorbecke een 
‘huis’ heeft gebouwd, heeft hij daarin in ieder geval geen verdieping ingericht voor 
de deelgemeenten. Hij kan in zijn tijd ook niet voorzien dat daaraan in de tweede 
helft van de twintigste eeuw behoefte zal ontstaan. De deelgemeenten worden de 
facto ingesteld als in 1964 in de gemeentewet de figuur van de bestuurscommissies 
wordt opgenomen. Deze commissies kunnen door de gemeenteraad worden inge-
steld en aan hen kan een deel van de taken en bevoegdheden van het gemeentebe-
stuur worden overgedragen. Bij gelegenheid van de dualisering van het gemeente-
bestuur in 2002 worden in de Gemeentewet de deelgemeenten geïntroduceerd. Dat 
geschiedt omdat dan verreweg de meeste bestuursbevoegdheden bij de colleges van 
burgemeester en wethouders komen te berusten en commissies met alleen raadsbe-
voegdheden in het gedualiseerde bestel bestuurlijk niet meer naar behoren zullen 
kunnen functioneren. Het wordt dan ook wettelijk mogelijk gemaakt bevoegdhe-
den van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester aan de 
deelgemeentebesturen toe te kennen.

Een decennium later is de wetgever tot een ander inzicht gekomen. Naar zijn me-
ning hebben de deelgemeenten zich te veel ontwikkeld in de richting van een vierde 
bestuurslaag en dat past niet in het constitutionele stelsel dat uitgaat van drie be-
stuurslagen, zo luidt zijn standpunt bij de afschaffing van de deelgemeenten. 

De kanttekening kan worden geplaatst dat dat stelsel in 2002 niet anders is dan 
het thans is. Voor de ontwikkeling van de deelgemeenten tot een echte vierde be-
stuurslaag wordt in de Kamerstukken ook geen steekhoudend bewijs aangedragen. 
De politieke wens van de kabinetten-Rutte om in te zetten op minder ‘bestuurlijke 
drukte’ lijkt hier veeleer leidend. Maar gezien het feit dat alleen in Rotterdam en 
Amsterdam deelgemeenten bestonden, is de afname van de ‘bestuurlijke drukte’ die 
deze wet oplevert, wel heel marginaal. Dat een kabinet dat deelgemeenten afschaft 
tegelijkertijd op steeds meer beleidsterreinen inzet op regiovorming, maakt het ar-
gument van het voorkomen van een vierde bestuurslaag ook niet overtuigender. 

Bij de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige ande-
re wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen 
om deelgemeenten in te stellen,459 heeft de nationale wetgever een streep gehaald 
door de deelgemeenten. Zij zijn opgehouden te bestaan op de dag na de laatst ge-
houden gemeenteraadverkiezingen van 19 maart 2014. De wens van de wetgever in 
formele zin om de mogelijkheid tot het instellen van deelgemeenten aan de gemeen-
tebesturen te ontnemen, is ingegeven door de gedachte dat de deelgemeenten zich 
te veel tot een vierde bestuurslaag hebben ontwikkeld, dat dat niet paste in het ‘huis 
van Thorbecke’ en dat er te veel bestuurlijke drukte was. Er is geen specifiek onder-
zoek gedaan om deze gedachte te valideren, maar desalniettemin heeft de wetgever 
de deelgemeenten geschrapt. In het kader van dit onderzoek wordt stilgestaan bij 

459. Stb. 2013, nr. 76 , inwerkingtredingsbesluit 11 februari 2014, Stb. 2014, 83. 
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de vraag hoe de afschaffing van deze vorm van binnengemeentelijke decentralisatie 
zich verhoudt tot de autonomie van gemeentebesturen en tot de verplichtingen in 
het Europees Handvest inzake lokale autonomie. 

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel rept niet over het Handvest. Tij-
dens de mondelinge behandeling komt het verdrag wel ter sprake in de Tweede Ka-
mer. De leden Heijnen (PvdA) en Schouw (D66) dienen tijdens het wetgevingsover-
leg van 2 juli 2012 een motie in die constateert dat de Raad van State in zijn advies 
over het concept-wetsvoorstel ‘nog niet’ is ingegaan op mogelijke strijdigheid van 
het wetsvoorstel voor de afschaffing van deelgemeenten met het Europees Hand-
vest inzake lokale autonomie. De indieners van de motie verzoeken de regering om 
de Raad van State advies te vragen ‘over de inbreuk die het wetsvoorstel voor de 
afschaffing van de deelgemeenten maakt op de bepalingen van het Europees Hand-
vest inzake lokale autonomie alvorens het voorstel verder in de Staten-Generaal te 
behandelen’.460 In het Verslag van het wetgevingsoverleg,461 lezen we een saillant de-
tail. Heijnen stelt dat het wetsvoorstel naar de mening van zijn fractie kwetsbaar zou 
kunnen blijken als het zou worden voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. 
Hij vervolgt met de vraag aan de regering om het wetsvoorstel opnieuw voor advies 
aan de Raad van State voor te leggen omdat de Raad naar zijn smaak nog onvol-
doende aandacht heeft geschonken aan ‘de Europese richtlijn die de autonomie van 
lokale besturen regelt’.462 Het onderscheid tussen Brussel en Luxemburg enerzijds 
en Straatsburg anderzijds staat kennelijk niet slechts bij aankomende juristen, maar 
ook bij leden van de wetgevende macht niet altijd op het netvlies. Bij monde van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties463 wijst de regering er in 
reactie op, hetgeen Heijnen heeft opgemerkt, dat het wetsvoorstel niet kan worden 
voorgelegd aan ‘het Europees Hof’. Op welk Hof zij doelt, laat de minister in het 
midden, maar zij wijst er wel op dat over de lokale autonomie in Europees verband 
een handvest is afgesproken dat niet rechtstreeks verbindend is.464 Uit wat zij later 
zegt, wordt duidelijk dat zij hier het Europees Handvest inzake lokale autonomie 
bedoelt465 maar de veronderstelde niet rechtstreeks verbindendheid van de bepa-
lingen van het Handvest is geen steekhoudend motief voor de ontrading door de 
minister van de motie-Heijnen/Schouw466 die desalniettemin wordt verworpen.467 
De regering gaat bij haar verdediging van de idee dat afschaffing van deelgemeen-
ten niet raakt aan verdragsrechtelijke verplichtingen, naar mijn mening uit van een 
onjuiste opvatting over de juridische gebondenheid aan het Handvest. Zij erkent in 
het wetgevingsoverleg volmondig dat het wetsvoorstel ingrijpt in de mogelijkheden 
van gemeenten hun bestuur naar eigen inzicht in te richten, maar plaatst daar te-
genover dat er maar twee gemeenten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 
om deelgemeenten in te stellen en dat de wetgever een de door hem als hulpstruc-

460. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 9.
461. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 17.
462. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 17, p. 8.
463. J.W.E. Spies (CDA) van16 december 2011 tot 5 november 2012 als ambtsopvolger van J.P.H. 

Donner in kabinet-Rutte I (2010-2012, VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV).
464. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 17, p. 32.
465. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 17, p. 45.
466. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 17, pp. 45/46.
467. Handelingen II, 5 juli 2012, pp. 105-16-23.
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tuur gekozen mogelijkheid ook weer kan beperken.468 Dat de latere wetgever niet 
gebonden is aan een door een vorige wetgever gemaakte keuze, is op zichzelf natuur-
lijk juist. Elke regering kan op basis van voortschrijdend inzicht nieuwe en andere 
keuzes maken en voorstellen tot wijziging van bestaande wetgeving voorleggen aan 
de democratisch gelegitimeerde medewetgever, i.e. de volksvertegenwoordiging van 
dat moment. Maar de nationale wetgever is wel gebonden aan de bepalingen van 
het Handvest. Of de bepalingen van het Handvest al dan niet direct verbindend zijn 
is van belang voor het beroep dat natuurlijke personen of rechtspersonen daarop 
kunnen doen. Zoals hiervoor is besproken wordt in de Nederlandse jurisprudentie 
waarin het Handvest aan de orde komt, veelal aangenomen dat gemeentebesturen 
aan het verdrag geen rechten kunnen ontlenen waarop zij zich bij de rechter kunnen 
beroepen, omdat aan de bepalingen van het Handvest geen rechtstreekse werking 
toekomt. Bij die opvatting heb ik al kanttekeningen geplaatst. Maar de jurispruden-
tiële overwegingen betekenen in ieder geval niet dat uit de bepalingen van het Hand-
vest voor het rijk geen binding zou voortvloeien. Het rijk heeft zich als lidstaat-partij 
gebonden aan het Handvest en zich verplicht de autonomie van de decentrale over-
heden te respecteren. Die verplichting levert dan ook binding op voor het rijk en zijn 
organen, waaronder de wetgever en de regering.

In het verband van de afschaffing van de deelgemeenten is artikel 6, eerste lid, van 
het Handvest relevant. Dat artikellid bepaalt in de niet-authentieke Nederlandse 
vertaling: ‘Onverminderd meer algemene wettelijke bepalingen kunnen de lokale 
autoriteiten hun eigen administratieve structuur vaststellen teneinde deze aan de 
plaatselijke behoeften aan te passen en een doelmatig bestuur te verzekeren.’ 

Bij de instelling van deelgemeenten gaat het, evenals bij de nog wel bestaande 
gemeentelijke bestuurscommissies ex artikel 83 van de Gemeentewet om inrichting 
van de binnengemeentelijke bestuursstructuur. Alleen al om formele redenen kan 
er geen sprake zijn van medebewind, want daarvan is ingevolge de Gemeentewet 
alleen sprake bij medewerking aan de uitvoering van een bijzondere wet. Maar ook 
materieel is de inrichting van de eigen bestuursstructuur niet aan te merken als me-
dewerking aan van een andere overheidslaag afkomstige regelgeving of bestuur. De 
deelgemeenten behoren ook niet tot de huishouding waarvan regeling en bestuur 
is ‘overgelaten aan’ de gemeentebesturen in de traditionele betekenis van de grond-
wettelijke terminologie. Hier is geen sprake van de erkenning van een bevoegdheid 
die van oudsher tot de autonomie van gemeentebesturen werd gerekend. Maar zijn 
deelgemeenten volgens het nationale staatsrecht bij de introductie daarvan in de 
Gemeentewet tot de huishouding van de gemeente en daarmee tot hun autonomie 
gaan behoren, of behoren ze daar al toe sinds de introductie van de mogelijkheid om 
territoriale bestuurscommissies in te stellen in de gemeentewet in 1964?

Naar mijn mening is het al dan niet instellen en opheffen van deelgemeenten een 
bevoegdheid met een ander karakter dan de reguliere bestuurs- en regelgevingsbe-
voegdheden die een decentrale overheid ten behoeve van haar burgers in autonomie 
uitoefent. Of een gemeentebestuur wel of niet deelgemeenten instelt, heeft te maken 
met zijn visie op de interne bestuursstructuur en is in mijn optiek in het nationale 

468. Kamerstukken TK 2011-2012, 33 017, nr. 17, p. 27.
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recht te rekenen tot de hiervoor al aan de orde gekomen derde categorie van be-
voegdheden van decentrale overheidsambten, i.e de sui-generisbevoegdheden. Maar 
anderzijds gaat het bij deelgemeenten om het beleggen van overheidsbevoegdheden 
op het voor de burger meest nabije niveau. Het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie bepaalt dat waar mogelijk de ambten van de meest decentrale overheid 
die bevoegdheden moeten uitoefenen omdat zij geacht moeten worden het beste in 
staat te zijn te beoordelen wat op lokaal niveau het meest aangewezen is. Vanaf de 
dualisering van het gemeentebestuur in 2002 tot de afschaffing van de deelgemeen-
ten in 2014 konden vele bevoegdheden van gemeentebesturen worden belegd bij 
deelgemeentebesturen. Ik meen dan ook dat het verdedigbaar is te concluderen dat 
de gemeentebesturen een in de termen van het Handvest als autonomie aan te mer-
ken bevoegdheid hadden om hun eigen bestuursorganisatie in te richten door deel-
gemeenten in te stellen wier bestuursorganen een breed takenpakket op het voor de 
burger meest nabije niveau hadden.469 Doordat de deelgemeenteraden direct wer-
den verkozen was voor de burger ook representatie door zeer nabije volksvertegen-
woordigers mogelijk. Het verlies aan nabijheid dat met de afschaffing van de deel-
gemeenten gepaard is gegaan, staat in mijn visie in schril contrast met de geringe 
vermindering van de ‘bestuurlijke drukte’ die er mogelijk mee kan worden behaald. 

De regering erkent in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat de deelge-
meenten beoogt af te schaffen dat het wetsvoorstel ingrijpt in de lokale autonomie, 
maar zij meent dat de ‘gerede aanleiding’ daarvoor is dat het zaak is ‘het overheids-
bestuur over de gehele linie tot de kern terug te brengen’.470 Tijdens de behandeling 
in de Senaat herhaalt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
dat het wetsvoorstel een inbreuk vormt op de lokale autonomie, maar dat de rege-
ring deze inbreuk verdedigbaar acht omdat het ‘een verantwoordelijkheid van de 
wetgever is een kader voor binnengemeentelijke decentralisatie te scheppen waar-
binnen gemeenten vervolgens een eigen keuze kunnen maken’. De minister stelt 
voorts dat het om de huishouding van de gemeente, zoals onder andere neergelegd 
in artikel 108 van de Gemeentewet gaat, maar dat die huishouding niet zover reikt 
dat gemeenten helemaal vrij zouden zijn in het bepalen van hun binnengemeentelijk 
bestuur en dat de wetgever daaraan geen grenzen zou mogen stellen. Op een des-
betreffende vraag van de fractie van GroenLinks antwoordt de minister dat er geen 
aanleiding bestaat het wetsvoorstel te toetsen aan het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie, maar dat het voor de regering geen twijfel lijdt dat het wetsvoor-
stel geheel in overeenstemming is met artikel 6, eerste lid, van het Handvest omdat 
de ruimte die het gemeentelijk commissiestelsel biedt om eigen keuzes te maken ten 
aanzien van de binnengemeentelijke decentralisatie, aan de norm in het Handvest 
voldoet.471 

Over de kwalificatie van de inrichting van de eigen organisatie door een decen-
trale overheid wordt verschillend gedacht. 

469. Voor het Handvest speelt de vraag of sprake is van van oudsher bij lokale overheden berustende 
bevoegdheden geen rol. Het Handvest gaat niet uit van het erkennen van bevoegdheden, maar van 
het beleggen van overheidsbevoegdheden op het voor de burger meest nabije niveau.

470. Kamerstukken II, 2011-2012, 33 017, nr 3, p. 2. 
471. Kamerstukken I, 2012-201333 017 B, pp. 9-10. 
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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blijkens haar advies van 17 mei 
2011 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het con-
cept-wetsvoorstel voor de afschaffing van de deelgemeenten472 van oordeel dat het 
instellen van deelgemeenten een bevoegdheid is van de gemeentebesturen zelf. De 
inrichting van de eigen gemeentelijke bestuursstructuur kan worden beschouwd als 
regeling en bestuur van de eigen huishouding en moet dan geacht worden tot de in 
de artikelen 124, eerste lid van de Grondwet en artikel 108 en 117 van de Gemeen-
tewet aan de gemeentebesturen overgelaten bevoegdheid tot regeling en bestuur te 
behoren, zo meent zij. De Vereniging meent dat deze bevoegdheid niet op rijksni-
veau via een aanpassing van de Gemeentewet dient te worden vormgegeven én ge-
reguleerd. Zij wijst ook op artikel 109 van de Gemeentewet dat de mogelijkheid van 
differentiatie tussen gemeenten onderling inhoudt. De VNG concludeert dat het 
wetsvoorstel kan worden gezien als strijdig met de formeel-wettelijke bepalingen 
inzake de autonomie van decentrale bestuursorganen en een inbreuk vormt op het 
regelen van de eigen huishouding.

De zienswijze van de VNG is gelet op haar positie als belangenorganisatie van de 
gemeentebesturen niet verrassend. Dat ligt anders voor de Raad van State. De Af-
deling wetgevingsadvisering concludeert in haar advies van 6 juli 2011473 ook dat 
sprake is van een beperking van de gemeentelijke autonomie. Opvallend is dat de 
Raad daarvoor wijst op de stellingname van de regering in de toelichting op het 
concept-wetsvoorstel waar het kabinet erkent dat sprake is van een inbreuk op de 
autonomie. Wellicht heeft die ‘u-bocht’ ermee te maken dat vanuit staatsrechtelijke 
optiek wel wat valt af te dingen op het standpunt dat de gemeentelijke autonomie 
in het geding is. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste 
Kamer stelt Engels (D66) dat er geen autonome bevoegdheid is voor gemeentebe-
sturen om hun eigen bestuurlijke organisatie in te richten. De senator-hoogleraar 
merkt daarover onder meer het volgende op:

‘Ik zou menen dat van de door Thorbecke ontwikkelde pijlers onder het mo-
derne decentrale bestuur – zoals autonomie en democratische vertegenwoor-
diging – het ook in de Grondwet terug te vinden uitgangspunt van een door 
de wetgever te bepalen en daarmee in beginsel uniforme inrichting van het 
decentraal bestuur inderdaad nog steeds van waarde is. Het is dus in dat licht 
vervolgens de verantwoordelijkheid van de wetgever om te bezien of een eer-
der mogelijk gemaakte ontwikkeling inmiddels de bestuurlijke hoofdstruc-
tuur ontwricht, ofwel de eenheid van het gemeentebestuur bedreigt, dan wel 
afbreuk doet aan het primaat van de constitutionele hoofdorganen van het 
gemeentelijke bestuur. Het is met andere woorden uitdrukkelijk niet aan de 
gemeentebesturen zelf om hier normerend op te treden. In die zin is de op-
merking van de minister dat met dit voorstel op zichzelf een inbreuk wordt 
gemaakt op de gemeentelijke autonomie op zichzelf sportief, zo niet sensitief, 
maar staatsrechtelijk te haastig. Er bestaat op basis van de Grondwet geen 
autonome sfeer voor gemeentebesturen ten aanzien van de inrichting van het 

472. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2011/03/23/concept-wetsvoorstel-afschaf-
fing-deelgemeenten. 

473. TK 33 017, nr. 4, p.6. 
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plaatselijke bestuur. Ook de wetgever stelt veel beperkingen aan de inrich-
tingsvrijheid van gemeenten, zoals in de regeling van het actieve en passieve 
kiesrecht, de incompatibiliteiten, of de regeling van de onafhankelijkheid en 
rechtspositie van lokale ambtsdragers en niet te vergeten integriteit Zou de 
minister zich bij nader aanzien bij deze analyse willen aansluiten, zo vraag ik 
hem graag. Daarvoor zijn overigens ook nog goede bestuurlijke argumenten 
aan te voeren.’474 

Het minicollege staatsrecht van Engels leidt kennelijk tot nieuw inzicht bij de re-
gering.475 Meent zij in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel en in de me-
morie van antwoord in de Eerste Kamer nog dat er sprake is van een inbreuk op de 
autonomie, tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer komt de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot de conclusie dat er geen sprake 
is van een ingreep in de autonomie, maar van een ingreep in de vrijheid van gemeen-
ten; de afschaffing van de deelgemeenten is volgens de minister een inbreuk ‘op wat 
de gemeente kan’ en ‘In die zin betrof het de gemeentelijke autonomie’.476 

In de memorie van antwoord voor de Eerste Kamer wordt opgemerkt dat de arti-
kelen 116 en 117 van de Gemeentewet − die de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties belasten met de coördinatie van het rijksbeleid dat de gemeen-
ten raakt, en hem opdragen de beleidsvrijheid van en de decentralisatie ten behoeve 
van de gemeenten te bevorderen − losstaan van de bestuurlijke inrichting.477 Dat 
lijkt in ieder geval in tegenspraak met wat eerder in de memorie van toelichting over 
autonomie en de eigen huishouding is opgemerkt als het gaat om de bestuurlijke 
inrichting. Maar of de inrichting van de eigen organisatie nu moet worden gerekend 
tot de autonome bevoegdheden van gemeentebesturen dan wel sui-generisbevoegd-
heden betreft die de organieke wet aan het gemeentebestuur toekent, in beide geval-
len moet de conclusie luiden dat de door de minister geïnitieerde afschaffing van 
de deelgemeenten op gespannen voet staat met artikel 117 van de Gemeentewet. 
In het eerste lid van dat artikel is bepaald dat de minister de beleidsvrijheid van de 
gemeenten en de decentralisatie ten behoeve van de gemeenten bevordert. De af-
schaffing van de deelgemeenteraden lijkt toch echt te raken aan de beleidsvrijheid 
van de gemeenten omdat het aan hen was om al dan niet binnengemeentelijk te de-
centraliseren door de instelling van deelgemeenten. Als men artikel 6, eerste lid van 
het Handvest, en artikel 117 van de Gemeentewet in onderling verband beschouwt, 
is de stellingname van de minister dan ook niet overtuigend. 

Volgens de regering kan na de inwerkingtreding van de wet niet langer de beharti-
ging van ‘een aanzienlijk deel van de belangen van een deel van de gemeente’ wor-

474. Handelingen I, 29 januari 2013, pp. 15-3-1.
475. Minister R.H.A. Plasterk (PvdA, kabinet-Rutte II, VVD-PvdA, 2012-2017), merkt op ‘Misschien 

ben ik wel verlicht door de toelichting van de heer Engels’ (Handelingen I, 29 januari 2013, pp.15-
7-61), al lijkt de cirkelredenering die hij even daarvoor uitspreekt ‘Autonomie’ betekent dat je iets 
hebt waar een ander niet aan mag komen, want het is immers jouw autonomie’ erop te duiden dat 
hij Engels toch niet helemaal goed heeft begrepen.

476. Handelingen I, 29 januari 2013, pp.15-7-61, 15-7-67 en 15-7-68.
477. Kamerstukken I, 2012–2013, 33 017 B, p.10.



191

Zelfstandigheid in gebondenheid

den overgedragen aan andere organen, net zo min als de bevoegdheid om algemeen 
verbindende voorschriften vast te stellen nog kan worden overgedragen aan andere 
organen. De regering komt tot deze conclusie op grond van de redenering dat een 
dergelijke overdracht sinds de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeente-
bestuur is voorbehouden aan deelgemeentebesturen, die voldoen aan de eisen die 
de wet aan deelgemeentebesturen stelt. Nu deze eisen komen te vervallen, verdwijnt 
daarmee volgens de regering ook de mogelijkheid om tot een dergelijke overdracht 
te komen.478 Wel kan een gemeentebestuur kiezen voor binnengemeentelijke de-
centralisatie door territoriale bestuurscommissies als bedoeld in de artikelen 83 en 
volgende van de Gemeentewet in te stellen. De overdracht aan een (territoriale) be-
stuurscommissie zal dan per definitie beperkt zijn en een integraal bevoegdheden-
pakket zal niet kunnen worden overgedragen. Maar de regering stelt ook dat artikel 
156 Gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegdheden kan overdragen 
aan onder meer bestuurscommissie, het kader blijft voor overdracht van bevoegd-
heden aan een dergelijke commissie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft tijdens de Eer-
ste Kamerbehandeling479 aan dat er vijf verschillen zijn tussen deelgemeenteraden 
en bestuurscommissies. Voor bestuurscommissies geldt in tegenstelling tot deelge-
meenten dat zij niet de bevoegdheid hebben om algemeen verbindende voorschrif-
ten uit te vaardigen, dat zij verantwoording verschuldigd zijn aan de gemeenteraad, 
dat onbeperkte delegatie van bevoegdheid aan hen niet is toegestaan, dat verkiezin-
gen niet verplicht zijn, dat er geen politieke ambtsdragers zijn en dat ze monistisch 
zijn.

De Gemeentewet bepaalt dat een aantal bevoegdheden uitgezonderd is van over-
dracht aan een bestuurscommissie maar laat zich verder niet uit over de breedte van 
het takenpakket. Aan een door de raad ingestelde bestuurscommissie kunnen der-
halve in beginsel alle bevoegdheden van de raad worden overgedragen, met dien ver-
stande dat de aard van de bevoegdheid zich ingevolge artikel 156, eerste lid, van de 
Gemeentewet niet tegen overdracht mag verzetten. Uit het tweede lid van dit artikel 
156 volgt dat in elk geval een aantal bevoegdheden op financieel en beleidsbepalend 
vlak, alsmede het stellen van straf op overtreding van verordeningen en de instelling 
van een (enquête)onderzoek niet mogen worden overgedragen. De andere twee re-
guliere gemeentelijke ambten kunnen ook bevoegdheden aan bestuurscommissies 
overdragen met dien verstande dat hun ontwerp-besluiten daartoe aan de gemeen-
teraad moeten worden voorgelegd omdat de commissies zelf alleen verantwoording 
verschuldigd zijn aan de delegans. Artikel 165 van de Gemeentewet bepaalt dat het 
college zijn bevoegdheden kan overdragen en artikel 183 van die wet bepaalt zulks 
voor de overdracht van burgemeesterlijke bevoegdheden. 

De structuur waarbinnen na de afschaffing van de deelgemeenten nog wel binnen-
gemeentelijk kan worden gedecentraliseerd naar stadsdelen blinkt niet uit in duide-
lijkheid, zoals ook blijkt uit het feit dat het gemeentebestuur van Amsterdam de mi-

478. In Kamerstukken II, 2011/12, 33 017, nr. 3, p. 2. Zie ook Kamerstukken II, 2011/12, 33 017, nr. 6, 
pp. 2-3 en 11.

479. Handelingen I, 29 januari 2013, pp. 15-7-60. 
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nister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2013 tevergeefs verzoekt 
om nauwgezet aan te geven binnen welke grenzen de nieuw in te stellen stadsdelen 
zich moeten begeven. 

Elzinga concludeert dat de afschaffing van de deelgemeenten is mislukt en meent 
dat de door de wetgever gekozen constructie van de lichte bestuurscommissies rom-
melig en gammel is. Hij wijst erop dat de deelgemeenten voorzien in een duidelijke 
behoefte.480 

De Greef, Munneke en Zijlstra481 menen dat het na de afschaffing van de deelge-
meenten mogelijk blijft binnengemeentelijk zodanig te decentraliseren dat de oude 
deelgemeentelijke structuur en bevoegdheden verregaand blijven bestaan, en dat 
de Gemeentewet zich zelfs niet tegen gebruik van dezelfde namen zou verzetten.482 
Met de auteurs ben ik van mening dat de regering met haar stellingname te eenvou-
dig voorbijgaat aan de ongewijzigde inhoud van de artikelen 156 en 165 Gemeente-
wet en dat er geen bijzondere beperkingen ten aanzien van delegatie van bevoegdhe-
den gelden voor bestuurscommissies. Met hun oordeel dat op basis van die artikelen 
overdracht van een breed takenpakket aan territoriale bestuurscommissies mogelijk 
is, mits in ieder geval de in de tweede leden van die artikelen genoemde bevoegdhe-
den maar niet worden gedelegeerd, kan ik evenwel niet instemmen. Deelgemeenten 
bestonden via de figuur van de territoriale bestuurscommissie op basis van de Ge-
meentewet ook al voordat bij de Wet dualisering gemeentebestuur de deelgemeente 
expliciet in de Gemeentewet werd benoemd. De commissies werden ingesteld bij 
gemeentelijke verordening en hun bevoegdheden kregen zij via delegatie door de 
wettelijk bevoegde gemeentelijke organen. De bepalingen in de Gemeentewet over 
delegatie zijn door de wetgever bij de afschaffing van de deelgemeenten weliswaar 
ongemoeid gelaten, maar dat betekent naar mijn mening niet dat gemeentebesturen 
na het schrappen van de wettelijke regeling van deelgemeenten weer naar de situ-
atie van vóór de dualisering terug kunnen grijpen. Als zij op basis van artikel 83 
van de Gemeentewet via de figuur van de bestuurscommissie met toepassing van de 
artikelen 156 en 165 Gemeentewet weer een breed scala van bevoegdheden zouden 
kunnen overdragen aan bestuurscommissies, zouden ‘via een achterdeur’ toch weer 
deelgemeenten worden ingesteld. In artikel 122 van de Gemeentewet staat welis-
waar geen verbod om afgeschafte formeelwettelijke voorzieningen bij verordening 
weer in te voeren, maar ik meen dat het systeem van bevoegheidsafbakening tussen 
centrale en decentrale wetgevers eraan in de weg staat dat bij gemeentelijke verorde-
ning nagenoeg eenzelfde binnengemeentelijke decentralisatie zou worden bewerk-
stelligd als de wetgever in formele zin zeer bewust heeft afgeschaft. Een dergelijke 
verordening zou mijns inziens de bovengrens die geldt voor autonome regelgeving 

480. D.J. Elzinga, ‘Opheffing deelgemeenten is jammerlijk mislukt’, column Binnenlands Bestuur, 7 juni 
2013. 

481. R.J.M.H. de Greef, S.A.J. Munneke en S.E. Zijlstra, Adviesrapporten Binnengemeente-
lijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen, Vrije 
Universiteit, Amsterdam 29 augustus 2012 2013http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/hand-
le/1871/47124/2012-08-29%20Advies%20deelgemeenten.pdf?sequence=1, laatstelijk geraad-
pleegd op 22-12-2016 en Bevoegdheden territoriale bestuurscommissies Amsterdam, Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, 2013. 

482. Al achten zij dat laatste niet wenselijk omdat dit tot onduidelijkheid bij ingezetenen zou kunnen 
leiden.
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door gemeentebesturen, doorkruisen. Weliswaar is er geen sprake (meer) van een 
wet in formele zin die iets regelt over deelgemeenten, maar het feit dat die wet er 
niet (meer) is, betekent niet zonder meer dat de decentrale wetgever in dezelfde zin 
regelend mag optreden. 

Daarbij komt dat, zoals hiervoor is gebleken, de instelling van deelgemeen-
ten niet kan worden aangemerkt als een autonome bevoegdheid in de zin van de 
Grondwet en de Gemeentewet. Nu de wetgever blijkens de wettelijke afschaffing 
van de mogelijkheid deelgemeenten in stellen, nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt 
dat deelgemeenten geen bestaansrecht meer hebben, moet in mijn optiek worden 
aangenomen dat het decentrale wetgevers niet vrij staat bij plaatselijke verordening 
weer te komen tot binnengemeentelijke decentralisatie van algemene bevoegdheid 
tot regeling en bestuur voor het gebied van een deelgemeente. Zou dit anders zijn, 
dan zouden de verordeningen tot het instellen van deelgemeenten die op basis van 
artikel 122 Gemeentewet van rechtswege zijn vervallen bij de inwerkingtreding van 
de Wet van 7 februari 2013, in weerwil van de uitdrukkelijke bedoelingen van de 
wetgever de facto weer onmiddellijk herrijzen doordat er nieuwe nagenoeg gelijk-
luidende verordeningen worden vastgesteld. Eventuele verordeningen zouden naar 
het mij voorkomt een reële kans op vernietiging lopen wegens strijd met hogere 
wetgeving, i.e. de bewuste schrapping van een tot voor kort in de wet opgenomen 
mogelijkheid.

Na de afschaffing van de deelgemeenten zijn in de gemeente Amsterdam op ba-
sis van artikel 83 van de Gemeentewet territoriale bestuurscommissies ingesteld. 
Rotterdam heeft sedertdien, binnen de geografische grenzen van de voormalige 
deelgemeenten, veertien zogenoemde gebiedscommissies die het gemeentebestuur 
gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over aangelegenheden die voor het des-
betreffend gebied van belang zijn. De gebiedscommissies ontlenen hun mandaat 
aan het draagvlak onder buurtbewoners en niet aan formele bevoegdheden en bud-
getten. Zij moet via de politiek verantwoordelijke ambtsdragers en via het ambtelijk 
apparaat hun invloed doen gelden. Omdat deze gebiedscommissies, anders dan de 
Amsterdamse bestuurscommissies, geen juridische bevoegdheden uitoefenen, blij-
ven zij hier verder buiten beschouwing.483

Ingevolge de Amsterdamse Verordening op de bestuurscommissies 2013 is de stad 
verdeeld in zeven stadsdelen met ieder hun eigen territoriale bestuurscommissie.484 
Op grond van artikel 23 van de Verordening behartigen de bestuurscommissies de 
belangen van het desbetreffend stadsdeel. De toelichting op de verordening wijst 
erop dat expliciet is bepaald dat een bestuurscommissie een vorm van verlengd be-
stuur is en dat een bestuurscommissie geen rechtspersoonlijkheid bezit. De reden 
daarvoor is dat aan bestuurscommissies geen kaderstellende bevoegdheden kun-
nen worden toegekend omdat die bevoegdheden in de Gemeentewet expliciet aan 

483. Zie http://www.rotterdam.nl/gebiedscommissies en https://www.amsterdam.nl/bestuur-organi-
satie/bestuurscommissies/bestuurlijk-stelsel/, laatstelijk geraadpleegd op 22 december 2016. Voor 
een uitvoerige beschrijving en beschouwing over de Rotterdamse wijkraden en deelgemeenten 
raadplege men S. van de Poel, Betwist bestuur. Wijkraden en deelgemeenten in Rotterdam, Boom uit-
gevers, Amsterdam, 2017. 

484. Centrum, West, Nieuw-West, Oost, Noord, Zuid en Zuidoost. 
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de gemeenteraad als democratisch gelegitimeerd orgaan zijn voorbehouden. De 
bevoegdheden van de bestuurscommissie kunnen daar alleen van zijn afgeleid, al-
dus de toelichting. Bestuurscommissies kunnen ook geen algemeen verbindende 
voorschriften vaststellen die tegenover burgers en ondernemers met strafbepaling 
en bestuursdwang worden gehandhaafd, behalve voor zover de gemeenteraad daar-
voor in de verordeningen ruimte heeft gegeven door de commissies de bevoegdheid 
toe te kennen om nadere regels vast te stellen. Kernbepaling van de verordening is 
artikel 24 waarin is bepaald dat het algemeen bestuur van de commissie de taken en 
bevoegdheden uitoefent die door de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester aan hem zijn overgedragen of gemandateerd. Bij de 
verordening horen drie bijlagen waarin de aan het algemeen bestuur van de com-
missies gedelegeerde taken en bevoegdheden van respectievelijk de raad, het college 
en de burgemeester zijn opgenomen. Maar bepaald is ook dat de bijlagen door de 
desbetreffende delegans kunnen worden gewijzigd. Artikel 24 van de verordening 
bevat een voorhangbepaling op grond waarvan voorgenomen besluiten van het col-
lege of van de burgemeester tot overdracht van een of meer van hun bevoegdheden 
aan de gemeenteraad worden gezonden. De gemeenteraad kan zijn wensen en be-
denkingen daarover kenbaar maken en het college van burgemeester en wethouders 
of de burgemeester moeten de raad informeren over het definitieve besluit en daarbij 
reageren op de wensen en bedenkingen van de raad. Dit voorschrift houdt verband 
met de verantwoordingsplicht van de commissie die geldt jegens de delegans en niet 
meer jegens de raad zoals dat vóór de dualisering het geval was. Het algemeen be-
stuur wordt tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks gekozen waar-
bij het kiesstelsel gelijk is aan het stelsel dat voor de stadsdeelraden werd gehanteerd 
toen zij nog deelgemeenteraden waren. Het algemeen bestuur kan binnen de door 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemees-
ter gestelde kaders doen wat het nodig oordeelt om de aan hem toegekende taken 
en bevoegdheden uit te oefenen. Uit zijn midden kiest het algemeen bestuur een 
voorzitter en twee andere leden die samen het dagelijks bestuur vormen dat aan het 
algemeen bestuur ondergeschikt is en dat de taken uitoefent die door het algemeen 
bestuur aan hen zijn gemandateerd. Blijkens de toelichting op de verordening is uit-
gangspunt dat het mandaat dat daarbij door de verschillende algemene besturen aan 
de verschillende dagelijkse besturen wordt verleend in grote lijnen gelijk is, maar 
hierin kunnen eigen afwegingen worden gemaakt. In de verordening is voorts voor-
zien in adviesrecht voor de bestuurscommissies als gemeenteraad of college voorne-
mens zijn een besluit te nemen waarbij de belangen van één of meer stadsdelen zijn 
betrokken. Het advies moet in ieder geval gevraagd worden bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen en de commissies moeten door het college worden betrokken 
bij de voorbereiding van het opstellen van stedelijke kaders. 

In nevenstaande afbeelding van de website van de gemeente Amsterdam is gra-
fisch aangegeven wat de plaats van de territoriale bestuurscommissies is in het be-
stuurlijk stelsel van de hoofdstad.485

485. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/bestuurlijk-stelsel/, laatste-
lijk geraadpleegd op 30 september 2017. 
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Opvallend is dat de bevoegdheden die aan de commissies kunnen worden toege-
kend, buiten de verordening om kunnen worden veranderd en dat het ook mogelijk is 
dat de commissies strafverordeningen van de gemeenteraad nader invullen. Voorts 
vindt de verkiezing van de territoriale commissies nog steeds plaats op de wijze 
waarop dat bij de deelgemeenteraden het geval was. Daarmee lijkt de Amsterdamse 
verordening de grenzen op te zoeken van de bevoegdheden die de wetgever aan de 
zogenoemde lichte bestuurscommissies heeft toegedacht toen de deelgemeenten 
zijn opgeheven. In zijn eerdergenoemde column uit 2013 concludeert Elzinga dan 
ook dat Amsterdam een lange neus trekt naar de wetgever die iets anders wilde.486

Op 15 juli 2016 heeft de Advies- en evaluatiecommissie bestuurlijk stelsel Am-
sterdam, naar haar voorzitter de commissie-Brenninkmeijer genoemd, haar rapport 
‘Amsterdam 2020’ aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en 
ter kennisname gestuurd aan de raad en de bestuurscommissies van de gemeente 
Amsterdam. De commissie-Brenninkmeijer constateert dat het bestuurlijk stel-
sel sinds 2014 onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen doordat onvoldoende is 
geïnvesteerd in goede samenwerking. Het dubbelmandaat dat ontstaat doordat de 
bestuurscommissies als verlengd bestuur zijn bedoeld maar hun leden ook direct 
gekozen zijn, draagt volgens de commissie Brenninkmeijer bij aan een naar binnen 
gekeerde bestuurscultuur en beoordeelt zij als een ernstige structuurfout. Verder 
is onvoldoende zichtbaar dat stedelijke en gebiedsbelangen evenwichtig afgewogen 
worden. In de praktijk wordt te veel waarde gehecht aan discussies over bevoegdhe-
den en te weinig waarde aan het boeken van resultaten voor de stad. Mede daardoor 
staat het stelsel volgens de commissie anno 2016 nog volledig ter discussie. Het col-
lege van burgemeester en wethouders deelt deze bevindingen van de commissie en 
geeft in zijn notitie ‘Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018’ aan het bestuurlijk 
stelsel vanaf 2018 per stadsdeel te willen laten bestaan uit op grond van artikel 83 

486. D.J. Elzinga. Opheffing deelgemeenten is jammerlijk mislukt, column Binnenlands Bestuur, 7 juni 
2013.
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van de Gemeentewet door het college ingestelde territoriale bestuurscommissies, 
bestaand uit een benoemd dagelijks bestuur met daarnaast direct gekozen advies-
commissies als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet, samengesteld per gebied. De 
discussie over het rapport start in het najaar 2016 en is nog gaande.487 

III.3.3.5.2 Regulering van prostitutie

Per 1 oktober 2000 is in Nederland het bordeelverbod afgeschaft en sedertdien zijn 
bordelen normaliter legaal. Dat is geregeld in de Wet van 28 oktober 1999 tot wij-
ziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten 
(opheffing algemeen bordeelverbod) die in het Staatsblad van 9 november 1999, nr. 
464, werd geplaatst.488 Met die wet komt na vijftien jaar politieke discussie een eind 
aan de situatie waarin de exploitatie van bordelen door de overheid werd gedoogd 
en bordelen soms zelfs werden onderworpen aan gedoogregulering maar juridisch 
verboden waren.

De Wet opheffing algemeen bordeelverbod heeft de exploitatie van prostitutie 
door volwassenen gedecriminaliseerd voor die vormen waarin geen sprake is van 
geweld tegen of bedreiging van prostituees.489 De wet definieert prostitutie als ‘het 
verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling’. Prostitutie op 
zich, dat wil zeggen het zich prostitueren, is niet strafbaar. Dat was vóór 1 okto-
ber 2000 zo en is daarna niet veranderd. Wat daarvoor wel en vanaf die datum niet 
langer strafbaar was, is de exploitatie van prostitutie waarbij geweld of bedreiging 
niet aan de orde zijn, met andere woorden het souteneurschap. Het strafmaximum 
voor illegale vormen van exploitatie van prostitutie, dat daarvoor 1 jaar bedroeg, is 
tegelijk met de opheffing van de strafbaarstelling van souteneurschap, verhoogd tot 
zes jaar gevangenisstraf.

Het algemeen bordeelverbod dat ons strafrecht sedert 1912 kende, is weliswaar 
vervallen maar ook na 1 oktober 2000 is het exploiteren van prostitutie in bepaalde 
situaties strafbaar gebleven De tekst van het toen in het Wetboek van Strafrecht in-
gevoegde artikel 250a490 luidt:

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde 
categorie wordt gestraft:
1°. degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door be-
dreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik 
van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding be-
weegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 
met een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden 
enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet 

487. Het collegevoorstel wordt op 17 november 2016 voor het eerst besproken in de raadscommissie 
Algemene Zaken en loopt momenteel; zie ook https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/be-
stuurscommissies/nieuw-bestuurlijk/, laatstelijk geraadpleegd op 30 september 2017. 

488. Deze wet trad ingevolge het koninklijk besluit van 18 januari 2000, Stb. 38, in werking met ingang 
van 1 oktober 2000.

489. Onder deze term begrijp ik ook mannelijke prostitués.
490. De wet schrapte artikel 250bis van het Wetboek van Strafrecht en wijzigde en vernummerde arti-

kel 250ter tot artikel 250a. 
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vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen 
beschikbaar stelt;
2°. degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oog-
merk die persoon in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stel-
len tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;
3°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het ver-
richten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel ten 
aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten 
van die handelingen beschikbaar stelt, terwijl die ander minderjarig is;
4°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een an-
der met een derde tegen betaling, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet ver-
moeden dat die ander zich onder de onder 1° genoemde omstandigheden be-
schikbaar stelt tot het plegen van die handelingen;
5°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een an-
der met een derde tegen betaling, indien die ander minderjarig is;
6°. degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door be-
dreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik 
van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding 
beweegt hem of haar uit de opbrengst van zijn of haar seksuele handelingen 
met een derde te bevoordelen.
2. De schuldige wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht 
jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:
1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer 
verenigde personen;
2°. de minderjarige de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt;
3°. geweld of een andere feitelijkheid als bedoeld in het eerste lid zwaar licha-
melijk letsel ten gevolge heeft.
3. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer ver-
enigde personen onder de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onder 
2° en 3°, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.

Bij de Wet opheffing algemeen bordeelverbod is ook een nieuw artikel 248b inge-
voegd in het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel stelt de klant van een 16- of 17-ja-
rige prostituee strafbaar met een maximale gevangenisstraf van vier jaar. Seksuele 
handelingen met kinderen die nog geen zestien jaar zijn, behoeven hier niet te wor-
den geregeld omdat deze feiten al op grond van de zedenwetgeving strafbaar zijn. 
Het eerder bestaande klachtvereiste voor seksuele handelingen met prostituees tus-
sen 12 en 16 jaar is in 2000 vervallen.

De wetgever heeft met de Wet opheffing algemeen bordeelverbod een reeks oog-
merken. Hij wil de exploitatie van legale vrijwillige prostitutie beheersen en regu-
leren, de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie verbeteren, min-
derjarigen tegen seksueel misbruik beschermen, de positie van prostituees bescher-
men, prostitutie en criminele randverschijnselen ontvlechten en de omvang van 
prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel terugdringen. Daarbij ziet de 
wetgever ook een rol weggelegd voor gemeentelijke regulering van de prostitutie. 
Hij streeft met de Wet opheffing algemeen bordeelverbod tegelijkertijd zowel een 
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bestuur(srechte)lijke aanpak via regulering door gemeenten na, alsook een straf-
rechtelijke aanpak via aanscherping van strafbaarstelling van ongewenste prostitu-
tieactiviteiten. Enerzijds wordt door de wetgever in formele zin de exploitatie van 
met geweld of bedreiging gepaard gaande prostitutie en exploitatie van prostitutie 
door minderjarigen strafrechtelijk strenger aangepakt. Anderzijds wordt het voor 
gemeentebesturen mogelijk de vanaf 1 oktober 2000 legale vormen van prostitu-
tie te reguleren. Tot dan toe gebeurt dat niet of nauwelijks omdat het om strafbare 
feiten gaat die weliswaar worden gedoogd maar die, omdat zij illegaal zijn, veelal 
niet worden gereguleerd. Voor het realiseren van die ‘dubbelslag’ is evenwel een 
voorwaarde dat op lokaal niveau daadwerkelijk regelend op wordt getreden. Maar 
de Wet opheffing algemeen bordeelverbod verplicht gemeenten niet om ten aanzien 
van prostitutie regelend op te treden. Zij maakt slechts de weg vrij voor gemeente-
lijke regelgeving ten aanzien van bordelen. De vraag is dan op welke juridische basis 
die gemeentelijke prostitutieregelgeving moet worden geschoeid. Kan het gemeen-
tebestuur in dit geval zijn bevoegdheid ontlenen aan artikel 124 van de Grondwet en 
de artikelen 108 en149 van de Gemeentewet? En hoe staat het dan met de boven- en 
benedengrens van de autonome verordende bevoegdheid? De benedengrens wordt 
bepaald door de huishouding van de gemeente en de gemeenteraad mag in zijn ver-
ordeningen slechts regels stellen voor die huishouding en mag niet treden in de par-
ticuliere (of bijzondere) belangen van de ingezetenen van de gemeente. Dat houdt 
in dat autonome gemeentelijke regelgeving de openbaarheid moet kunnen raken en 
niet mag zien op belangen die geheel in de privésfeer van de burger liggen. Prosti-
tutie in bordelen kan natuurlijk aan de openbaarheid raken omdat er effecten van 
uitgaan op de openbare orde, de veiligheid en de bescherming van de gezondheid 
van personen. De benedengrens zou normaliter dan ook niet worden overschreden 
als de gemeenteraad ten aanzien van bordelen regelend op wil treden. 

Voor de bovengrens is van belang dat de exploitatie van prostitutie, voor zover 
zij niet in strijd komt met artikelen 246b en 250a van het Wetboek van Strafrecht, 
vanaf 1 oktober 2000 legaal is en niet wordt geregeld door de centrale of provinciale 
wetgever. De bovengrens die inhoudt dat de gemeenteraad zich niet op een terrein 
mag begeven dat wordt bestreken door provinciale of nationale regelgeving die uit-
puttend bedoeld is, of waaraan dezelfde motieven ten grondslag liggen, is dus voor 
gemeentebesturen op zichzelf genomen niet in het geding. Op basis van haar alge-
mene autonome verordenende bevoegdheid die in de Gemeentewet is vastgelegd, 
moet een gemeentebestuur derhalve geacht worden de exploitatie van prostitutie in 
bordelen te kunnen reguleren. 

Maar de wetgever denkt daar in 2000 anders over. Bij de Wet opheffing algemeen 
bordeelverbod is een nieuw artikel 151a in de Gemeentewet ingevoegd dat bepaalt 
dat de raad een verordening kan vaststellen waarin voorschriften worden gesteld 
met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van 
seksuele handelingen met een derde tegen betaling. Tijdens de parlementaire behan-
deling wordt de vraag aan de orde gesteld of het nodig dan wel wenselijk is om bij wet 
in een kader te voorzien op grond waarvan gemeenten een vergunningenbeleid voor 
bordelen kunnen voeren en wordt gewezen op een mogelijk gebrek aan uniformiteit 
wanneer geen landelijk kader zou worden gesteld. In reactie hierop geeft het kabinet 
in onder meer de nota naar aanleiding van het verslag aan de tijd op dat moment nog 
niet rijp te achten voor een nadere regulering van prostitutie bij wet. Zij meent dat 
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eerst de ervaringen met de uitvoering van een gemeentelijk prostitutiebeleid op ba-
sis van gemeentelijke verordeningen moeten worden afgewacht, en dat uitkomsten 
van evaluatieonderzoek later eventueel alsnog aanleiding zullen kunnen geven tot 
nadere regulering. De Kamer wil echter niet afwachten of een bijzondere wet ter 
regulering van de prostitutie noodzakelijk is en aanvaardt het amendement-Nicolai 
c.s. dat een artikel 151a invoegt in het voorstel voor de Gemeentewet.491 Blijkens 
de toelichting op het amendement dient dit artikel als een ‘versterking van de wet-
telijke grondslag’ voor een gemeentelijke regulering en als een ‘verbreding van het 
toepassingsbereik’ waardoor ook niet-plaatsgebonden prostitutie, bijvoorbeeld via 
escortbureaus, kan worden gereguleerd in gemeentelijke verordeningen. 

In mijn optiek is versterking van de wettelijke grondslag ten aanzien van bor-
delen overbodig en onwenselijk. Als het gaat om een autonome verordening is één 
grondslag, te weten die in de artikelen 108, eerste lid, en 149 van de Gemeentewet, 
genoeg voor regulering door het gemeentebestuur. Wat de in de toelichting op het 
amendement genoemde verbreding van het toepassingsbereik betreft kan worden 
gewezen op het gegeven dat ook de activiteiten van escortbedrijven onder omstan-
digheden effecten kunnen hebben op de openbare orde − de zogenoemde reflex-
werking − en alsdan eveneens via de gewone autonome verordenende bevoegdheid 
geregeld kunnen worden. Als we evenwel met de indieners van het amendement 
aannemen dat deze activiteiten normaliter niet raken aan de openbaarheid, moet 
worden vastgesteld dat met het amendement de benedengrens van de autonome re-
gelgevende bevoegdheid van de raad wordt omzeild. Het past niet in het systeem van 
de Grondwet en de Gemeentewet die ‘slechts’ grondslagen voor autonome en me-
debewindsverordeningen kennen, om voor prostitutieverordeningen die buiten de 
huishouding van de gemeente om gaan, een specifieke wettelijke basis op te nemen 
in de algemene wet voor gemeenten.492

Een wetgever die uit vrees voor verplaatsing van illegale prostitutie naar escort-
bedrijven regelgevend optreden noodzakelijk acht, moet in een bijzondere wet die 
betrekking heeft op het desbetreffende beleidsterrein zelf regels stellen dan wel een 
grondslag leggen voor regelgeving door gemeentebesturen. Wanneer in die wet een 
bevoegdheid voor die laatste ambten wordt geschapen, is sprake van de in artikel 
108, tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde medewerking aan de uitvoering van 
een andere wet dan de Gemeentewet die van gemeentebesturen kan worden gevor-
derd. 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Wet ophef-

491. Kamerstukken II, 1998-1999, 25 437, nr. 18, en Handelingen II, 25 437, nr. 45, pp. 3108, 3109 en 
3161. 

492. Konijnenbelt stelt dat (ook) de Gemeente- en Provinciewet medebewind kunnen vorderen, zie W. 
Konijnenbelt, ‘De Grondwet en het binnenlands bestuur’, in: Bestuurswetenschappen, januari/fe-
bruari 1995, nr. 1, pp. 24-56, 49ste jaargang, nr. 1 (uitgebreide versie van de rede uitgesproken op 
het Thorbecke-symposium 19 januari 1995 te Den Haag), p. 28. Ik deel zijn opvatting niet want ik 
meen dat het ook op grond van artikel 124 van de Grondwet voor de hand ligt dat vordering van 
medebewind alleen bij bijzondere wet geschiedt. De kanttekening van Hennekens dat Konijnen-
belts uitleg van artikel 124 van de Grondwet als een vorm van vrijpostige en fantasierijke inter-
pretatie kan worden aangemerkt, die in de doctrine noch in de grondwetsgeschiedenis steun vindt, 
acht ik evenwel veel te ongenuanceerd; H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest, R. Fernhout, 
Decentralisatie, vierde druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 14, noot 54.
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fing algemeen bordeelverbod is de vraag of een bijzondere wet op de prostitutie niet 
de voorkeur verdient, ook aan de orde gekomen. Voor een sectorale wet wordt de tijd 
dan door de regering nog niet rijp geacht omdat het prostitutiebeleid zich nog moet 
ontwikkelen. Zij wijst daarbij ook op de tijd die met het maken van een dergelijke 
wet gemoeid zou zijn. Uiteindelijk acht de regering een bepaling als nu in artikel 
151a neergelegd, aanvaardbaar als tijdelijke voorziening. Zij spreekt wel uit dat deze 
bepaling eigenlijk niet goed in de Gemeentewet past en dat indien uit de monitoring 
en de evaluatie die twee jaar na de inwerkingtreding van de wet is voorzien, mocht 
blijken dat nadere regelgeving nodig is, deze in een sectorale wet zal moeten worden 
neergelegd. Als die wetgeving niet nodig blijkt, zal artikel 151a volgens de regering 
uit de Gemeentewet moeten worden geschrapt.493 

De motivering van de regering om in te stemmen met het artikel acht ik niet 
overtuigend. Op deze wijze zou voor elk specifiek beleidsterrein ‘voor zolang het 
duurt’ buiten de artikelen 124 van de Grondwet en de artikelen 108 en 149 van de 
Gemeentewet om een basis voor regelgevende bevoegdheid in de Gemeentewet 
kunnen worden gelegd. Deze handelwijze doet afbreuk aan het systeem van de or-
ganieke wet en aan haar karakter van algemene wet voor de lokale overheid. Artikel 
151a van de Gemeentewet is een vreemde eend in de bijt en dient daaruit te worden 
verwijderd. In weerwil van de uitlating van de regering rond de eeuwwisseling over 
het tijdelijke karakter van het artikel en een verwijdering binnen twee jaar, maakt 
het artikel ultimo 2016 nog steeds deel uit van de Gemeentewet. De regering had 
destijds de druk uit de Kamer om een niet in het systeem van een algemene orga-
nieke wet passende voorziening te treffen, moeten weerstaan. De wetgever had een 
heldere keuze moeten maken die aansloot bij het constitutionele systeem: ofwel au-
tonomie voor gemeentebesturen bij het al dan niet reguleren van de prostitutie óf, 
indien regelgevend optreden door gemeentebesturen door de wetgever noodzake-
lijk werd geacht, een bijzondere wet maken voor het desbetreffende beleidsterrein 
die zelf regels zou stellen en/of die gemeentebesturen (nadere) regelgeving zou op-
dragen. Dan zou de weg die artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet wijst, zijn 
bewandeld en zouden gemeentebesturen medewerking aan de uitvoering, die door 
een andere wet dan de Gemeentewet zou zijn gevorderd, hebben moeten verlenen 
door de prostitutie voor hun territoir te regelen. 

Maar anno 2016 is een wetsvoorstel aanhangig dat de fout uit het verleden als-
nog herstelt, en dat gegeven stemt positief. 

De gemeenteraad bepaalt op grond van artikel 151a Van de Gemeentewet zelf of 
hij gebruik wil maken van de bevoegdheid om ten aanzien van prostitutie regule-
rend op te treden. Of de door de nationale wetgever gewenste ‘dubbelslag’ op lokaal 
niveau haar beslag krijgt, hangt dus af van de desbetreffende gemeenteraden. Veel 
gemeenten hebben voorschriften gemaakt over de exploitatie van prostitutie en dat 
is ook alleszins begrijpelijk want anders kunnen zij geconfronteerd worden met de 
komst van een ongewenst aantal bordelen in hun gemeente en zij kunnen dan wei-
nig invloed uitoefenen op de wijze waarop de exploitatie van de prostitutie binnen 
hun grenzen plaatsvindt. Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben voor beleidsterrei-

493. Kamerstukken II, 25 437, nr 17, pp. 3-5.
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nen als de openbare orde, het ruimtelijk beleid, veiligheids- en milieuvraagstukken, 
volksgezondheid, hulpverlening en gezondheidszorg. Gemeentebesturen die de 
exploitatie van prostitutie willen reguleren kunnen voorschriften ter bescherming 
van die terreinen opnemen, maar ook regels stellen voor de bij de prostitutie betrok-
ken personen zoals bijvoorbeeld over gedragseisen, antecedententoetsing, arbeids-
omstandigheden en bedrijfsvoering. Zij bepalen veelal dat voor de exploitatie van 
een prostitutiebedrijf een vergunning nodig is van het college van burgemeester en 
wethouders of (voor openbaar toegankelijke gebouwen) van de burgemeester. Op 
deze wijze kan het gemeentebestuur preventieve controle op de vestiging van pros-
titutiebedrijven uitoefenen. De vergunningsplicht betekent niet dat het exploiteren 
van prostitutie op zichzelf niet is toegestaan, maar slechts dat het zonder vergun-
ning exploiteren niet geoorloofd is. Een ontheffingsstelsel waarin de exploitatie 
van prostitutiebedrijven wordt verboden tenzij bij wijze van uitzondering daarvoor 
toestemming is verleend, is mijns inziens niet mogelijk. Dat zou neerkomen op 
een lokaal algemeen bordeelverbod. Dat geldt evenzeer voor een bepaling in een 
gemeentelijke verordening waarin exploitatie van prostitutie rechtstreeks zou wor-
den verboden.494 In beide situaties spreken we van ‘nuloptie’ of ‘nulbeleid’. Hoewel 
goed voorstelbaar is dat sommige gemeenten bordelen liever weren omdat bij hun 
burgers en bestuurders morele overwegingen weerstanden bestaan tegen vestiging 
van prostitutiebedrijven, betekent een nulbeleid dat op lokaal niveau toch weer een 
bordeelverbod is ingevoerd. Dat is naar mijn oordeel in strijd met hetgeen de (straf)
wetgever met de Wet opheffing algemeen bordeelverbod heeft beoogd. Een veror-
dening die het algemeen bordeelverbod via een achterdeur weer zou binnenhalen, 
zou formeel genomen niet de bovengrens van de gemeentelijke verordenende be-
voegdheid overschrijden omdat exploitatie van prostitutie vanaf 1 oktober 2000 
niet meer door een hogere wetgever is geregeld. Maar er zou toch minstens sprake 
zijn van ‘indirecte overschrijding’ van die bovengrens omdat het effect van een ge-
meentelijk bordeelverbod zou zijn dat de uitdrukkelijke bedoeling van de nationale 
wetgever om het exploiteren van prostitutie te decriminaliseren, wordt doorkruist. 

Kort na de afschaffing van het bordeelverbod heeft de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten een modelverordening ‘Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitu-
tie e.d.’ opgesteld waarin zij heeft gekozen voor een vergunningensysteem. Maar in 
de toelichting wordt een ontheffingsstelsel ook als mogelijkheid aangegeven terwijl 
tegelijk erkend wordt dat een dergelijk stelsel neer zou komen op een gemeentelijk 
bordeelverbod. Inmiddels zijn de modelbepalingen voor prostitutieregulering opge-
nomen in het model voor de Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging 
van Gemeenten. Dat roept weer andere vraagtekens op, nu over het karakter van de 
gemeentelijke regulering. Het lijkt erop dat ervan wordt uitgegaan dat de prostitu-
tieregulering een autonome bevoegdheid betreft en dat is − het is ook eerder aan de 
orde gekomen − in mijn optiek niet het geval, niet in de vigerende grondslag voor de 
prostitutieregulering in de Gemeentewet en ook niet in het nog bij het parlement 

494. Ook de wetgever is van oordeel dat artikel 151a geen juridische basis biedt voor een algeheel bor-
deelverbod, zie Kamerstukken II, 25 437, 189b, pp. 1-2 en 11. 
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aanhangige voorstel van Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seks-
branche dat hierna nog aan de orde komt. 

Een lokaal bordeelverbod zou wellicht ook in strijd komen met artikel 19, derde 
lid, van de Grondwet dat aan iedere Nederlander het recht op vrije keuze van arbeid 
waarborgt. Die vrijheid van arbeidskeuze kan ook door een prostituee of een exploi-
tant van een prostitutiebedrijf worden ingeroepen. Weliswaar kent het in evenge-
noemd artikel neergelegde grondrecht een beperkingsclausule die inbreuken op de 
vrije arbeidskeuze bij of krachtens de wet mogelijk maakt, maar aangenomen moet 
worden dat de verordenende bevoegdheid van gemeentebesturen onvoldoende 
juridische basis biedt voor een verbod op het verrichten van arbeid als prostituee 
of exploitant van een prostitutiebedrijf. Voor een dergelijke inbreuk op een grond-
recht moet een grondslag in een specifieke wetsbepaling aanwezig zijn en die is er 
na schrapping van het algemeen bordeelverbod uit het Wetboek van Strafrecht niet 
(meer).

In de jurisprudentie is een vergunningssysteem ook toelaatbaar geacht mits dat 
er niet toe leidt dat alle bordelen kunnen worden geweerd. Een vergunningsstelsel 
dat binnen de gemeente maximaal drie vergunningen voor seksinrichtingen toestaat 
en bepaalt dat een vergunning onder meer wordt geweigerd indien de vestiging of 
exploitatie van de seksinrichting gaat plaatsvinden buiten een aangewezen gebied, 
leidt er volgens de rechtbank Dordrecht in een uitspraak uit 2001 toe dat legale ex-
ploitatie van een seksinrichting binnen de gemeentegrenzen in de praktijk niet of 
nauwelijks mogelijk blijkt te zijn. Dat moet volgens de rechtbank in strijd worden 
geacht met het bepaalde in artikel 19, derde lid, van de Grondwet, juncto het be-
paalde in artikel 151a Gemeentewet, zodat het om deze reden onverbindend moet 
worden geacht.495 

In haar uitspraken van 22 mei 2002 in de zaken Elburg496 en Barneveld497 oor-
deelt ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een nuloptie 
niet geoorloofd is. Voorts schetst zij hoe om te gaan met de gemeentelijke prosti-
tutieregulering waarin naast een vergunningsstelsel ook bestemmingsplannen een 
voorname rol spelen:

‘Ingevolge artikel 149 van de Gemeentewet maakt de raad de verordeningen 
die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.
Ingevolge artikel 151a, eerste lid, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad 
een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrek-
king tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksu-
ele handelingen met een derde tegen betaling.
(…) De Afdeling overweegt dat aan de gemeenteraad in beginsel de bevoegd-
heid toekomt in een bestemmingsplan het gebruik van terreinen, gebouwen, 
vaar- of voertuigen voor seksinrichtingen te reguleren. Deze bevoegdheid 
dient te worden uitgeoefend ter behartiging van het belang van een goede 
ruimtelijke ordening en dient derhalve gestoeld te zijn op ruimtelijk relevante 

495. Rechtbank Dordrecht, uitspraak van 14 december 2001, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak
?id=ECLI:NL:RBSHE:2006:AV6571.

496. ABRvS 22-5-2002m AB 2003, m.nt. P. van Ree.
497. ABRvS 22-5-2002, AB 2002, 367 m.nt. A.E. Schilder; Gst. 2002-7165, 4 m.nt. J.M.H.F. Teunis-

sen. 
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overwegingen en criteria. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat, wanneer een 
gemeenteraad het nodig oordeelt in een plan een regeling te treffen ten aan-
zien van een met name genoemde – legale – beroeps- of bedrijfsactiviteit, hij 
motiveert waarom die activiteit naar zijn mening zich uit een oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening onderscheidt van andere mogelijke vormen 
van gebruik van terreinen, gebouwen, vaar- of voertuigen.
(…) Zoals blijkt uit de (…) genoemde wetswijziging heeft de wetgever in for-
mele zin vanaf 1 oktober 2000 de vestiging en exploitatie van seksinrichtingen 
gelegaliseerd. Aldus heeft de wetgever te kennen gegeven dat de bescherming 
van de zeden een verbod, zoals dat voorheen in het Wetboek van Strafrecht 
was opgenomen, niet meer rechtvaardigt. De wetgever heeft het kennelijk vol-
doende geacht dat, in plaats van dat voorheen bestaande verbod, gemeenten 
thans een regulerend beleid voeren, dat wil zeggen, nadere regels stellen voor 
de uitoefening van dit soort bedrijven, doch die uitoefening niet als zodanig 
bij voorbaat geheel verbieden.
(…) Blijkens de toelichting op het plan en het verhandelde ter zitting heeft de 
gemeenteraad beoogd het gebruik van terreinen, gebouwen, vaar- of voertui-
gen voor seksinrichtingen onmogelijk te maken vanwege de negatieve invloed 
van seksinrichtingen op de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving. 
Hierbij heeft de gemeenteraad doorslaggevend geacht dat de vestiging van 
seksinrichtingen leidt tot een aantasting van de sociaal-maatschappelijke 
structuur en indruist tegen de overheersende ethische opvattingen van de 
Barneveldse bevolking. Aldus heeft de gemeenteraad naar het oordeel van 
de Afdeling aan het plan een motief ten grondslag gelegd dat in overwegende 
mate strekt tot bescherming van de openbare zeden, dat wil zeggen een mo-
tief dat, zoals hiervoor is overwogen, reeds door de wetgever in formele zin 
volledig is afgewogen.
(…) Gelet op het vorenoverwogene is de Afdeling van oordeel dat de gemeen-
teraad bij de vaststelling van het plan zich niet alleen, zoals (…) is overwogen, 
heeft gebaseerd op een onjuist motief, maar ook de grenzen van zijn bij artikel 
10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende bevoegdheid heeft over-
schreden door zich bij die vaststelling niet uitsluitend te richten op de beharti-
ging van het belang van een goede ruimtelijke ordening.’

Bij haar overweging over artikel 149 van de Gemeentewet gaat de Afdeling naar 
mijn mening ten onrechte voorbij aan de vraag hoe de gemeentelijke verordening 
dient te worden gekwalificeerd. Het artikel ziet op autonome verordeningen, en 
aangenomen moet dan ook worden dat de Afdeling de prostitutieverordening be-
schouwt als een autonome verordening. Dat is mijn optiek een onjuiste veronder-
stelling. 

Ook de wetgever heeft inmiddels zijn keuze bepaald op medebewind. De rege-
ring is tot de overtuiging gekomen dat artikel 151a uit de Gemeentewet moet worden 
geschrapt omdat sectorale wetgeving noodzakelijk is. Op 10 november 2009 is het 
voorstel voor een Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 
ingediend bij de Tweede Kamer.498 In dit voorstel is in het hoofdstuk met overgangs- 

498. TK vergaderjaar 2009-2010, 32 211, nr. 1 Regels betreffende de regulering van prostitutie en be-
treffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrij-
ding misstanden seksbranche).
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en slotbepalingen een artikel 38 opgenomen dat bepaalt dat artikel 151a van de Ge-
meentewet vervalt. Aan het wetsvoorstel is een aantal documenten499 voorafgegaan 
waarin de regering een kaderwet voor de prostitutie aankondigt die zij noodzakelijk 
acht om de problemen in de prostitutiebranche aan te pakken. Zij geeft aan dat uit 
evaluatieonderzoeken inmiddels de noodzaak tot nadere regulering is gebleken als-
mede de wenselijkheid van wettelijke regulering in verband met de verschuiving van 
problemen naar escort en thuisprostitutie. Uit de evaluatie van de opheffing van het 
bordeelverbod blijkt dat een aantal oorzaken is aan te wijzen voor het voortbestaan 
van misstanden in de prostitutiebranche. De gemeentelijke en regionale verschillen 
in prostitutie- en vergunningenbeleid alsmede het ontbreken van voldoende zicht op 
niet-vergunde bedrijven en bepaalde vormen van prostitutie, zoals de escortbran-
che en thuiswerkers, worden als de voornaamste oorzaken gezien, aldus de memorie 
van toelichting. De regering merkt op met het wetsvoorstel deze oorzaken te wil-
len aanpakken door lokale en regionale verschillen te verkleinen. Zij verwacht meer 
zicht en grip op de seksbranche te krijgen door alle vormen van prostitutie onder 
een vorm van regulering te brengen, door de invoering van een verplicht en uniform 
vergunningenstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf en door het vergemak-
kelijken van toezicht en handhaving. Zo moet meer uniformiteit in lokaal vergun-
ningenbeleid ontstaan en daarmee moeten verplaatsingen als gevolg van het feit dat 
bepaalde gemeenten geen vergunningplicht kennen, worden voorkomen. De lokale 
verschillen in regelgeving worden ook verkleind door de in het wetsvoorstel opgeno-
men verplichte weigerings- en intrekkingsgronden, die voor alle gemeenten zullen 
gelden. Het zonder vergunning uitoefenen van een seksbedrijf is strafbaar ingevolge 
de Wet op de economische delicten.

In de memorie van toelichting bij het voorstel voor een Wet regulering prostitutie en 
bestrijding misstanden seksbranche merkt het kabinet voorts op dat er bij de ophef-
fing van het bordeelverbod expliciet voor is gekozen ‘de vormgeving van beleid naar 
het lokale niveau te delegeren om zo goed mogelijk te kunnen differentiëren en aan 
te sluiten bij lokale wensen. Gemeenten hebben dus een discretionaire bevoegdheid 
in het beheersen en reguleren van de lokale seksbranche. Met de term ‘delegeren’ 
lijkt het kabinet artikel 151a van de Gemeentewet als basis voor medebewind te 
kwalificeren. Een dergelijke basis hoort, zoals ik hiervoor al opmerkte, in ons staats-
rechtelijk bestel niet thuis in de organieke Gemeentewet. Dat de gemeentebesturen 
volgens het kabinet onder vigeur van artikel 151a van de Gemeentewet ‘discretio-
naire bevoegdheid’ hebben, duid ik als de bij medebewind behorende facultatieve 
bevoegdheid en niet als autonomie. Maar het kabinet geeft in de memorie van toe-
lichting ook aan zich ervan bewust te zijn dat het wetsvoorstel inbreuk maakt op 
de gemeentelijke autonomie door op een aantal punten voorschriften te geven over 
de regulering van prostitutie. Zij is van oordeel dat de problemen in de branche de 
voorgestelde wetgeving noodzakelijk maken en stelt dat de gemeentelijke autonomie 
zo veel mogelijk is gerespecteerd en dat daar waar mogelijk is aangesloten bij de 
lokale praktijk. De noodzaak van regulering van de prostitutiebranche kan ik niet 

499. Coalitieakkoord kabinet-Balkende IV (2007-2010) d.d. 7 februari 2007 en Beleidsprogramma 
2007-2011 ‘Samen werken, samen leven’; Brief aan de Tweede Kamer ‘Veiligheid begint bij Voor-
komen’ d.d. 6 november 2007, Kamerstukken II, 2007-2008, 28 684, nr. 119. 
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beoordelen en de effectiviteit daarvan al helemaal niet. Maar naar mijn mening slaat 
de regering de plank mis als zij spreekt over het zo veel mogelijk respecteren van 
de gemeentelijke autonomie. De keuze voor een bijzondere wet waarin gemeente-
besturen door de wetgever in formele zin worden verplicht tot regulering van de 
prostitutie over te gaan, betekent dat er sprake is van medebewind voor gemeente-
besturen, ook als er een zekere mate van vrijheid bestaat in de wijze waarop aan die 
verplichting invulling wordt gegeven. Dat er daarnaast of in aanvulling op hetgeen 
in de wet wordt geregeld, nog ruimte zou kunnen zijn voor autonome regelgeving 
door gemeentebesturen is zeer twijfelachtig. Uiteraard dient de ondergrens van de 
regelgevende bevoegdheid door de gemeentelijke wetgever in acht te worden geno-
men en mag slechts worden opgetreden als de huishouding in het geding is. Maar 
vooral de bovengrens van de gemeentelijke regelgevende bevoegdheid zal met de 
nieuwe prostitutiewet wel heel snel in zicht komen. Hoe het ook zij, dat de wetgever 
artikel 151a uit de Gemeentewet wil schrappen is in ieder geval winst.

De Tweede Kamer neemt op 29 maart 2011 het geamendeerde voorstel voor de Wet 
regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche aan500 en het gewij-
zigd wetsvoorstel wordt op diezelfde dag ingediend bij de Eerste Kamer.501 De bepa-
ling die artikel 151a uit de Gemeentewet schrapt, is ongewijzigd. De Senaat houdt 
verdere behandeling van het wetsvoorstel evenwel na veel discussie op 9 juli 2013 
aan omdat zij het wetsvoorstel naar aanleiding van de motie-Strik502 wil splitsen in 
een deel over de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten 
en een ander deel met de overige bepalingen waaronder de schrapping van artikel 
151a van de Gemeentewet. Het wetsvoorstel voor de novelle wordt ingediend op 1 
maart 2014503 en is op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.504 Op 25 
oktober 2016 wordt het verslag van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 
van de Eerste Kamer over de novelle vastgesteld.505 Dat is ook de stand van zaken 
per 1 juli 2017; in het wetgevingsdossier van het oorspronkelijke wetsvoorstel dat 
artikel 151a van de Gemeentewet schrapt (32 211) zijn in de periode van april 2015 
tot 1 juli 2017 evenmin nieuwe stukken verschenen.506 

III.3.4 A L G E M E N E  W E T  B E S T U U R S R E C H T

Een andere organieke wet die voor de territoriaal gedecentraliseerde overheden van 
groot belang is, is de al eerder ter sprake gekomen Algemene wet bestuursrecht.507 
Die wet is op dezelfde dag in werking getreden als de Gemeentewet en de Provin-
ciewet, dat wil zeggen op 1 januari 1994. Maar de Algemene wet bestuursrecht is 
sedertdien gestaag uitgebouwd met nieuwe tranches. Dat was van meet af aan ook 

500. Handelingen II, 29-03-2011, pp. 66-12-22.
501. Kamerstukken I, 2010-2011, 32 211, A.
502. Kamerstukken I, 2012-2013, 32 211, L.
503. Kamerstukken II, 2013-2014, 33 885, nrs 1 en 2.
504. Handelingen II, 33 885, 21 juni 2016, p. 98-26-1.
505. Kamerstukken I, 2016-2017, 33 885, C.
506. Kamerstukken I, 2014–2015, 32 211.
507. Stb. 1992, 315 (eerste tranche).
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de bedoeling; er is gekozen voor zogenoemde aanbouwwetgeving waarbij steeds 
deelcodificaties zijn toegevoegd aan de eerste tranche. Hoewel voor gemeentebestu-
ren en hun ambtenaren alle bepalingen van dagelijks belang zijn, is in het kader van 
dit boek met name bespreking van de voorschriften die van toepassing zijn op de 
interbestuurlijke verhoudingen relevant. Dat komt in het volgende hoofdstuk aan de 
orde, maar om die bespreking beter te kunnen plaatsen wordt hier al kort stilgestaan 
bij bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht die zien op de bevoegdheden van 
de ambten van de decentrale overheden. 

Bij de Grondwetsherziening 1983 is aan het codificatieartikel in artikel 107 van de 
Grondwet een nieuw tweede lid toegevoegd. Voorheen was alleen een grondwet-
telijk fundament opgenomen voor de regeling van het formele en het materiële bur-
gerlijk recht (inclusief handelsrecht) alsmede van het strafrecht (inclusief militair 
strafrecht) en het strafprocesrecht. Eerst sedert 1983 draagt de grondwetgever aan 
de wetgever in formele zin op om algemene regels van bestuursrecht te geven. Vol-
gens de grondwettelijke delegatieterminologie heeft de wetgever de mogelijkheid 
om (aspecten van) de regeling van het bestuursrecht te delegeren. In het pré-Awb-
tijdperk wijst Teunissen er al op dat voor gemeenten van belang is dat op grond van 
het codificatieartikel ook aan de gemeentelijke wetgever de bevoegdheid kan wor-
den gedelegeerd om in medebewind algemene regels van bestuursrecht vast stellen. 
Hij stelt dat de term ‘algemene regels’ inhoudt dat de Grondwet geen exclusieve en 
uitputtende regeling eist van de wetgever zodat de gemeentelijke wetgever in auto-
nomie regels van bestuursrecht kan blijven vaststellen voor zover deze niet in strijd 
komen met hogere regelingen. Kortmann hangt de visie aan dat vaststelling in au-
tonomie van decentrale algemene regels van bestuursrecht niet wordt uitgesloten 
door artikel 107, tweede lid, van de Grondwet.508 Onder de werking van de Algeme-
ne wet bestuursrecht is vaststelling van autonome decentrale algemene regels van 
bestuursrecht niet uitgesloten, maar zij zal mijns inziens slechts op een zeer beperkt 
terrein betrekking kunnen hebben omdat de wetgever in formele zin inmiddels uit-
gebreide algemene regels van bestuursrecht heeft gegeven en aanvullende decentrale 
algemene regels zich  al gauw niet goed zouden verdragen met de op eenheid gerichte 
algemene regeling van het bestuursrecht.  Blijkens de parlementaire geschiedenis is 
de eerste doelstelling van de vastlegging van de algemene regels van bestuursrecht in 
één wet, immers de bevordering van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetge-
ving. De andere doelstellingen zijn de systematisering en waar mogelijk vereenvou-
diging van de bestuursrechtelijke wetgeving, het codificeren van  ontwikkelingen in 
de bestuursrechtelijke jurisprudentie, en het treffen van voorzieningen die zich naar 
hun aard niet lenen voor regeling in een bijzondere wet.509 

508. J.M.H.F. Teunissen, ‘Het nieuwe grondrechtenhoofdstuk en de verordenende bevoegdheid der ge-
meentebesturen’, in: Bestuurswetenschappen, 1984, nr, 5, p.277; C.A.J.M. Kortmann, de Grond-
wetsherzieningen 1983 en 1987, tweede druk, Kluwer, Deventer 1987; p. 299; zie ook Kamerstukken 
II, 1977-1978, 15 046, nr. 3, pp. 6; Kamerstukken II, 1979-1980, 15 046, nr. 7, p. 2; Kamerstukke II, 
1981-1982, 16 905-16 938, nr 5, p. 33. 

509. Kamerstukken II, 1988-1989, 21 221, nr. 3, pp. 1-11; cf. ook het rapport van de Startwerkgroep 
(1982) die voorafging aan de in 1983 ingestelde commissie Wetgeving algemene regels van be-
stuursrecht, veelal naar haar voorzitter aangeduid als de commissie-Scheltema.
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De toenmalige wetgever acht de operatie van belang omdat zij het recht voor alle 
deelnemers aan het rechtsverkeer eenvoudiger en beter toegankelijk maakt. Voor het 
bestuursrecht wordt de eenheid van recht nagestreefd door een uniforme regeling 
van de onderwerpen die op ieder terrein terugkeren en steeds dezelfde problemen 
met zich meebrengen. Door in één wet voor het hele terrein van het bestuursrecht 
dezelfde systematiek in te voeren voor algemene onderwerpen, zijn tegenstrijdighe-
den in uiteenlopende regelingen bij en krachtens bijzondere wetten opgeheven. Be-
staande jurisprudentie, met name ook inzake de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, is gecodificeerd en bepalingen kunnen aan de hand van algemene bepalin-
gen van bestuursrecht worden uitgelegd volgens de systematiek die de wet hanteert, 
hetgeen ook tot modificatie van eertijds uiteenlopende rechtspraak kon leiden, aldus 
de wetgever. Algemene voorzieningen als een eenvormige regeling van rechtsbe-
schermingsprocedures kunnen ook meer helderheid voor burgers scheppen. 

Gezien haar doelstellingen dient de Algemene wet bestuursrecht zo algemeen 
mogelijk van toepassing te zijn binnen het rechtsgebied van het bestuursrecht. Maar 
de regering is destijds van oordeel dat er niet op kan worden vertrouwd dat de bij 
de invoering van de wet in 1994 bestaande wetgeving steeds zal kunnen worden 
uitgelegd aan de hand van de staatsrechtelijke voorrangregels voor normen van ge-
lijke rangorde. Die voorrangsregels, die in de volgende paragraaf aan de orde zullen 
komen, zouden ook zeker niet altijd oplossingen hebben kunnen bieden. Ingeval van 
de Gemeentewet en de Provinciewet zou al snel aangelopen zijn tegen de omstan-
digheid dat die wetten van dezelfde datum zijn als de Algemene wet bestuursrecht 
en daarnaast bijzondere wetten zijn voor de decentrale overheden. De regering 
heeft dan ook een grote wetgevingsoperatie geëntameerd om alle bestaande wetten 
in overeenstemming te brengen met de Algemene wet bestuursrecht. Dit heeft tot 
een aantal aanpassingswetten geleid, waarin een groot aantal voorschriften uit an-
dere wetten door bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht is vervangen. Die 
bepalingen zijn veelal dwingendrechtelijk van aard. Maar er zijn ook bepalingen in 
andere wetten in formele zin waarin expliciet en doelbewust wordt afgeweken van 
de Algemene wet bestuursrecht. Die andere wetten kunnen ook een basis bieden 
voor decentrale wetgevers om op concrete punten af te wijken van de regeling in de 
algemene wet. Als voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht regelend of 
semi-dwingend recht bevatten, is het uitgangspunt dat voor die onderwerpen een 
in het algemeen bruikbare regel kan worden gegeven maar dat het soms nodig of 
wenselijk is om in een andere wet een andere regel op te nemen. Van regelend of 
semi-dwingend recht kan in alle andere soorten regelgeving worden afgeweken. Bij 
bepalingen van aanvullend recht in de Algemene wet bestuursrecht ligt dit anders. 
Het gaat daarbij om facultatieve bepalingen die in de Algemene wet bestuursrecht 
zijn opgenomen zonder dat de wetgever de noodzaak van een algemene regel aan-
wezig heeft geacht, maar die wel nodig zijn voor gevallen waarin door andere wet-
ten zelf geen voorschriften zijn geformuleerd. De aanvullende bepalingen kunnen 
alleen uit hoofde van andere wetten of besluiten in de daar geregelde situaties van 
toepassing zijn. 

Ten aanzien van de decentrale overheidsorganen gelden de meeste voorschriften 
in de Algemene wet bestuursrecht als dwingend recht maar er zijn ook bepalingen 
zoals artikel 169 Provinciewet die de Algemene wet bestuursrecht aanvullen of, zo-
als artikel 172 Provinciewet, haar toepasselijkheid juist uitsluiten.
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III.3.5 R E G E L G E V I N G S H I Ë R A R C H I E510

Hierboven is al aandacht besteed aan de bijzondere statusbepalingen in de Gemeen-
tewet en de Provinciewet en is de aard van algemene wetten aangestipt. Algemene 
wetten worden geacht een andere positie in te nemen in de normenhiërarchie511 
dan specifieke of bijzondere wetten. Onder bijzondere wetten zijn te verstaan de 
wetten in formele zin die betrekking hebben op (een onderdeel van) een specifiek 
beleidsterrein.512 In de ogen van de Gemeente- en Provinciewetgever wordt de bij-
zondere wetgever geacht normaliter de bepalingen uit de beide algemene wetten op 
het desbetreffende gebied in acht te nemen. Het staat de bijzondere wetgever in die 
opvatting niet vrij te regelen wat hij wil inzake gemeente- en provinciebesturen en 
hun verplichtingen en bevoegdheden. Alleen als hij kan motiveren waarom dat in 
een bijzondere situatie niet kan, mag hij zijn eigen regeling in een bijzondere wet in 
de plaats stellen van de algemene regel. Materieel wordt hiermee aan de Gemeente-
wet en de Provinciewet een bijzondere status toegedacht. Formeel hebben algemene 
wetten evenwel geen hogere rangorde want zij worden gemaakt door dezelfde wet-
gever als de algemene wetten. Het Nederlandse staatsrecht kent in de normenhiërar-
chie na internationale verdragen, het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet, 
maar één soort wetten in formele zin. Voor al die wetten, organiek, algemeen of 
bijzonder, geldt dezelfde status en totstandkomingsprocedure met dien verstande 
dat in sommige gevallen verzwaarde meerderheden nodig zijn om een wetsvoorstel 
aan te nemen. Toch wordt de algemene wet geacht een structurerende betekenis te 
hebben voor het hele desbetreffende rechtsgebied en uit dien hoofde behoort haar 
meer betekenis en gewicht toe te komen en dient de bijzondere wetgever daarmee 
rekening te houden, zo betoogt de regering bij de totstandkoming van de Gemeente-
wet.513 Zij stelt dat alleen bij hoge uitzondering de bijzondere wetgever van het wet-
telijk kader van de organieke wetten mag afwijken en dat hij die afwijking alsdan ex-

510. Een deel van de beschouwing over algemene wetten is ontleend aan het artikel dat ik onder de titel 
Van Specifiek naar generiek samen met J.M.H.F. Teunissen schreef voor de Gemeenstem, 2008, 76.

511. Zie over deze hiërarchie bijv: P.J. Boon, J.G. Brouwer en A.E. Schilder, Regelgeving in Nederland, 
vierde druk, Kluwer, Deventer, 2005, pp. 13-15; O.A.M. Floris, M.C. Burkens en H.R.B.M. Kum-
meling, Grondrechtenbescherming door algemene wetten, Kluwer, Zwolle 1994, pp. 34-40; W. Ko-
nijnenbelt, De Gemeentewet als ‘bijzondere wet’: onderzoek naar de plaats van de Gemeentewet en 
andere organieke wetten in ons recht, Raad voor het Binnenlands Bestuur, Den Haag,1987;C.A.J.M. 
Kortmann, Constitutioneel recht, zevende druk bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, 
C.N.J. Kortmann, en. B.P.Vermeulen., Kluwer, Deventer 2012; pp. 24-26 en 339-341; C.A.J.M. 
Kortmann, Constitutioneel recht, zevende herziene druk bewerkt door P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. 
Broeksteeg, C.N.J. Kortmann, en. B.P.Vermeulen. Kluwer, Deventer 2016, p. 350-351; VAR Ver-
eniging voor bestuursrecht, De Awb en de bijzondere wetgeving; met preadviezen van C.A.J.M. 
Kortmann, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjes, VAR-reeks nr. 124, Boom juridische uitgevers, Den 
Haag 2000; VAR Vereniging voor bestuursrecht, Verslag van de algemene vergadering gehouden op 
12 mei 2000 ter behandeling van de pré-adviezen van C.A.J.M. Kortmann, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoon-
tjes, VAR-reeks 125, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2001. 

512. Het gaat hier dus niet (alleen) om de wetten die in gemeentelijke kringen veelal met de term ‘bijzon-
dere wetten’ worden aangemerkt zoals de Drank- en Horecawet, de Winkeltijdenwet, de Zondags-
wet, de Wet op de kansspelen (cf. www.bestuursacademie.nl), noch om wat bij de politie geldt als 
Bijzondere wetten zoals de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet explosieven 
voor civiel gebruik (cf. www.politie.nl).

513. Kamerstukken II, TK 1985-86, 19 403, nr. 3, p 8.
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pliciet moet motiveren. Ook in de verdere wetsgeschiedenis van de Gemeentewet is 
uitvoerig ingegaan op de bijzondere statusbepaling .In de memorie van antwoord514 
gaat de regering in op het voorstel van de fractie van de PvdA om de Gemeentewet 
een bijzondere status te geven. Zij stelt dat de meest verstrekkende suggestie van de 
fractie waarbij in de Gemeentewet zou worden bepaald dat die wet slechts bij ge-
kwalificeerde meerderheid zou kunnen worden aangenomen of gewijzigd, zoals de 
fractie ook al aangeeft, grondwetswijziging zou vereisen. De regering is van oordeel 
dat een dergelijke grondwetswijziging slechts aan de orde zou zijn als de bijzondere 
wetgever de gemeentewettelijke voorschriften inzake inrichting, taken en bevoegd-
heden van het gemeentebestuur zodanig zou hebben veronachtzaamd dat het orga-
nieke gemeentewettelijke systeem zou moeten worden gered. Het kabinet meent dat 
daar geen sprake van is en benadrukt dat tegen de suggestie bovendien pleit dat de 
eis van een gekwalificeerde meerderheid voor wetswijziging zal leiden tot minder 
flexibiliteit bij de aanpassing van het gemeentewettelijk systeem aan wenselijk ge-
achte veranderingen, terwijl een gemeentewet juist ruimte dient te bieden aan toe-
komstige ontwikkelingen in het gemeentelijk bestuur. 

Naar aanleiding van opmerkingen van de fracties van PvdA, SGP en CDA wijst 
de regering op het advies over organieke wetgeving van de Raad voor het binnen-
lands bestuur van december 1987515 waarin de Raad op basis van een bij het advies 
gevoegd preadvies van Konijnenbelt aanbeveelt de ontwerp-Gemeentewet aan te 
vullen met een bepaling die luidt:

1. Een wet waarbij van gemeentebesturen regeling of bestuur wordt gevor-
derd of waarbij in betekenende mate wijziging wordt gebracht in taken en be-
voegdheden van gemeenten, wijkt van het bepaalde in deze wet niet af dan 
wanneer dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 
van het daarmee te dienen belang. 
2. Het voorstel voor een wet als bedoeld in het eerste lid bevat in de bijbeho-
rende toelichting de gronden voor de voorgestelde afwijking. 

De regering stelt dat de door de Grondwet geëiste organieke wetten zich in rangorde 
niet onderscheiden van andere wetten en dat dit met name betekent dat de latere 
wetgever steeds formeel bevoegd is van bestaande wettelijke regels af te wijken. Bij 
de motivering van die afwijking hoeft de latere wetgever zich niet te bekommeren 
om verschillen in formele status tussen wetten. In materieel opzicht vertoont de 
‘wettenkaart’ volgens haar evenwel een ander beeld. In veel van de door de Grond-
wet geëiste organieke wetten wordt een bepaald, meestal omvangrijk onderwerp 
vormgegeven en worden de belangrijkste normen daarvoor vastgelegd, evenals de 
belangrijkste structuren, procedures en bevoegdheden. Zij meent dat uit aard en 
inhoud van algemene wetten reeds voortvloeit dat zij materieel gesproken een bij-
zondere positie innemen ten opzichte van specifieke wetten, in die zin dat aan hun 
bepalingen een groter gewicht moet worden toegekend dan aan voorschriften uit de 
bijzondere wet en wijst erop dat algemene wetten niet in de laatste plaats tot doel 

514. Kamerstukken II, 1988-1989, 19 403, 10, p 15-17.
515. Kamerstukken II, 1987-1988, 19 403, nr. 7, bijlage: Raad voor het binnenlands bestuur, Advies over 

organieke wetgeving, met preadvies W. Konijnenbelt ’s Gravenhage, 16 december 1987. 
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hebben richting te geven aan de overige wettelijke regelingen. Aan het streven naar 
harmonisatie van en terughoudendheid bij wetgeving ligt mede ten grondslag de ge-
dachte dat aan de algemene wetgeving een zekere voorrang toekomt, zo vervolgt zij 
haar betoog. De conclusie van de regering luidt dat het materiële verschil in gewicht 
tussen algemene en bijzondere wet meebrengt dat de bijzondere wetgever slechts 
in uitzonderlijke gevallen van de algemene regel mag afwijken en dat een dergelijke 
afwijking expliciet en goed gemotiveerd dient te geschieden. Zij sluit zich met zo 
veel woorden aan bij de conclusies van Konijnenbelt in zijn preadvies en wijst erop 
dat hetgeen in de memorie van toelichting ter zake is gesteld516 in de woorden van 
Konijnenbelt ‘niet alleen een wensdroom verwoordt maar dat ze ook geldend recht 
weergeeft: op de bijzondere wetgever rust de rechtsplicht, voortvloeiende uit de 
(materieel) bijzondere positie van de gemeentewet het in die wet neergelegde stel-
sel in beginsel te respecteren.’517 De regering meent, anders dan Konijnenbelt en 
de Raad voor het binnenlands bestuur, dat het niet nodig of wenselijk is deze be-
staande en algemeen erkende rechtsplicht uitdrukkelijk in de Gemeentewet vast te 
leggen in de vorm van een bijzondere statusbepaling. Een dergelijke bepaling acht 
zij in juridisch opzicht overbodig, gezien de huidige wetgevingspraktijk onnodig, en 
ongewenst vanwege de mogelijke gevaarlijke a-contrarioredenering dat van andere 
algemene wetten, die geen bijzondere statusbepaling bevatten, wel stilzwijgend of 
zonder veel motivering zou mogen worden afgeweken. Het nut van een wetgevings-
operatie waarbij alle algemene wetten van een bijzondere statusbepaling zouden 
worden voorzien, acht zij, mede uit een oogpunt van deregulering, twijfelachtig nu 
de operatie ertoe zou strekken tal van wetten518 te voorzien van een bepaling die 
juridisch overbodig is. Als laatste bezwaar tegen de door de Raad voor het binnen-
lands bestuur voorgestelde bepaling voert de regering aan dat die bepaling zich zou 
richten tot de ambtenaren en bewindspersonen die zich bezighouden met de voor-
bereiding van wetgeving en in feite een ‘rijksinterne instructie’ is en daarom in de 
Aanwijzingen voor de regelgeving zou thuishoren. 

De Tweede Kamer volgt de regering niet in haar redenering en wil toch expliciteren 
dat de Gemeentewet geen wet als andere wetten is. Door middel van het amende-
ment-Stoffelen/Van der Burg wordt voorgesteld de door Konijnenbelt en de Raad 
voor het Binnenlands bestuur voorgestelde bijzondere statusbepaling nagenoeg 
woordelijk in de Gemeentewet in te voegen.519 De regering vindt het amendement 
overbodig en merkt daarover het volgende op: 

‘Onbestreden is dat er voor de bijzondere wetgever een rechtsplicht bestaat de 

516. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, pp.7-8.
517. W. Konijnenbelt, paragraaf IV.1 van het preadvies bij Raad voor het binnenlands bestuur, Advies 

over organieke wetgeving, ’s Gravenhage, 16 december 1987; Kamerstukken II, 1987-1988, 19 
403, nr. 7. 

518. De regering noemt, ‘Om een indruk te geven van de wetten waar het, naast de Gemeentewet, 
om gaat’ als voorbeelden: de Provinciewet, de (alsdan in voorbereiding zijnde) Waterschapswet, 
de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Kieswet, de Algemene Termijnenwet, de Wet Economische 
Delicten, de Wet op de rechterlijke organisatie, alsmede alle wetboeken, ‘zoals bijvoorbeeld het 
Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht’, Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 10, 
p. 17.

519. Kamerstukken II, 1989-90, 19 403, nr. 39. 
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Gemeentewet te volgen. Eveneens onbestreden is het feit, dat hij, in de gevallen dat 
hij meent toch van de Gemeentewet te moeten afwijken, dat slechts uitdrukkelijk 
en gemotiveerd kan doen. De grond voor deze (rechts)regels is gelegen in het alge-
mene karakter van de Gemeentewet, dat aan die wet in materieel opzicht een groter 
gewicht verleent dan aan bijzondere wetten, zonder dat overigens aan de in formeel 
opzicht gelijke status van algemene en bijzondere wet afbreuk wordt gedaan. De zo-
juist genoemde regels brengen mee dat de regering er tegen moet waken dat wets-
voorstellen worden gedaan waarin wordt afgeweken van de uniforme regeling in de 
Gemeentewet, zonder dat terdege is gemotiveerd waarom die regeling noodzakelijk 
is. Ook de Staten-Generaal dienen hier als medewetgever op hun qui-vive te zijn, 
evenals instanties die in het kader van de advisering omtrent beleidsvoornemens 
worden gehoord en desgewenst aan de bel kunnen trekken (...). In ons grondwet-
telijk systeem van gelijke status van formele wetten is de formele wetgever dus zijn 
eigen bewaker. Hij dient er zorg voor te dragen dat aan het materieel grotere gewicht 
en aan het richtinggevende karakter van algemene wetten recht wordt gedaan.’520

De Kamer neemt ondanks dit betoog van de regering het amendement-Stoffe-
len/Van der Burg aan.521 In de Provinciewet is vervolgens een overeenkomstige bij-
zondere statusbepaling opgenomen.

Hoewel de regering evenals Konijnenbelt uitgaat van een rechtsplicht voor de 
bijzondere wetgever, kan geconstateerd worden dat zij hier meer staatsrechtelijk in-
zicht aan de dag legt dan haar medewetgever doet met de aanvaarding van dit amen-
dement. Zij stelt immers vast dat de algemene wetgever de bijzondere wetgever niet 
kan binden. En juist om die reden kan de ingevoegde bepaling naar mijn mening niet 
gelden als een rechtsplicht voor de wetgever. De Gemeentewetgever heeft weliswaar 
een signaal afgegeven, maar staatsrechtelijk kan de bijzondere wetgever dat signaal 
desgewenst negeren door waar hij dat wenselijk vindt af te wijken van de algemene 
wet omdat hij die afwijking in het specifieke geval noodzakelijk acht. In de hiërarchie 
van regelgeving die ons staatsrecht kent, zijn de algemene wet en de bijzondere wet 
van gelijke rangorde en sorteert de bijzondere statusbepaling in de algemene wet 
geen effect als de bijzondere wetgever zich daar niets aan gelegen laat liggen. Inge-
volge de voorrangsregel ‘lex specialis derogat lege generali’ gaat de bijzondere wet 
gewoon voor op de algemene wet bij botsing van beide. Voorts gaat de nieuwere wet 
boven de oudere op grond van de ‘lex posterior’-regel. Dat de algemene wetgever die 
een bijzondere statusbepaling in een algemene wet opneemt, de bijzondere wetge-
ver zou kunnen binden is dan ook een illusie. 

Zoals hierboven is opgemerkt, heeft de wetgever bij de totstandkoming van de Al-
gemene wet bestuursrecht als vertrekpunt genomen dat afwijking van de regels in 
de dwingendrechtelijke bepalingen van die wet niet de bedoeling is, maar dat dit, 
als het toch noodzakelijk is, slechts mogelijk is als in de bijzondere wet uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat van de desbetreffende bepaling in de Algemene wet bestuurs-
recht wordt afgeweken. Dit vertrekpunt lijkt op het oog meer waarborgen in te hou-
den dan de bijzondere statusbepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet, 

520. Kamerstukken II, 1989/90, 19 403, nr. 16, pp. 9-10.
521. Handelingen II, 1990-1991, 16-771 (30 oktober 1990). 
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maar biedt evenmin de garantie dat de bijzondere wetgever slechts na ampel beraad 
de expliciete afwijking opneemt in het desbetreffende voorschrift.

Een illustratie van de vragen die de status van wetten kan oproepen, zien we in de 
interventie van Van Buuren tijdens de algemene vergadering van de VAR Vereniging 
voor bestuursrecht in 2000 over de Awb en de bijzondere wetgeving. Naar aanlei-
ding van het preadvies van Kortmann522 voor die vergadering stelt Van Buuren dat 
de Algemene wet bestuursrecht algemener is dan de Gemeentewet, de Provinciewet 
en de Waterschapswet omdat die laatste wetten een minder ruim bereik hebben dan 
de Awb. Kortmann repliceert dat de Awb alleen algemener is als het om bestuurs-
organen gekoppeld aan besluiten gaat, maar dat voorheen in de Gemeente- en Pro-
vinciewet onder ‘hetzelfde woord besluit’ veel meer beslissingen van gemeente- en 
provinciebesturen vielen dan die onder het besluit-begrip van de Awb vallen. Hij 
meent dat de pretentie van de Awb dat zij het meest algemeen is problemen oproept 
die niet snel op te lossen zijn en dat het beter is te accepteren dat op onderdelen 
andere wetten van een veel algemener en zelfs belangrijker betekenis kunnen zijn 
dan de Awb.523

Volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving mag in bijzondere wetten alleen wor-
den afgeweken van algemene wetten zoals de Gemeentewet, indien dit noodzakelijk 
is. Afwijking moet in de memorie van toelichting bij de bijzondere wet worden ge-
motiveerd en afwijking van dwingend recht moet in de wettekst geschieden, aldus 
de toelichting.524 Deze instructies bieden echter geen garantie want de Aanwijzin-
gen moeten weliswaar bij de voorbereiding van wetgeving in acht worden genomen 
maar binden de wetgever niet. Dat bepalingen in een organieke wet een bijzondere 
status hebben, is op zichzelf dan ook een mooi beginsel maar de iure en de facto 
is het effect van dit soort bepalingen uiterst onzeker. Als de bijzondere wetgever 
voor de afwijking van de algemene wet geen of een apert onvoldoende motivering 
geeft, zal er strijdigheid kunnen ontstaan tussen de wetten en met het bepaalde in 
de bijzondere statusbepalingen. De rechter die met strijdigheid in wetten van gelijke 
rang wordt geconfronteerd, en die zich van de staatsrechtelijke voorrangsregels wil 
bedienen, zal in beginsel de latere wet moeten laten prevaleren boven de oudere en 
de bijzondere wet voorrang moeten geven boven de algemene wet. En dat laatste is 
nou net wat de Gemeentewetgever destijds niet voor ogen stond. Als de rechter wil 
beoordelen of er om die reden aanleiding is de voorrangsregels niet toe te passen, 
zal hij een oordeel moeten geven over de vraag of de wetgever in de latere bijzondere 

522. C.A.J.M. Kortmann, ‘Wie van de drie: de algemene wet, de algemene wet of de bijzondere wet?’, in: 
De Awb en de bijzondere wetgeving, preadviezen VAR reeks nr. 124, Boom juridische uitgevers, Den 
Haag 2000, pp. 9-43. 

523. VAR Vereniging voor bestuursrecht, Verslag van de algemene vergadering gehouden op 12 mei 2000 
ter behandeling van de preadviezen van C.A.J.M. Kortmann, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjes, VAR-
reeks 125, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2001, pp. 29-30 en 34; zie voor een rechterlijk 
oordeel in een casus waarin bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht derogeren aan de Ge-
meentewet ABRvS 6 januari 1997, AB 1997, 86; CRvB 25 maart 1997, AB 1997, 182, pp. 30 en 
34. 

524. Aanwijzingen voor de regelgeving nr. 2:46. 
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wet de afwijking van de eerdere algemene wet voldoende heeft gemotiveerd. Maar 
dan begeeft hij zich ook op de stoel van de wetgever en dat is hem niet toegestaan.

De ‘plicht’ voor de bijzondere wetgever die de regering aannam bij de behandeling 
van de Gemeentewet, is dan ook vooral een politieke maxime. 

Wetgevers hebben meestal een kort geheugen. In de wetgevingsfamilies worden 
verschillende visies aangehangen en wordt regelmatig gedacht dat de eigen situatie 
en traditie zo afwijken van een algemene regeling dat specifieke bepalingen nood-
zakelijk zijn. De enige echte waarborg voor de voorrang van (een bepaling in) een 
algemene wet, zou zijn de introductie van een categorie wetten met een staatsrech-
telijk hogere status dan ‘gewone’ wetten in formele zin. Maar daar zijn vele andere 
haken en ogen aan verbonden die al beginnen met het vinden van een antwoord op 
de vraag wat thuishoort in een algemene wet en wat in een bijzondere. Het blijft 
waarschijnlijk dan ook afhangen van het ‘bon plaisir’ van de bijzondere wetgever in 
hoeverre de algemene wet daadwerkelijk een bijzondere status heeft.525 

525. C.A.J.M. Kortmann, De nieuwe Grondwet en het ontwerp herziening Gemeentewet, in: Bestuurswe-
tenschappen, 35ste jaargang, 1981, nr. 4, p. 216. 



 



215

Hoofdstuk IV

Interbestuurlijk toezicht526

IV.1 Inleiding

Hiervoor zijn de adjectieven ‘hogere’ en ‘lagere’ bij de aanduidingen van overheden 
en hun ambten zo veel mogelijk vermeden omdat in staatsrechtelijke termen binnen 
een gedecentraliseerde eenheidsstaat geen sprake is van een onderlinge hiërarchie. 
Voor de administratieve controle binnen het bestuur, het interbestuurlijk toezicht, 
ligt dat anders. In toezichtverhoudingen kunnen we wel spreken van hogere en la-
gere bestuursorganen omdat daar noodzakelijkerwijs wel een rangorde tussen de 
verschillende overheidslagen bestaat. Het rijk vormt in die rangorde het hoogste 
niveau, de provincie het tussenniveau en de gemeente het laagste niveau. In termen 
van interbestuurlijk toezicht is het derhalve gepermitteerd te spreken over hogere en 
lagere overheden en bestuursorganen. 

In Nederland is een ingrijpend toezichtinstrument, het recht om besluiten van 
ambten van decentrale overheden te schorsen en te vernietigen, lange tijd gezien als 
het ultimum remedium in de interbestuurlijke verhoudingen. Dat een uiterste mid-
del terughoudend wordt ingezet, spreekt voor zich. Lang zijn allerlei als minder ver-
gaand beschouwde interventiemogelijkheden ingezet door toezichthoudende over-
heden. Met de Wet revitalisering generiek toezicht is een keerpunt gekomen. Zoals 
haar naam al aangeeft, brengt zij niet zozeer nieuwe voorzieningen maar blaast zij 
bestaande toezichtinstrumenten die al lang in onze constitutie zijn opgenomen, 
nieuw leven in. De bedoeling is dat het spontane schorsings- en vernietigingsrecht 
vaker zal worden gehanteerd ten detrimente van de vele specifieke toezichtinstru-
menten die de laatste decennia in de bijzondere wetgeving zijn opgenomen. 

Sinds 1983 is de grondwettelijke basis voor de toezichtinstrumenten opgenomen in 
het zevende hoofdstuk van de Grondwet. Het betreft zowel het preventief toezicht 
als het repressief toezicht en voorzieningen voor het geval van in gebreke blijven of-
wel taakverwaarlozing door organen van decentrale overheden. Omdat de bevoegd-
heid om te bepalen dat een besluit aan preventief toezicht is onderworpen, niet in de 
Grondwet of de organieke wetten wordt toegekend maar in bijzondere wetten, geldt 

526. In dit hoofdstuk is met uitdrukkelijke toestemming van beide medeauteurs een bewerking opge-
nomen van de bijdragen die ik met elk van hen schreef voor de Gemeentestem: R.J.H.M. de Greef 
en C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Spontane vernietiging wegens strijd met het algemeen belang. 
Wanneer is sprake van een algemeen belang dat vernietiging rechtvaardigt?’ in: Gst. 2011, 116 en 
J.M.H.F. Teunissen en C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Van specifiek naar generiek’ in: Gst. 2008, 
nr. 76; voorts is een bewerking opgenomen van mijn bijdrage ‘De Europese dimensie van inter-
bestuurlijk toezicht. IBT in relatie met het Europees Handvest inzake lokale autonomie’ in: Inter-
bestuurlijk toezicht, Publikaties van de Staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 16, Wolf Legal 
Publishers, Nijmegen 2011, pp. 201-221. 
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het preventief toezicht niet als een generiek toezichtinstrument.527 De taakverwaar-
lozingsvoorzieningen worden gezien als een species van het repressief toezicht. 

Hierna zal de historie van de grondwettelijke voorzieningen worden geschetst. Maar 
eerst zal worden ingegaan op de functie en de modaliteiten van interbestuurlijk toe-
zicht. Daarna komen de bepalingen over toezicht in het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie aan de orde en wordt nader ingegaan op de voorbehouden die bij 
die bepalingen zijn gemaakt door Nederland. Als illustratie wordt kort stilgestaan 
bij de situatie in enige andere lidstaten bij het verdrag. Daarna komen de bepalingen 
over generieke toezichtinstrumenten in de Gemeentewet en de Provinciewet, de Al-
gemene wet Bestuursrecht en de Wet Naleving Europees recht publieke entiteiten 
aan de orde. De lange discussie over het interbestuurlijk toezicht die uiteindelijk 
tot de Wet revitalisering generiek toezicht heeft geleid, wordt besproken en daarna 
volgt een beoordeling van de wijze waarop de revitalisering haar beslag heeft gekre-
gen. Daarbij wordt ook ingegaan op een aantal bij het toezicht betrokken facetten 
die raakvlakken hebben met democratische legitimatie, met rechtsbescherming en 
met de oplossing van geschillen in interbestuurlijke verhoudingen. Spontane ver-
nietiging moet onder het gerevitaliseerde toezicht sneller en makkelijker kunnen 
worden toegepast, ter compensatie van de afschaffing van vormen van specifiek 
toezicht. Komen spontane vernietigingen tot de jaren tachtig van de vorige eeuw 
weinig voor,528 in de decennia daarna is dat aantal toe genomen en hebben vooral 
vernietigingen op grond van strijd met het algemeen belang de aandacht getrokken. 
Achter in dit hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan.

IV.2 Functie en modaliteiten van toezicht

De twee wezenskenmerken van een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn de een-
heid binnen het geheel van de staat en de spreiding van macht over verschillende 
overheidslagen. Ten behoeve daarvan is het noodzakelijk dat het doen en laten van 
overheidsorganen op elkaar wordt afgestemd. Dat kan geschieden via overleg in di-
verse modaliteiten en in verschillende stadia van de besluitvorming. In een gede-
centraliseerde eenheidsstaat dienen de beginselen van decentralisatie en eenheid in 
evenwicht te zijn. Aan decentrale overheden dient zoveel mogelijk zelfstandigheid 
te worden gegund maar uiteindelijk biedt het interbestuurlijk toezicht instrumenten 
om besluiten van ambten van decentrale overheden die, in ieder geval in de optiek 
van het hogere overheidsambt, de eenheid van de staat in gevaar zouden kunnen 
brengen, te voorkomen of te redresseren.529 Als een besluit van een ambt van de de-
centrale overheid in strijd is met het recht of het algemeen belang en daarom niet in 
werking kan treden of niet in stand kan blijven, kan worden geïntervenieerd door an-
dere ambten binnen hetzelfde overheidsverband. Wanneer dat niet of niet afdoende 

527. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 3 en 15-16. 
528.  Hierbij past de relativering dat niet alle vernietigingsbesluiten worden gepubliceerd zodat inventa-

risaties welhaast noodzakelijkerwijs niet compleet kunnen zijn. 
529. Visser spreekt in dit verband van toezicht als bemiddelend concept, zie B.L.W. Visser, Toezicht in 

bestuurlijke rechtsverhoudingen, diss. Rijsuniversiteit Groningen, Kluwer Deventer, p. 32.
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is kan op een hoger bestuursniveau worden getracht de situatie via informele ka-
nalen zoals overleg, te keren. Maar uiteindelijk kan toepassing van interbestuurlijk 
toezicht door een hiërarchisch hoger overheidsorgaan nodig zijn om te verzekeren 
dat kan worden ingegrepen door een ambt van een hoger bestuursniveau. 

Dat volgens het Europees Handvest inzake lokale autonomie aan decentrale overhe-
den in een staat een zo zelfstandig mogelijke positie behoort toe te komen, geldt on-
geacht de staatsvorm in de lidstaten-partij. Ook in andere staatsvormen dan de ge-
decentraliseerde eenheidsstaat bestaan toezichtmechanismen. In de paragraaf in dit 
hoofdstuk die over het Europees Handvest inzake lokale autonomie handelt, wordt 
kort aandacht besteed aan het toezicht in enige andere lidstaten bij het verdrag. 

In een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn de centrale en de decentrale rechts-
gemeenschappen in beginsel nevengeschikt maar kunnen organen van hogere over-
heidslichamen doorslaggevende invloed uitoefenen op regelgeving en bestuursbe-
sluiten van ambten van lagere bestuurslichamen.530 

In hoofdstuk II is kort stilgestaan bij de modaliteiten van toezicht. In de daar al 
genoemde Kaderstellende visie op toezicht van de minister van Bestuurlijke vernieu-
wing en Koninkrijksrelaties uit 2005 blijkt dat er naast interbestuurlijk toezicht ook 
andere vormen van toezicht zijn waarin de overheid weliswaar een rol speelt maar 
die niet de verhoudingen tussen de verschillende bestuurslagen betreft. Naast het 
interbestuurlijk toezicht worden het nalevingstoezicht en het uitvoeringstoezicht 
onderscheiden. In de uit de Kaderstellende visie overgenomen grafische weergave 
op de volgende pagina worden de verschillende modaliteiten met elkaar in verband 
gebracht.531 

530. Dat er vanwege de financiële verhoudingen evenwel zeker sprake is van afhankelijkheid van de de-
centrale lichamen en organen ten opzichte van de centrale, blijft hier verder buiten beschouwing. 
Dat geldt ook voor het financiële toezicht op besluiten van ambten van decentrale overheden; zie 
hiervoor o.a. W. van der Woude, Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek 
naar de ‘dualisering van de financiële functie’ diss. Rijksuniversiteit Groningen, Kluwer Deventer 
2011.

531. Kamerstukken II, 2005-2006, 27 831, nr. 15, p. 14.
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Het onderscheid in nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toe-
zicht komt algemeen voor in literatuur en beleidstukken. In het Kabinetsstandpunt 
interbestuurlijke verhoudingen532 worden als voorbeelden van de eerste twee vor-
men genoemd de motie-Aptroot533 en het rapport van de commissie-Stevens 
Het gezicht van toezicht.534 Beide handelen over de vermindering van admi-
nistratieve toezichtlasten en bestuurlijke drukte. Ook wordt wel signalerend 
toezicht onderscheiden waaronder wordt verstaan het verzamelen en beoordelen 
van informatie over de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.535 Hoewel 
kennisneming van de inrichting van andere toezichtmodaliteiten en de daaraan ten 
grondslag liggende motieven inzichten biedt die ook voor dit onderzoek van belang 
kunnen zijn, komt in dit boek alleen het interbestuurlijk toezicht aan de orde. Dat kan 
heel algemeen worden omschreven als het geheel van processen die plaatsvinden 
in de interbestuurlijke kolom. Als deze omschrijving wordt gehanteerd kun-
nen daaronder alle verhoudingen tussen de drie territoriale bestuurslagen 
in Nederland worden gerekend waarin de ambten van een hogere overheidslaag 
invloed uitoefenen op de besluitvorming van lagere overheidsorganen. Dat kan uit-
eenlopen van overlegvoorzieningen tot en met indeplaatstellingsmaatregelen. Tus-
sen toezichtmodaliteiten is ook samenhang nodig. De Afdeling advisering van de 
Raad van State merkt in haar vierde periodieke beschouwing over de interbestuur-
lijke verhoudingen in dat verband op dat de decentralisaties in zowel het sociale als 

532. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr.65, p. 5.
533. Kamerstukken II, 2005-2006, 29 362, nr. 71.
534. Het Ondernemersklankbord Regeldruk, naar haar voorzitter L.G.M. Stevens aangeduid als de 

commissie-Stevens, is in november 2004 door minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Van 
Gennip van Economische Zaken ingesteld om de regering gevraagd en ongevraagd te adviseren 
over vraagstukken rondom administratieve lasten. In dat kader brengt zij op 20 maart 2006 haar 
rapport over toezicht uit https://www.videnet.nl/download/?id=3863759, zie haar eindrapport Re-
gels op maat brengt zij uit op 4 februari 2007, zie https://www.videnet.nl/download/?id=3863529.

535. Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 831, nr. 1, p. 7.
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het fysieke domein een herijking van het toezicht noodzakelijk maken. Zij is van 
oordeel dat tussen het toezicht door horizontale verantwoording, interbestuurlijk 
toezicht en het toezicht door de rijksinspecties overzicht en samenhang zullen moe-
ten worden gebracht, met inachtneming van de overdracht van bevoegdheden en 
acht dit noodzakelijk om de effectiviteit van het toezicht te versterken.

De afdeling wijst erop dat de gemeenteraad en provinciale staten sinds de in-
voering van het dualisme in provincies en gemeenten naast de taak van volksverte-
genwoordiger ook die van toezichthouder hebben. De vormgeving en uitoefening 
van dit zogenoemde horizontaal toezicht heeft rechtstreekse invloed op de verdere 
ontwikkeling van het gerevitaliseerde interbestuurlijk toezicht waarin de provincies 
met name in het fysieke domein meer toezichthoudende taken hebben gekregen. 
Het slagen van de decentralisaties is dan ook niet alleen mede afhankelijk van de wij-
ze waarop iedere bestuurslaag werkt aan verbetering van de kwaliteit van het eigen 
toezicht, maar ook van de wijze waarop bij de uitoefening daarvan met elkaar wordt 
samengewerkt, aldus de Afdeling. Zij meent dat deze samenhang er nu niet of onvol-
doende is en dat uit de stelselverantwoordelijkheid van het rijk voortvloeit dat daar 
het voortouw ligt om ervoor te zorgen dat er overzicht, samenhang en duidelijkheid 
komt in het toezicht dat een onlosmakelijk onderdeel is van de decentralisatie.536 

De Nederlandse Grondwet en de organieke wetten voor de decentrale overheden 
gaan van oudsher uit van een beperktere reikwijdte van interbestuurlijk toezicht dan 
hier door de Afdeling aan de orde wordt gesteld. De klassieke vormen van toezicht 
zijn het preventief en het repressief toezicht. Onder preventief toezicht wordt ver-
staan dat besluiten voordat zij inwerking kunnen treden, moeten worden voorge-
legd aan een hiërarchisch hoger bestuursorgaan. Dit toezichtinstrument werkt als 
een hefboom: pas als het hoger ambt goedkeuring verleent, kan het besluit in wer-
king treden. Repressief toezicht betreft de bevoegdheid van een hoger bestuursor-
gaan om in te grijpen nadat een besluit van een lager orgaan in werking is getreden 
en tast mitsdien die werking aan. 

De Grondwet bevat de grondslag en de uitgangspunten voor zowel preventief als 
repressief generiek toezicht en delegeert de verdere regeling aan de wetgever. Naast 
de regeling van het generieke toezicht in de organieke sectorwetten voor gemeenten 
en provincies en in de Algemene wet bestuursrecht zijn in de laatste decennia van 
de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw in allerlei bijzondere wetten 
instrumenten van interbestuurlijk toezicht opgenomen. Zowel organen van het rijk 
als van de provincie zijn in die wetten belast met toezichttaken en het toezicht kan 
zowel een preventief als een repressief karakter hebben. Het preventief toezicht be-
hoeft altijd regeling in een specifieke wet. Op grond van die regeling kan een voorge-
nomen besluit of handeling pas in werking treden respectievelijk haar beslag krijgen 
nadat het toezichthoudend orgaan is ingeschakeld. 

Vernietiging is het zwaarste repressieve toezichtmiddel bij besluiten. Een ander 
zwaar middel zijn de voorzieningen bij taakverwaarlozing waarbij de beslissing van 
een ander ambt in de plaats wordt gesteld van het disfunctionerende orgaan dan wel 

536. ‘En nu verder!’ Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-
tralisaties in het sociale en fysieke domein, advies van 30 september 2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, pp. 64-65. 
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het decentrale bestuur wordt overgenomen door een speciale functionaris. Maar 
ook andere maatregelen behoren tot het toezicht. Het gaat dan om uiteenlopende 
middelen die een hoger bestuursorgaan kan inzetten om te interveniëren in het de-
centrale bestuur zoals mededelingsplichten, het indienen van zienswijzen, aanwij-
zingsbevoegdheden, coördinatieregelingen, tweedelijnstoezicht, de verklaring van 
geen bezwaar, en de bevoegdheid algemene regels te geven. Al deze vormen kunnen 
in bijzondere wetgeving worden aangetroffen. De Wet op het primair onderwijs, 
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra kennen bij-
voorbeeld preventief toezicht op de verordening die provinciale staten van Fries-
land moeten vaststellen inzake de kerndoelen van het onderwijs in de Friese taal. 
De verordening behoeft de goedkeuring van de minister die, als hij zijn goedkeu-
ring wil onthouden, advies dient te vragen aan de Onderwijsraad en beide Kamers 
der Staten-Generaal moet informeren over zijn voornemen om al dan niet goed te 
keuren.537 De onderwijswetgeving kent ook voorbeelden van met repressief toezicht 
vergelijkbare toezichtvormen die alleen indirect betrekking hebben op de interbe-
stuurlijke verhoudingen in het openbaar bestuur. Zo is de minister bevoegd om in 
geval van financieel wanbeleid of bij wanbeheer van één of meer bestuurders of toe-
zichthouders een aanwijzing te geven aan de rechtspersoon die een school in stand 
houdt.538 De minister zou volgens de memorie van toelichting het schoolbestuur 
zelfs kunnen opdragen om een of meer bestuurders of toezichthouders te vervan-
gen of om een externe deskundige in te schakelen die orde op zaken stelt.539 Ook 
de Wet op de ruimtelijke ordening bevat specifieke toezichtbepalingen. Zij kent de 
mogelijkheid dat gedeputeerde staten of de minister zienswijzen indienen tegen 
een bestemmingsplan. Zij kunnen ook een reactieve of negatieve aanwijzing geven 
door te bepalen dat een deel van een bestemmingsplan niet in werking mag treden; 
Teunissen spreekt in dit verband van een facultatieve goedkeuringsbevoegdheid.540 
De wet kent ook de proactieve aanwijzingsbevoegdheid op grond waarvan evenge-
noemde bestuursorganen, aanwijzingen voor de inhoud van een bestemmingsplan 
kunnen geven, eventueel voorzien van een zonder betrokkenheid van het volksver-
tegenwoordigend ambt door gedeputeerde staten of de minister vastgesteld voorbe-
reidingsbesluit. Zij kunnen ook zelf in het provinciaal of het algemeen belang een 
bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit vaststellen zonder eerst een aanwij-
zing te geven of een projectbesluit nemen. Ter realisering van provinciaal of natio-

537. Artikel 9, zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs; artikel 11e, tweede lid, van de Wet op het 
voortgezet onderwijs; artikel 14f, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra.

538. Artikel 163b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 103g van de Wet op het voortgezet on-
derwijs; 145 van de Wet op de expertisecentra; waar het openbare scholen betreft zijn hun be-
sturen soms weliswaar de gemeentebesturen maar ook vaak op afstand van het gemeentebestuur 
geplaatste ambten of rechtspersonen. Bijzondere scholen worden in stand gehouden door privaat-
rechtelijke rechtspersonen waarvoor de bepalingen uit de onderwijswetten ook gelden, veelal als 
bekostingsvoorwaarden. Maar jegens hen kan niet worden gesproken van interbestuurlijk toezicht 
omdat zij niet tot het openbaar bestuur behoren (en in dezen ook niet met openbaar gezag zijn 
bekleed). Zoontjens spreekt van quasi-bestuurlijk toezicht, zie P.J.J. Zoontjes ‘Toezicht op het bij-
zonder onderwijs’, in: Regelmaat, 25(3), p. 96. 

539. Kamerstukken II, 2008-2009, 31 828, nr. 3, p. 6. 
540. J.M.H.F. Teunissen, ‘Instructieregels in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening’, in: Bouwrecht, 2009, 

nr.4, p. 293. 
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naal ruimtelijk beleid kunnen op basis van de Wet ruimtelijke ordening voorts bij of 
krachtens provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur instructiere-
gels over de inhoud van bestemmingsplannen worden gegeven. Ook kunnen in pro-
vinciale of landelijke coördinatieregelingen bevoegdheden van decentrale ambten, 
bij gedeputeerde staten of de minister worden belegd.541 

De Grondwet staat niet aan de weg aan deze vormen van specifiek toezicht want zij 
bepaalt dat het toezicht bij de wet wordt geregeld; dat behoeft niet noodzakelijker-
wijs de algemene wet te zijn maar kan ook de bijzondere wet zijn. 

Met de uiteenlopende specifieke instrumenten is in de Nederlandse interbe-
stuurlijke verhoudingen een ondoorzichtig woud aan beïnvloedings- en toezicht-
voorzieningen ontstaan met uiteenlopende regelingen in vele bijzondere wetten.

Tegen al deze specifieke toezichtarrangementen is zowel in de leer als in de 
praktijk van het bestuur allengs meer weerstand ontstaan en dat heeft geleid tot een 
herbezinning op een meer wenselijke inrichting van de bestuurlijke verhoudingen. 
Een mijlpaal daarin is de Wet revitalisering generiek toezicht. In het kielzog van de 
Wet revitalisering generiek toezicht is saneringswetgeving tot stand gekomen die de 
specifieke toezichtarrangementen zoveel mogelijk heeft geschrapt. De hierboven als 
voorbeelden genoemde wettelijke bepalingen bestaan evenwel nog steeds.

In de terminologie van het Kabinetsstandpunt over het rapport van de Be-
stuurlijke Werkgroep Alders zijn eenheid en decentralisatie in de Neder-
landse staat te beschouwen als polen waartussen een inherente spanning 
bestaat welke in de bestuurlijke verhoudingen tot een oplossing moet worden 
gebracht en is toezicht het mechanisme dat beide beginselen in evenwicht 
brengt. De functie van toezicht is om ruimte te bieden voor een maximale vrij-
heid van handelen van decentrale overheden zonder dat het eenheidsbeginsel 
gevaar loopt. Anderzijds dient het veiligstellen van eenheid te gebeuren op een 
wijze die recht doet aan het decentralisatiebeginsel.542

Vanwege dat beginsel is terughoudendheid geboden bij ingrepen in hande-
len of nalaten van decentrale overheidsorganen. Voor het instellen van interbe-
stuurlijk toezicht is een legitiem motief vereist. De autonomie of de beleidsvrij-
heid van decentrale overheden kan door ingrijpen van het toezichthoudende or-
gaan van de hogere overheidslaag immers ernstig worden beperkt. Zowel voor 
het hanteren van een generiek toezichtinstrument, of dat nou goedkeuring, ver-
nietiging of een taakverwaarlozingsvoorziening is, als voor specifiek toezicht 
dienen dan ook goede gronden aanwezig te zijn. De vernietigingsgronden die 
de Grondwet noemt, zijn strijd in strijd met het recht of met het algemeen belang. 
De Grondwet bepaalt inhoudelijk niets over goedkeuring en bevat dus ook niet de 
gronden waarop goedkeuring aan besluiten kan worden onthouden. In de Algemene 
wet bestuursrecht is echter bepaald dat dat kan wegens strijd met het recht en op een 
grond aangegeven bij of krachtens de specifieke wet die goedkeuring toestaat. 

Vanwege het ingrijpende karakter van het toezichtinstrument, wordt aangeno-

541. Artikelen 3.8, vierde en zesde lid en 4.1 tot en met 4.4 van de Wet ruimtelijke ordening. 
542. Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk toezicht, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr. 65, pp. 

3-4. 
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men dat niet elke beslissing die niet in overeenstemming is met het recht of met 
het algemeen belang, een ingreep in de autonomie of beleidsvrijheid van een 
ambt van een decentrale overheid rechtvaardigt. Met name bij de toezichtgrond 
strijd met het algemeen belang is de beleidsvrijheid in het geding zoals ook zal 
blijken in de bespreking van recente decentrale besluiten die op die grond zijn 
vernietigd. 

IV.3 Interbestuurlijk toezicht in het Europees Handvest  
inzake lokale autonomie

IV.3.1 A R T I K E L  8

Waar het Europees Handvest inzake lokale autonomie beoogt de autonomie van de-
centrale overheden veilig te stellen en te bevorderen, spreekt het welhaast vanzelf 
dat we in dit verdrag ook bepalingen aantreffen die het interbestuurlijk toezicht aan 
banden leggen. In artikel 8 van het Handvest gaat het om het toezicht op activitei-
ten van lokale autoriteiten maar de term ‘activiteiten’ is juridisch niet onmiddellijk 
helder. De toelichting op het artikel gebruikt dezelfde terminologie zodat daar ook 
niet direct uit blijkt wat onder de term moet worden begrepen. Uit het systeem van 
het Handvest kan evenwel worden afgeleid dat zowel wetgeving als andere besluiten 
en feitelijke handelingen van decentrale bestuursorganen onder activiteiten kunnen 
worden begrepen en mitsdien in beginsel aan toezicht kunnen worden onderwor-
pen. Toezicht mag volgens het Handvest alleen worden uitgeoefend op de wijze en 
in de gevallen voorzien bij Grondwet en wet543 en moet normaliter dienen ter verze-
kering van de rechtmatigheid en de constitutionele principes. Maar ten aanzien van 
taken waarvan de uitvoering door organen van een hogere overheid is gedelegeerd 
aan een ambt van een decentrale overheid, laat het verdrag ook doelmatigheids- of 
beleidstoetsing toe.544 Ook wordt bepaald dat bij de uitoefening van het interbe-
stuurlijk toezicht proportionaliteit moet bestaan tussen de mate van interventie en 
de belangen die daarmee worden beschermd.545 

Die tekst van de toezichtbepaling in het Handvest luidt in de authentieke Engelse en 
Franse teksten als volgt: 

Article 8 – Administrative supervision of local authorities activities 
1 Any administrative supervision of local authorities may only be exercised 
according to such procedures and in such cases as are provided for by the con-
stitution or by statute. 
2 Any administrative supervision of the activities of the local authorities shall 
normally aim only at ensuring compliance with the law and with constitu-
tional principles. Administrative supervision may however be exercised with  

 

543. Artikel 8, eerste lid, Europees Handvest inzake lokale autonomie.
544. Artikel 8, tweede lid, Europees Handvest inzake lokale autonomie.
545. Artikel 8, derde lid, Europees Handvest inzake lokale autonomie.



223

Zelfstandigheid in gebondenheid

regard to expediency by higher-level authorities in respect of tasks the execu-
tion of which is delegated to local authorities. 
3 Administrative supervision of local authorities shall be exercised in such a 
way as to ensure that the intervention of the controlling authority is kept in 
proportion to the importance of the interests which it is intended to protect. 

Article 8 – Contrôle administratif des actes des collectivités locales 
1 Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé 
que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi. 
2 Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit nor-
malement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitu-
tionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de 
l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne 
les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales. 
3 Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le 
respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité 
de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver. 

Zowel in de oude lidstaten van de Raad van Europe als in de nieuwe democratieën 
in Midden- en Oost-Europa is het interbestuurlijk toezicht geregeld in de nationale 
Grondwet of in wetgeving. Dat is in overeenstemming met de bepalingen van het 
Europees Handvest inzake lokale autonomie. Daarin wordt gesproken van admini-
stratief toezicht en dat omvat alle toezicht dat niet uitdrukkelijk tot de competentie 
van rechters behoort. Rechterlijke controle heeft in de visie die binnen de Raad van 
Europa wordt aangehangen een andere logica, te weten die van het Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens. Volgens de toelichting bij artikel 8 van het Hand-
vest ziet dit artikel ook niet op de benoeming of de activiteiten van de ombudsman 
hoewel dat instituut in sommige landen wordt beschouwd als een van de centrale 
organen die betrokken zijn bij het administratieve toezicht. 

Onder het administratieve toezicht in Het Europees Handvest inzake lokale autono-
mie is zowel ex ante als ex post toezicht begrepen. Onder ex-ante- of a-prioritoezicht 
worden zowel de, soms heel algemene, verplichtingen voor decentrale bestuursor-
ganen om hiërarchisch hogere organen te informeren of besluiten toe te zenden 
voordat zij in werking kunnen treden, als ‘echte’ goedkeuringsprocedures gerekend. 
Schorsing, vernietiging of rectificatie van besluiten vormen het ex-posttoezicht. Het 
moment waarop toezicht mag worden uitgeoefend, wordt uit de tekst van artikel 8 
van het Handvest niet duidelijk. 

Het tweede lid van artikel 8 van het Handvest bevat de gronden voor toezicht, maar 
ook die tekst is niet in alle opzichten helder. Het artikellid bepaalt dat interbestuurlijk 
toezicht normaliter alleen betrekking mag hebben op de rechtmatigheid van bestuurs-
handelen. De term ‘normaliter’, die in de officiële Nederlandse vertaling546 luidt ‘in de 
regel’ en in de Franse en Engelse tekst respectievelijk ‘normalement’ en ‘normally’, roept 
vragen op. Die worden slechts gedeeltelijk beantwoord door de tweede volzin van het 
tweede lid die een uitzondering formuleert op de regel van rechtmatigheidstoezicht: 

546. Trb. 1987, 63. 
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ingeval van uitoefening van door hogere overheidsorganen aan organen van decentrale 
overheden gedelegeerde bevoegdheden, is ook doelmatigheidstoetsing toegestaan. In 
de toelichting bij het Handvest wordt aangetekend dat dit niet de enige uitzondering op 
de regel is maar op welke andere uitzonderingsgevallen hier wordt gedoeld, laat de toe-
lichting in het ongewisse. Mogelijk betreft het de voorzieningen die ingevolge artikel 
9, vijfde lid, van het Handvest moeten worden getroffen ten behoeve van financieel 
zwakke decentrale overheden die in de regel geen inbreuk mogen maken op de be-
leidsvrijheid van de decentrale organen. 

Hoe dat ook zij, bij autonome taken is normaliter alleen toezicht op verenigbaar-
heid met de wet of constitutionele beginselen toegestaan. De term ‘verenigbaarheid 
met de wet’ moet niet alleen formeel worden uitgelegd zodat daaronder niet alleen 
strijdigheid met de wet in formele zin moet worden verstaan noch alleen strijd met 
de letter van de wet. Ook de bedoeling van de regelgever moet in ogenschouw wor-
den genomen. Hoewel bij gedelegeerde taken daarnaast ook doelmatigheidstoet-
sing mogelijk is, laat, de bepaling niet toe dat de toezichthouder op de stoel van het 
bestuursorgaan gaat zitten en zijn eigen oordeel in de plaats stelt van dat van het 
bestuursorgaan. Ook is van belang dat met de verwijzing naar constitutionele be-
ginselen niet is bedoeld om toezicht aanvaardbaar te maken dat verder gaat dan de 
toets op conformiteit met de wet. Dat betekent dat de grond ‘strijd met het algemeen 
belang’ die niet alleen de Nederlandse Grondwet maar bijvoorbeeld ook de Oosten-
rijkse en de Belgische (Grond)wet kennen voor toepassing van een toezichtinstru-
ment, niet in overeenstemming is met het Handvest. Deze landen hebben dan ook 
voorbehouden gemaakt op de bepaling in het Handvest. Daar wordt voor Nederland 
hierna op ingegaan. 

Een minderheid van de lidstaten van de Raad van Europa kent nog de mogelijkheid 
van beleidstoetsing bij het interbestuurlijk toezicht op autonome taken van decen-
trale bestuursorganen. Het gaat daarbij vaak om beslissingen die de financiën van de 
decentrale overheden raken, maar ook in andere gevallen komt doelmatigheidstoet-
sing nog voor. Nederland behoort tot de evengenoemde minderheid. De tendens 
in de lidstaten-partij bij het Handvest is om toezicht op verenigbaarheid met het 
algemeen belang bij autonome bevoegdheden af te schaffen of tenminste te beper-
ken. Dat geldt ook voor de landen die een voorbehoud hebben gemaakt bij artikel 8, 
tweede lid, van het Handvest. In de toelichting bij het voorschrift over de proportio-
naliteit in artikel 8, derde lid, van het verdrag wordt gesteld dat de toezichthoudende 
instantie gehouden is het toezicht uit te oefenen op de wijze die de minste inbreuk 
maakt op de lokale autonomie. en Bij vernietiging wegens strijd met het algemeen 
belang van in autonomie genomen bestuursbesluiten of regelgeving zal de proporti-
onaliteit snel in het gedrang komen omdat op doelmatigheid wordt getoetst. Dan zal 
sprake zijn van inbreuk op het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Interes-
sant is dat in de wetgeving van nieuwe lidstaten van de Raad van Europa in voorma-
lig Oost-Europa als Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Slovenië en Polen, vernietiging 
op doelmatigheidsgronden niet is toegelaten.547 

547. Giorgio de Sabbata, Report on monitoring the implementation of the European Charter of local 
self-government 1996 − Explanatory memorandum − CPL (3) 7 Part II. https://wcd.coe.int/wcd/
ViewDoc.jsp?Ref=CPL(3)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorIntra
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In het Handvest is blijkens de toelichting afgezien van nadere voorschriften over de 
voorwaarden waaronder en de wijze waarop interventies kunnen worden gepleegd 
door de toezichthouder omdat artikel 11 van het Handvest bepaalt dat er beroep op 
een rechter moet openstaan. Deze redengeving overtuigt niet. Het afzien van nadere 
voorschriften lijkt veeleer ingegeven door de overweging dat het bereiken van over-
eenstemming over dergelijke bepalingen tussen de lidstaten-partij bij het verdrag 
geen sinecure zou zijn geweest, mede gezien de uiteenlopende staatsrechtelijke tra-
dities. De lidstaten van de Raad van Europa hebben verschillende staatsvormen. In 
eenheidsstaten houden over het algemeen organen van de centrale overheid toezicht 
terwijl in federale staten of confederaties veelal organen van regionale bestuursla-
gen daartoe bevoegd zijn. Het interbestuurlijk toezicht op gemeentebesturen is in 
landen als Frankrijk, Italië en Denemarken toevertrouwd aan gedeconcentreerde 
diensten van het rijk. In Frankrijk geldt dat ook voor het toezicht op de besturen 
van departementen. In andere landen met twee decentrale bestuurslagen zoals in 
Nederland en Zweden, is het toezicht op de besturen van beide lagen in de meeste 
gevallen opgedragen aan ambten van het centrale overheidsniveau. In Duitsland is 
het toezicht op gemeentebesturen vooral belegd bij de regionale staten, de Länder. 

In sommige staten die partij zijn bij het Handvest kan de toezichthoudende instan-
tie, i.e. een bestuursorgaan of een speciale toezichthouder buiten de bestuurskolom, 
zelf in een nieuw besluit voorzien. Maar er zijn ook landen waar dat niet is toege-
staan. Soms heeft de toezichthouder geen mogelijkheden een einde te maken aan 
een situatie die in strijd wordt geacht met de wet of het algemeen belang en dan is de 
enig openstaande weg die naar de rechter. Daarmee wordt administratief toezicht 
dan rechterlijk toezicht. Het meest in lijn met de voorzieningen van het Handvest 
is de situatie in landen waar de toezichthouder, nadat hij door het initieel bevoegde 
bestuursorgaan is geïnformeerd over een besluit, dat besluit beoordeelt en indien hij 
van oordeel is dat er mankementen aan zijn, het besluit ter beoordeling kan voorleg-
gen aan een rechterlijke instantie. Bestuursorganen kunnen in een aantal lidstaten-
partij voorziening vragen tegen een toezichtbeslissing bij een orgaan van een (naast)
hogere bestuurslaag. In veel landen bestaat de mogelijkheid voor lagere bestuurs-
organen om (daarna) bij een rechterlijke instantie, meestal een bestuursrechter, 
beroep in te stellen tegen de beslissing van de toezichthouder. In Scandinavische 
landen kan de toezichthouder alleen de onrechtmatigheid van een besluit aangeven 
en kunnen burgers zich vervolgens tot de rechter wenden; bestuursorganen hebben 
die mogelijkheid niet. 

Artikel 8 van het Handvest geldt in beginsel ook voor toezicht op besluiten over fi-
nanciële aangelegenheden. Vaak bestaan daar in de wetgeving van lidstaten speciale 
toezichtsystemen voor zoals dat ook in Nederland het geval is. Het financiële toe-
zicht wordt vaak door speciale colleges uitgeoefend zoals de rekenkamer in Neder-
land en is in veel landen meer rechterlijk dan bestuurlijk van aard. Maar er zijn ook 
landen waarin het toezicht wordt uitgeoefend door ambtenaren zoals inspecties van 
ministeries van financiën. Voor de toegang tot de kapitaalmarkt bestaan vaak extra 

net=DBDCF2&BackColorIntranet=FD, laatstelijk geraadpleegd op 15 december 2016. 
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mechanismen van toezicht, zowel binnen als buiten het openbaar bestuur. De auto-
nomie van decentrale overheden wordt in belangrijke mate bepaald door de financi-
ele mogelijkheden die zij hebben. Als het gaat om de invloed van hogere overheden 
op het budget van decentrale overheden wordt wel gesproken over indirect toezicht. 
Maar in financieel opzicht hebben niet alleen deze gouden koorden tussen centrale 
en decentrale overheden invloed op de autonomie. Dat geldt ook voor het interbe-
stuurlijk toezicht op begrotingen en rekeningen, op besluiten tot het aangaan van 
leningen of andere beslissingen die bijvoorbeeld activiteiten op de kapitaalmarkt 
inhouden. Als de financiën van een decentrale overheid niet op orde zijn, moet zij 
zich vaak verregaand toezicht laten weggevallen en dat maakt uiteraard inbreuk op 
haar zelfstandigheid. De voorzieningen variëren sterk in de lidstaten het spreekt 
voor zich dat naarmate het toezicht op de begroting sterker is, de autonomie verder 
wordt beperkt.548 

IV.3.2 V O O R B E H O U D E N  M E T  B E T R E K K I N G  T O T  T O E Z I C H T

Aan de eis in het eerste lid van artikel 8 van het Handvest dat er een (grond)wettelijke 
of wettelijke basis voor interbestuurlijk toezicht moet zijn waarin de wijze waarop en 
de gevallen waarin het toezicht kan worden uitgeoefend zijn neergelegd, voldoet het 
Nederlandse recht. In de Grondwet is in artikel 132, eerste, tweede en vijfde lid, be-
paald dat de wetgever het toezicht moet regelen. Voorts bepaalt het vierde lid van deze 
grondwetsbepaling dat vernietiging van besluiten van decentrale overheidsorganen al-
leen kan geschieden bij koninklijk besluit wegens strijd met het recht of strijd met het 
algemeen belang. Met de artikelen 259 en 268 Gemeentewet en 253 en 261 Provincie-
wet die handelen over preventief en repressief toezicht op besluiten van gemeentelijke, 
respectievelijk provinciale bestuursorganen, wordt uitvoering gegeven aan de grond-
wettelijke opdracht aan de wetgever in formele zin. Gecontateerd kan dan ook worden 
dat de (grond)wettelijke basis voor het interbestuurlijk toezicht die het eerste lid van 
artikel 8 van het Handvest vereist, in Nederland aanwezig is.

Zoals hierboven al is gebleken, kent het Handvest voor wat betreft het interbe-
stuurlijk toezicht het onderscheid tussen gedelegeerde en niet-gedelegeerde taken. 
In Nederland wordt er vaak van uitgegaan dat hieronder moet worden verstaan wat 
hier geldt als medebewindstaken hoewel doctrinair het begrip ‘gedelegeerde taken’ 
niet noodzakelijkerwijs dezelfde inhoud heeft. Onder wat in het Handvest wordt 
aangeduid als gedelegeerde taken dienen naar mijn oordeel alleen de taken te wor-
den gerekend die in de Nederlandse wetgeving als gevorderde taken worden aange-
duid.549 Indien taken niet worden gevorderd zoals bij facultatief medebewind het ge-
val is, kunnen die taken in de systematiek van het Handvest niet tot de gedelegeerde 
taken worden gerekend maar moeten zij als autonome taken gelden. 

548. Zoals eerder aangegeven blijft het financiële toezicht in dit boek buiten beschouwing omdat dit een 
apart terrein betreft waarvoor specifieke regelingen gelden.

549. Zie hierover ook C.A.J.M. Kortmann, ‘Autonomie. Droom en werkelijkheid’, in: Gst. 2007, 7270, 
nr. 35 en mijn discussie met W. Konijnenbelt in de Gemeentestem 2008, 7308, nrs. 139 en 140. 
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De toenmalige Nederlandse regering heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van 
het verbod op doelmatigheidstoezicht bij autonome taken dat in artikel 8, tweede lid, 
van het Handvest is vervat.550 Daarmee is deze bepaling uit het Handvest voor Neder-
land niet van toepassing. Dat is door de regering destijds noodzakelijk geacht omdat in 
Nederland soms wordt getoetst op strijd met het algemeen belang. En in de jaren die 
volgen is ook daadwerkelijk met enige regelmaat gebruikgemaakt van de bevoegd-
heid tot doelmatigheidstoezicht op autonome besluiten. Een aantal in autonomie 
genomen decentrale besluiten is spontaan vernietigd wegens strijd met het alge-
meen belang.551 

Nederland heeft bij de ratificatie van het Europees Handvest inzake lokale auto-
nomie nog een voorbehoud gemaakt dat raakt aan het interbestuurlijk toezicht. Dat 
voorbehoud ziet op artikel 9, vijfde lid, van het Handvest waarin is bepaald dat er voor-
zieningen moeten zijn ten behoeve van financieel zwakke decentrale overheden.552 Vol-
gens dit artikellid mogen de desbetreffende voorschriften geen inbreuk maken op de 
beleidsvrijheid van de decentrale organen. Voor Nederlandse gemeenten zijn in artikel 
12 van de Financiële Verhoudingswet voorzieningen getroffen die extra middelen 
van het rijk ten behoeve van in financiële problemen verkerende gemeenten moge-
lijk maken. Gemeenten die extra middelen ontvangen, worden min of meer onder 
curatele van de centrale overheid gesteld. Aldus wordt ook getreden in hun autono-
me bevoegdheden. Dat zou in strijd komen met hetgeen in artikel 9, vijfde lid, van het 
Handvest is bepaald en daarom is een voorbehoud gemaakt bij dit artikellid. Omdat het 
hier een zeer specifieke ‘noodmaatregel’ betreft, wordt daarop niet verder ingegaan. 

Het voorbehoud voor artikel 8, tweede lid, van het Handvest vormt een grotere 
inbreuk op de waarborgen die het Handvest aan decentrale overheden beoogt te 
bieden dan dat ten aanzien van artikel 9, vijfde lid. Het betekent immers dat in Ne-
derland zonder in strijd te komen met het Handvest, niet alleen voor medewinds-
bevoegdheden, maar ook voor autonome bevoegdheden doelmatigheidstoetsing is 
toegelaten. Dat toezicht op ingevolge de autonome competentie genomen besluiten 
verregaand ingrijpt in de beleidsvrijheid van decentrale overheden, behoeft geen na-
der betoog. 

Ten aanzien van dit artikel 11 van het Handvest heeft Nederland ook een voor-
behoud gemaakt omdat er voor Nederlandse decentrale overheden geen algemeen 
beroepsrecht op een rechterlijke instantie is. Dat is ten tijde van de toetreding tot 
het verdrag weliswaar het geval maar inmiddels zijn decentrale bestuursorganen in-
gevolge artikel 1:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden als 
de hen toevertrouwde belangen in het geding zijn en kunnen zij vrijwel altijd bij de 
rechter in beroep tegen besluiten die hen regarderen. Voor het beroep tegen ver-
nietigingsbesluiten heeft het voorbehoud geen gevolgen (gehad). De artikelen 281a 
Gemeentewet en 274a van de Provinciewet stellen (ook) voor belanghebbende be-
stuursorganen beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak open, zodat voorzien is 
in een beroepsrecht voor provincie- en gemeentebesturen, zij het dat het uiteraard 

550. H. Koning, ‘Gemeentelijke autonomie naar Nederlands en naar Europees recht’ (slot) in: Gst. 
2000-7119, 2.

551. Voor een recent voorbeeld ABRvS 22 april 2009, LJN BI1842; JB 2009/144, met noot J.W.L. 
Broeksteeg (Landsbanki-II).

552. Ook Andorra, Azerbeidzjan, Tsjechië en Zwitserland maakten een voorbehoud bij dit artikellid.
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om rechtmatigheidstoetsing gaat en bij vernietiging wegens strijd met het algemeen 
belang vooral andere aspecten dan de rechtmatigheid in het geding zijn.553 Onver-
minderd mijn bezwaren tegen een beroepsrecht voor bestuursorganen die later in 
dit hoofdstuk nog aan de orde zullen komen, zou het voorbehoud bij artikel 11 van 
het Handvest naar mijn mening kunnen worden ingetrokken omdat decentrale be-
stuursorganen van nagenoeg dezelfde rechtsmiddelen tegen besluiten van andere 
bestuursorganen gebruik kunnen maken als de belanghebbende burger ten dienste 
staan. 

IV.3.3 I L L U S T R A T I E

Uit de navolgende korte illustratie554 blijkt dat over het interbestuurlijk toezicht in 
lidstaten-partij bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie uiteenlopend 
wordt gedacht. Ingegaan wordt op de situatie in vier landen, te weten de federale 
staat Oostenrijk, de nog relatief jonge Spaanse democratische staat, het uit drie ver-
regaand autonome landsdelen bestaande Verenigd Koninkrijk en de gedecentrali-
seerde eenheidsstaat Zweden. 

In Oostenrijk is het Handvest van kracht geworden op 1 september 1988. Het land 
heeft bij de ratificatie van het Handvest geen voorbehouden in strikte zin gemaakt 
maar wel een verklaring afgelegd dat het zich niet gebonden acht aan artikel 8, twee-
de lid, van het Handvest. De federale Grondwet van Oostenrijk kent interbestuurlijk 
toezicht door de federale regering en met name door de regeringen van de negen 
Länder. Dat toezicht ziet zowel op rechtmatigheid als op doelmatigheid. Opvallend 
is dat doelmatigheid een constitutioneel beginsel is in Oostenrijk dat in acht moet 
worden genomen door de Bund (federatie), de Länder en de gemeenten. De Länder 
oefenen zowel op eigen titel als namens de Bund interbestuurlijk toezicht op ge-
meenten uit. De belangrijkste toezichtvormen zijn de controle op de gemeentelijke 
begroting, de goedkeuring van gemeentelijke verordeningen en de vernietiging van 
gemeentelijke besluiten die in strijd zijn met het recht.

In Spanje is het Handvest op dezelfde datum van kracht geworden als in Oostenrijk. 
Spanje heeft voor artikel 8 ook geen voorbehoud gemaakt. Het Koninkrijk Span-

553. Dit beroepsrecht is een afwijking van artikel 8:4, eerste lid onderdeel d, van de Algemene wet be-
stuursrecht dat beroep tegen schorsing of vernietiging van een besluit van een ander bestuursor-
gaan uitsluit; hier gelden de (organieke) Gemeentewet en Provinciewet als leges speciales ten op-
zichte van de (organieke) Algemene wet bestuursrecht.

554. Gebaseerd op de antwoorden op door mij aan de desbetreffende independent experts in the Expert 
Group on the European Charter of Local Self-Government for the Congress of Local and Re-
gional Authorities in Europe (CLRAE) in the Council of Europe voorgelegde vragen. De experts 
zijn voor Oostenrijk: Anna Gamper (Universität Innsbruck), voor Spanje: Angel Manuel Moreno 
Molina (Universidad Carlos III/INAP Madrid), voor het Verenigd koninkrijk Chris Himsworth 
(Edinburgh University Law School) en voor Zweden: Tom Madell (Universitet Umea). Zie ook 
Angel Manuel Moreno Molina (red.), Local government in the EU, INAP Madrid 2011 (waarin de 
evengenoemde auteurs en ik samen met andere auteurs uit de overige EU-lidstaten, het decentrali-
satierecht in de lidstaten van de Europese Unie beschrijven) en voorts A. Delcamp et J. Loughlin, 
La décentralisation dans les États de l’Union européenne, La documentation Francaise, Paris 2002. 
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je kent drie soorten decentrale overheidslichamen (entidades locales): gemeenten 
(municipios), provincies (provincias) en eilanden (islas).555 De gemeenten behoren 
tot de eerste laag terwijl de provincies en eilanden deel uitmaken van de tweede laag 
van decentrale overheden. Organen van de staat of van de tweede laag oefenen in-
terbestuurlijk toezicht uit op de organen van de eerste laag. Decentrale overheden 
zijn in de Spaanse Grondwet autonoom. Maar zij zijn volgens de Spaanse doctrine 
niet onafhankelijk want de Spaanse Wet voor de decentrale overheden maakt inter-
bestuurlijk toezicht mogelijk. Doelmatigheidstoezicht is in de regel niet toegestaan 
in het Spaanse systeem omdat dit onverenigbaar wordt geacht met de lokale autono-
mie. Spontane vernietiging van decentrale besluiten om doelmatigheidsredenen is 
om deze reden ook niet mogelijk. Toezicht dient zich te beperken tot de rechtmatig-
heid. Deze theoretische uitgangspunten blijken nuancering te behoeven. Een klein 
aantal belangrijke besluiten ingevolge specifieke wetgeving, met name op het terrein 
van de ruimtelijke ordening, is onderworpen aan goedkeuring door een hoger over-
heidsorgaan. Daarbij kan ook op doelmatigheid worden getoetst. Daarnaast komen 
er steeds meer vormen van indirect, subtiel of ‘vermomd’ doelmatigheidstoezicht 
door organen van een hogere overheidslichaam voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
zogenoemde voorafgaande interbestuurlijke coördinatie of om de eis van een voor-
afgaand positief rapport van een hoger bestuursorgaan. Een hoger overheidsorgaan 
kan in Spanje bij de bestuursrechter vernietiging van het besluit van een lager or-
gaan verzoeken. Ook is in uitzonderlijke gevallen indeplaatsstelling mogelijk. In ex-
treme gevallen van handelen in strijd met het algemene belang en de constitutionele 
verplichtingen kan de nationale regering besluiten tot ontbinding van een gemeen-
telijk bestuursorgaan zoals in het geval van de ontbinding van de gemeenteraad in 
Marbella in 2006 vanwege grootschalige land- en bouwcorruptie. 

In het Verenigd Koninkrijk is het Handvest van kracht geworden op 1 augustus 
1998. Net als in Spanje is hier geen voorbehoud gemaakt voor artikel 8. In het 
Verenigd Koninkrijk hebben gemeenten een sterke positie met van oudsher brede 
bevoegdheden. In een institutioneel systeem voor interbestuurlijk toezicht op alle 
gemeenten is niet voorzien. Maar tegelijkertijd is er een traditie van ingrijpen door 
de nationale overheid. De regering heeft in een aantal gevallen financieel en beleids-
matig toezicht opgelegd in de vorm van goedkeuring van specifieke besluiten van 
gemeentebesturen. Besluiten van lokale overheidsorganen zijn ten aanzien van een 
aantal aspecten wel onderworpen aan beroep op ministers die zich daarover laten 
adviseren door onafhankelijke controleurs, in Engeland en in Wales inspectors ge-
noemd, in Schotland reporters. Zij toetsen de besluiten op ‘good accounting, lega-
lity and best value’ en kunnen hun beslissingen in de plaats van de besluiten van de 
gemeentebesturen stellen. Tegen de beslissingen van de ministers staat beroep bij 
de rechter open.

In Zweden is het Europees Handvest van kracht geworden op 1 december 1989. 
Ook Zweden heeft voor artikel 8 geen voorbehoud gemaakt bij de ratificatie van het 

555. Spanje heeft twee archipels, de Canarische eilanden en de Balearen, die gelden als decentrale over-
heidseenheden. Ieder groter eiland in een van beide archipels is een afzonderlijke decentrale een-
heid. 
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Handvest. De Zweedse Grondwet bepaalt dat het centrale overheidsverband, de re-
gio’s, de departementen en de gemeenten onafhankelijke lichamen zijn. De gemeen-
ten hebben de bevoegdheid hun eigen huishouding te regelen en zij bepalen hun 
eigen inrichting. Interbestuurlijk toezicht wordt vooral uitgeoefend door ombuds-
mannen − die een andere taak hebben dan die van hun naamgenoten in Nederland 
− en landelijke toezichthouders voor bijvoorbeeld het onderwijs of de sociale zeker-
heid. De toezichthouders controleren of de overheidsorganen handelen in overeen-
stemming met het recht. Zij onderzoeken klachten van burgers, voeren inspecties 
uit bij de overheidslichamen en initiëren zelf onderzoeken. In Zweden wordt aan de 
ombudsman een voorname functie toegedacht in het administratief toezicht maar 
zijn onderzoeken zijn daar niet op gericht en deze vorm van toezicht wordt door de 
gremia van de Raad van Europa niet begrepen onder het toezicht waarop artikel 8 
van het Europees Handvest inzake lokale autonomie betrekking heeft.

IV.4 Interbestuurlijk toezicht in het nationale recht

IV.4.1 G R O N D W E T

De Nederlandse staatsinrichting is, zoals eerder ter sprake kwam, gebaseerd op een 
organische visie waarin de verschillende delen van de gedecentraliseerde eenheids-
staat − gemeenten, provincies en rijk − eigen bevoegdheden hebben maar ook met 
elkaar verbonden zijn. Om die verbondenheid te waarborgen moeten organen van 
het in de toezichtverhouding hiërarchisch hoger niveau bestuurlijk toezicht kunnen 
uitoefenen op gemeente- en provinciebesturen. In de Grondwet is een grondslag 
opgenomen voor goedkeuring, schorsing en spontane vernietiging van besluiten 
van een decentraal overheidsambt door een hoger ambt. De aanduiding ‘spontaan’ 
heeft te maken met het feit dat vernietiging van besluiten in het recht meestentijds 
geschiedt door een rechterlijke instantie op aangeven van een justitiabele. Bij het 
vernietigingsrecht in de interbestuurlijke verhoudingen acteert de Kroon op eigen 
initiatief. Zij vernietigt het besluit van een lager orgaan binnen de bestuurskolom 
zonder dat iemand daartoe een juridische procedure heeft geëntameerd en dus zon-
der rechterlijke tussenkomst. Dat de Kroon daaraan voorafgaand regelmatig door 
een burger of een instantie is geattendeerd op het bestaan van het te vernietigen be-
sluit en de wet sommige bestuursorganen zelfs een wettelijke plicht oplegt de desbe-
treffende besluiten te melden, doet aan het spontane karakter van het schorsings- en 
vernietigingsrecht niet af. In de artikelen 273 en 273a van de Gemeentewet en 266 
van de Provinciewet wordt de burgemeester, gedeputeerde staten en de commissaris 
van de Koning opgedragen om van besluiten die naar hun oordeel voor vernietigen 
in aanmerking komen, mededeling te doen aan de desbetreffende vakminister. Deze 
bepalingen worden wel aangeduid als wettelijke klikplichten.

Artikel 132, tweede lid, van de Grondwet, draagt de regeling van het interbestuur-
lijk toezicht op de decentrale besturen op aan de wetgever. Het derde lid van het ar-
tikel bevat de grondslag voor bij of krachtens de wet in te stellen preventief toezicht 
op de gemeente- en provinciebesturen en het vierde lid handelt over vernietiging van 
hun besluiten door de Kroon. 

De wetgever heeft in de Gemeentewet en de Provinciewet regels gegeven voor 
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goedkeuring, schorsing en vernietiging van besluiten van respectievelijk gemeente- 
en provinciebesturen alsmede over voorzieningen indien zij hun taken niet of niet 
naar behoren vervullen. Hiervoor kwam al aan de orde dat sedert de inwerkingtre-
ding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht de algemene regeling 
van het interbestuurlijk toezicht in die wet is opgenomen.

Voordat nader op de vigerende bepalingen over interbestuurlijk toezicht in de 
organieke wetten wordt ingegaan, volgt een schets van de ontwikkeling van de daar-
voor relevante grondwettelijke bepalingen.556 

Vóór het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden is in de Staatsregeling voor 
het Bataafsche Volk 1798 de volgende bepaling opgenomen over onder meer het 
toezicht op gemeente en departementsbesturen: 

‘Artikel 107: Toezigt over handelingen der Departementaale en Gemeente-
Bestuuren, en Geregtshoven en Regtbanken.Het heeft toezigt over de han-
delingen der Departementaale en Gemeente-Bestuuren, gelijk mede der 
Geregtshoven en Regtbanken. Het kan derzelver Acten, zo die met de Wet-
ten strijdig zijn, in haare werking, gelijk ook derzelver Leden in hunne bedie-
ningen, schorsen, en de laatsten daadlijk afzetten, mids zoodanig besluit met 
redenen bekleed zij, blijvende aan de voornoemde Bestuuren, Geregtshoven 
en Regtbanken, of aan de bijzondere Leden van dien, ten allen tijde, onverlet 
hunne bijzondere verändwoording of aanklagt bij het Vertegenwoordigend 
Lichaam.’

De opeenvolgende Grondwetten van het Koninkrijk kennen verschillende bepalin-
gen over het interbestuurlijk toezicht. De voor dit boek voornaamste worden hier-
onder weergegeven om de ontwikkeling tot het huidige grondwettelijke toezichtar-
tikel zichtbaar te maken. De specifieke bepalingen over financieel toezicht worden 
niet vermeld. Aangetekend zij dat er in 1814-1815 nog geen sprake is van de gede-
centraliseerde eenheidsstaat zoals wij die tegenwoordig kennen.557 

In de Grondwet der Vereenigde Nederlanden van 1814 wordt over het interbestuur-
lijk toezicht bepaald:

‘Artikel 91 Vorst schorst besluiten die strijdig zijn met algemeene wetten
Zij (de Staten der Provincie, IHD) mogen geene besluiten nemen strijdig met 
de algemeene wetten of het algemeen belang der Vereenigde Nederlanden. In 
geval zulks mogt gebeuren, heeft de Souvereine Vorst het vermogen die be-
sluiten te schorsen en buiten effect te stellen.’ 

556. Grotendeels ontleend aan http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/
vidyf0ke5w7x, laatstelijk geraadpleegd op 22 december 2016. 

557. de geciteerde teksten zijn ontleend aan http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9v-
vihlf299q0sr/vidyf0ke5w7x; laatstelijk geraadpleegd op 1 december 2016, waar de integrale tek-
sten van de constituties zijn te raadplegen.
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De Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden uit 1815 bepaalt over het re-
pressief toezicht op het provinciebestuur: 

‘Artikel 146. Mandaat: politie en oeconomie; Koning keurt reglementen goed. 
Aan de Staten wordt geheel en al overgelaten de beschikking en beslissing van 
alles wat tot de gewone inwendige policie en economie behoort. Alle zoodani-
ge reglementen en ordonnantiën als zij voor het algemeen provinciaal belang 
noodig oordeelen te maken, moeten alvorens haar beslag te hebben, aan de 
goedkeuring van den Koning worden onderworpen.’

en over het repressief toezicht:

‘Artikel 149 Koning schorst besluiten die strijdig zijn met algemeene wetten.
De Koning heeft het vermogen de besluiten der Staten, die met de algemeene 
wetten of het algemeen belang strijdig mogten zijn, te schorsen en buiten ef-
fect te stellen. 

Haar artikel 152 kent een koninklijk goedkeuringsrecht voor provinciale verorde-
ningen, luidende:

‘Uitoefening gezag en magt van provinciale Staten vastgelegd in reglementen. 
De wijze waarop het gezag en de magt, aan de provinciale Staten bij en ten 
gevolge van deze Grondwet gegeven, wordt geoefend wordt geregeld bij zoo-
danige reglementen, als door de Staten der Provinciën gemaakt en door den 
Koning goedgekeurd worden.’

Het toezicht op de gemeentebesturen is in de volgende bepalingen geregeld: 

‘Artikel 154. Bepalingen omtrent besturen ten platte lande
De Besturen ten platten lande, hetzij van heerlijkheden, districten of dorpen, 
worden ingerigt op zoodanigen voet, als met de bijzondere omstandigheden 
van elk derzelven, met de belangen der ingezetenen en het wettig verkregen 
regt der belanghebbenden onderling bestaanbaar geoordeeld wordt, alles in 
overeenstemming met deze Grondwet, en volgens nadere reglementen, op 
last der Staten te maken, welke dezelve, met hunne consideratiën, aan de be-
krachtiging van den Koning onderwerpen. 
Artikel 155. Plaatselijke verordeningen
De Plaatselijke Besturen hebben, overeenkomstig den inhoud hunner regle-
menten, de vrije beschikking over hunne huishoudelijke belangen, en maken 
daaromtrent de vereischte plaatselijke verordeningen, welke echter in geen 
geval met de algemeene wetten of het algemeen belang strijdig mogen zijn.
Zij zenden afschriften van dezelven aan de Staten der Provinciën, blijvende 
het voorts den Koning onverlet, om ten allen tijde inzage te vorderen, en zoo-
danige bevelen te geven, als hij vermeent te behooren.’

In 1840 bepaalt de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden over het toe-
zicht op provinciebesturen: 
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Artikel 147. Koning schorst besluiten die strijdig zijn met algemeene wetten
De Koning heeft het vermogen de besluiten der Staten, die met de algemeene 
wetten of het algemeen belang strijdig mogten zijn, te schorsen en buiten ef-
fect te stellen.’ 

en:

‘Artikel 150 Uitoefening gezag en magt van provinciale Staten vastgelegd in 
reglementen
De wijze waarop het gezag en de magt, aan de provinciale Staten bij en ten 
gevolge van deze Grondwet gegeven, wordt geoefend wordt geregeld bij zoo-
danige reglementen, als door de Staten der Provinciën gemaakt en door den 
Koning goedgekeurd worden.’

Over het toezicht op gemeentebesturen handelen de artikelen 152 en 153 die bepa-
len

‘Artikel 152. Bepalingen omtrent besturen ten platte lande
De Besturen ten platten lande, hetzij van heerlijkheden, districten of dorpen, 
worden ingerigt op zoodanigen voet, als met de bijzondere omstandigheden 
van elk derzelven, met de belangen der ingezetenen en het wettig verkregen 
regt der belanghebbenden onderling bestaanbaar geoordeeld wordt, alles in 
overeenstemming met deze Grondwet, en volgens nadere reglementen, op 
last der Staten te maken, welke dezelve, met hunne consideratiën, aan de be-
krachtiging van den Koning onderwerpen.’

en:

‘Artikel 153. Plaatselijke verordeningen
De Plaatselijke Besturen hebben, overeenkomstig den inhoud hunner regle-
menten, de vrije beschikking over hunne huishoudelijke belangen, en maken 
daaromtrent de vereischte plaatselijke verordeningen, welke echter in geen 
geval met de algemeene wetten of het algemeen belang strijdig mogen zijn.
Zij zenden afschriften van dezelven aan de Staten der Provinciën, blijvende 
het voorts den Koning onverlet, om ten allen tijde inzage te vorderen, en zoo-
danige bevelen te geven, als hij vermeent te behooren.’

Daarnaast voorziet een aantal artikelen in goedkeuring door provinciale staten res-
pectievelijk de Koning van begrotingen respectievelijk de invoering van belastingen.
De Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden uit 1848 kent het volgende toe-
zichtartikel voor provincies: 

‘Artikel 133: Koning schorst besluiten die strijdig zijn met algemeene wetten. 
De Koning heeft het vermogen de besluiten der Staten, die met de wetten of 
het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen of te vernietigen.De wet regelt 
de gevolgen.’
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Voor de gemeentebesturen wordt aangesloten bij dit artikel door:

‘Artikel 140. Regeling en bestuur van de huishouding der gemeente. 
Aan den raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der ge-
meente overgelaten. Op de verordeningen, welke hij te dien aanzien maakt en 
aan de Provinciale Staten moet mededeelen, is artikel 133 van toepassing.’

Ook in deze Grondwet zijn in een aantal artikelen specifieke toezichtvoorschriften 
voor financiële aangelegenheden gegeven. Het gaat om goedkeuring door provinci-
ale staten respectievelijk de Koning voor eigendomskwesties en begrotingen respec-
tievelijk voor de invoering van belastingen.

In de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1887 treffen we de vol-
gende bepalingen over het toezicht aan: 

‘Artikel 140 Koning schorst besluiten die strijdig zijn met algemeene wetten
De macht des Konings om de besluiten van Provinciale Staten of van Gedepu-
teerde Staten, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen 
en te vernietigen, wordt bij de wet geregeld.’

alsmede:

‘Artikel 145 Schorsing besluiten van gemeentebesturen
De magt des Konings om de besluiten van gemeentebesturen, die met de wet 
of het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen en te vernietigen, wordt bij de 
wet geregeld. Die magt is onbeperkt ten aanzien van de plaatselijke verorde-
ningen en reglementen.’

De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden uit 1922 kent in artikel 134 pre-
ventief toezicht op provinciale besluiten:

‘Mandaat: regeling en bestuur provinciaal huishouden
Aan de Staten wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der pro-
vincie overgelaten. Zij maken de verordeningen, die zij voor het provinciaal 
belang noodig oordeelen. Die verordeningen behoeven de goedkeuring des 
Konings; deze kan niet worden geweigerd dan bij een met redenen omkleed 
besluit, den Raad van State gehoord.’

Naast dit artikel zijn ook weer specifieke bepalingen opgenomen over een koninklijk 
goedkeuringsrecht voor financiële besluiten. Het repressief toezicht op de besluiten 
van provinciale ambten is geregeld in:

‘Artikel 140: Koning schorst besluiten die strijdig zijn met algemeene wetten
De macht des Konings om de besluiten van Provinciale Staten of van Gedepu-
teerde Staten, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen 
en te vernietigen, wordt bij de wet geregeld.’
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Over het toezicht op gemeentebesturen is grondwettelijk bepaald:

Artikel 145
Schorsing besluiten van gemeentebesturen
De macht des Konings om de besluiten van gemeentebesturen, die met de wet 
of het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen en te vernietigen, wordt bij de 
wet geregeld.

Tot de Grondwet 1983 vinden er nog vernummeringen plaats maar geen inhoude-
lijke wijzigingen van de grondwettelijke toezichtbepalingen. Zoals uit dit overzicht 
blijkt, treffen we de vernietigingsgronden strijd met de wet en strijd met het alge-
meen belang aan in alle Grondwetten. Bij de Grondwetsherziening van 1983 zijn 
de grondwettelijke voorschriften over het interbestuurlijk toezicht opgenomen in 
de leden 2 tot en met 5 van artikel 132. Bij die gelegenheid is de vernietigingsgrond 
strijd met de wet gewijzigd in strijd met het recht. 

Artikel 132 van de Grondwet draagt in het tweede lid de wetgever in formele zin 
op het toezicht te regelen. Op grond van de grondwettelijke delegatieterminologie 
kan de regelgevende bevoegdheid ten aan zien van het toezicht aan andere wetgevers 
worden overgedragen. 

Het Grondwetsartikel kent drie toezichtvormen, preventief toezicht, repressief toe-
zicht en taakverwaarlozingsregelingen waaraan het derde, vierde en vijfde lid zijn 
gewijd. Die laatste vorm is een species van het generieke toezicht.

In het over het preventief toezicht handelende derde lid wordt niet benoemd wat 
daaronder moet worden verstaan noch op welke gronden dat toezicht moet berus-
ten. Eerder is al aangegeven welke rechtsfiguren zoal onder preventief toezicht zijn 
te rekenen. Het vierde lid van het artikel betreft het repressief toezicht en vormt 
de grondwettelijke basis voor spontane schorsing en vernietiging van besluiten van 
decentrale ambten. Voor schorsing en vernietiging die beide moeten geschieden bij 
koninklijk besluit, geeft dit artikellid ook de gronden aan: strijd met het recht en 
strijd met het algemeen belang. 

In het vijfde lid van het grondwetsartikel ligt de basis voor taakverwaarlozings-
voorzieningen, een species van het generieke toezicht. Bij of krachtens de wet dienen 
voorschriften te worden gegeven voor het geval ambten van decentrale overheden 
hun medebewindsverplichtingen niet nakomen. Voorts bepaalt dit artikellid dat in 
een ad-hocwet in formele zin voorzieningen worden getroffen waarbij andere amb-
ten de plaats innemen van decentrale ambten die hun taken grovelijk verwaarlozen. 
Bij deze grovelijke taakverwaarlozing gaat het volgens de memorie van toelichting 
bij de grondwetsherziening om autonome taken.558 Kortmann meent dat de tweede 
volzin van het vijfde lid naar de letter ook grove verwaarlozing van medebewindsta-
ken betreft.559 Ook al geeft de laatste volzin dat niet expliciet aan, ik meen dat uit de 
wetsgeschiedenis zo duidelijk blijkt dat de grondwetgever hier een duidelijk verschil 

558. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 3, p. 21.
559. C.A.J.M. Kortmann, ‘Commentaar bij artikel 132, nr. 5’, in: P.P.T. Bovend’Eert, D.E. Bunscho-

ten, J.W.A. Fleuren, C.A.J.M. Kortmann en M.N.H. van der Nat, Tekst & Commentaar Grondwet, 
tweede druk, p. 177.
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heeft willen maken tussen autonome en medewindstaken van decentrale ambten, 
dat daaraan niet voorbij kan worden gegaan. Dat laat onverlet dat ik voorstander 
zou zijn van een andere regeling voor taakverwaarlozing die zowel op autonome 
als ook op medebewindstaken ziet. In de laatste paragrafen van hoofdstuk V kom ik 
daar op terug. 

Bij verwaarlozing van opgedragen medebewindstaken kan een ander ambt op het-
zelfde of een hoger bestuursniveau die taken overnemen zonder dat de wetgever die 
het medebewind heeft gevorderd, daar per definitie opnieuw aan te pas behoeft te 
komen. Maar bij verwaarlozing van autonome taken functioneert de lokale demo-
cratie niet meer en dan dient de democratisch gelegitimeerde wetgever een rol te 
spelen bij het treffen van concrete voorzieningen. Waar een decentraal ambt ernstig 
nalatig is om zijn autonome taken te vervullen, moet de wetgever een in de gege-
ven omstandigheden adequate oplossing bieden in een ad-hocwet. Afhankelijk van 
de situatie zal de wet voorzieningen moeten bevatten die in het concrete geval de 
onwenselijke situatie kunnen redresseren. Van deze zeer vergaande mogelijkheid is 
zelden gebruikgemaakt.560 Voor de tot nog toe laatste keer is dat gebeurd in 1951 
toen bij een parlementaire wet de in meerderheid communistische gemeenteraad 
en wethouders van de Oost-Groningse gemeente Finsterwolde561 vanwege fraude 
met sociale uitkeringen zijn ontslagen en de zittende burgemeester is benoemd tot 
regeringscommissaris. Deze situatie heeft geduurd tot de eerstvolgende gemeente-
raadsverkiezingen in 1953.

IV.4.2 G E M E E N T E W E T,  P R O V I N C I E W E T  E N   
 A L G E M E N E  W E T  B E S T U U R S R E C H T

In paragraaf 4.6 van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het interbestuurlijk 
toezicht zoals dat door de revitalisering van het generiek toezicht uiteindelijk zijn 
beslag heeft gekregen in de vigerende Gemeentewet, Provinciewet en Algemene wet 
bestuursrecht. Eerst wordt stilgestaan bij de in de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel voor de Gemeentewet 1994 genoemde motieven voor toezicht.562 Het 
betreft de volgende motieven die vaak in combinatie met elkaar voorkomen: 

− coördinatiemotief: dit motief wordt gebruikt als het toezicht moet dienen om te 
voorkomen dat bepaalde besluiten van de ene gemeente ernstige nadelige gevolgen 
hebben voor andere gemeenten, hetgeen veelal aan de orde is als aan zaken duide-
lijke regionale aspecten zitten die afstemming behoeven. De regering merkt op dat 
het in de rede ligt om het oplossen van bepaalde coördinatieproblemen in eerste 
instantie aan de betrokken gemeenten over te laten. Tegen excessen kan dan nog 

560. Zie voor recente bestuursproblemen in gemeenten J.Th.J. van den Berg, ‘Bloemendaal en Den 
Helder’, in: Columns Parlement & Politiek, column 2 oktober 2015, http://www.parlement.com/
id/vjxqgekc5dgi/bloemendaal_en_den_helder.

561. Finsterwolde ging als gevolg van een gemeentelijke herindeling in 1990 samen met Beerta en Nieu-
weschans op in de gemeente Reiderland. Die gemeente is op 1 januari 2010 opgeheven en met 
Winschoten en Scheemda opgegaan in de nieuwe gemeente Oldambt.

562. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 403, nr. 3, pp. 15-19. 
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worden opgetreden door middel van het repressief toezicht. Zij acht preventief of 
positief toezicht in een medebewindswet evenwel aanvaardbaar indien de wettelijke 
regeling juist primair gericht is op coördinatie tussen gemeenten. Het preventieve of 
positieve toezicht kan dan worden beschouwd als alternatief voor centralisatie van 
de zaak zelve, aldus de regering;

− beleidsbewakingsmotief: dit motief beoogt afstemming van het beleid van de la-
gere overheid op dat van de hogere overheid en kan volgens de regering zowel recht-
matigheidstoetsing inhouden als tot beleidstoetsing noodzaken. Zij is van mening 
dat dit motief normaliter geen toezicht op autonome taakbehartiging rechtvaardigt 
omdat autonomie veronderstelt dat taken aan de gemeente worden overlaten en zij 
zelf derhalve beleid ter zake moet kunnen voeren. Met Hennekens c.s.563 ben ik van 
mening dat de slag om de arm van de regering (‘normaliter’) hier niet past omdat 
bij autonome taken geen plaats is voor toezicht omwille van bewaking van beleid. 
De mening van de regering dat voor in medebewind opgedragen gemeentelijke ta-
ken beleidsbewaking een motief kan vormen voor toezicht, kan ik billijken. Maar 
bij haar ongenuanceerder stelling dat de voornaamste reden voor de wetgever om 
de taak in medebewind te geven, is dat een bepaald overheidsbelang een krachtige 
bescherming verdient en niet geheel afhankelijk dient te zijn van plaatselijke inzich-
ten te dien aanzien, heb ik bedenkingen. De regering is van oordeel dat de hogere 
overheid alsdan normen moet kunnen stellen en het decentrale besluit daaraan moet 
kunnen toetsen en zo nodig het besluit ter vernietiging moet kunnen voordragen. Ik 
meen dat meer aandacht op zijn plaats zou zijn voor de mate van decentrale beleids-
vrijheid die thuishoort bij het gevorderde medebewind;

− kwaliteitsbewakingsmotief: rijksinspecteurs kunnen naleving van hun advies af-
dwingen door beroep tegen een besluit van een lagere overheid in te stellen als zij 
bedenkingen hebben bij de deugdelijkheid daarvan. Dit motief voor toezicht komt 
voort uit de veelal onjuiste gedachte dat de kwaliteit van het ambtenarenapparaat 
op het hogere niveau beter is, aldus de regering die stelt dat het beleid erop gericht 
is de bestuurskracht van de gemeenten zodanig te doen zijn dat deze voor hun taken 
voldoende zijn toegerust, aldus de regering. Zij meent dat preventief of positief toe-
zicht ter wille van de kwaliteitsbewaking in het algemeen geen aanbeveling verdient 
en dat de rijksfunctionarissen beter met overtuigingskracht kunnen adviseren dan 
via beroep af te dwingen dat hun advies wordt gevolgd. Daarom heeft het kabinet 
besloten het instellen van beroep door functionarissen te binden aan een uitdruk-
kelijke toestemming vooraf van de betrokken minister. Aldus moet worden bereikt 
dat alleen in uiterste noodgevallen door inspecteurs beroep zal worden ingesteld en 
aldus de beleidsvrijheid van besturen van lagere overheden wordt beperkt, zo stelt 
de regering;

− bewaking van de financiën: het toezicht dient dan de bevordering van een gezond 
en evenwichtig financieel beleid van de gemeente. De regering wijst erop dat ge-

563. H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest en R. Fernhout, Decentralisatie, vierde druk, Ars 
Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 113, noot 495. 
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meenten in het midden van de negentiende eeuw financieel gezien nagenoeg onaf-
hankelijk zijn van de rijksoverheid en dat het preventief toezicht op hun financiën 
dan een van de weinige instrumenten is waarmee de hogere overheid een zekere stu-
ring en afstemming van beleid kan bewerkstelligen. De eigen beleidsruimte van de 
lagere overheden is echter met het inkrimpen van het eigen belastinggebied steeds 
verder ingedamd en de mogelijkheden voor een gemeente om zelfstandig een ef-
ficiënt en slagvaardig beleid te voeren, zijn in de laatste decennia door een exponen-
tiële groei van allerlei andere toezichtvormen en specifieke uitkeringen minimaal 
geworden, aldus de regering die hier een opmerkelijk inzicht in haar eigen hande-
len en dat van de wetgever waarvan zij deel uitmaakt, aan de dag legt. Zij acht deze 
ontwikkelingen uit een oogpunt van een democratisch en slagvaardig binnenlands 
bestuur niet zonder bedenkingen en deelt mede in het kader van het decentralisa-
tiestreven te trachten deze tendensen te doorbreken. De regering meent dat een te-
rughoudende vorm van toezicht op de financiële handelingen van de gemeenten op 
zijn plaats is. Dat geeft enerzijds aan de gemeenten optimale beleidsvrijheid en doet 
anderzijds recht aan de motieven voor financieel toezicht. Uitgangspunt bij toezicht 
op de financiën van een gemeente is dat dit niet moet worden gehanteerd ten be-
hoeve van toezicht op het gemeentelijk beleid in het algemeen. Maar toezicht op de 
financiële positie van de gemeenten kan volgens de regering niet worden gemist om-
dat voorkomen moet worden dat een gemeente een dusdanig financieel beleid voert 
dat zij in een uitzichtloze financiële positie geraakt en er een beroep moet worden 
gedaan op de financiële middelen van de collectiviteit van de gemeenten alsmede op 
die van de rijksoverheid. Een andere reden die zij aanvoert voor het handhaven van 
het financiële toezicht is het voorkomen dat de wettelijk verplichte uitgaven niet of 
te laag op de begrotingen worden opgevoerd. In gevallen waarin het rijk specifieke 
uitkeringen verstrekt aan gemeenten, dient, indien sturing van het beleid noodza-
kelijk wordt geacht, dit via normstelling bij of krachtens de wet te worden geregeld, 
aldus de regering. 

− motief van rechts- en belangenbescherming van de burger: in gevallen waarin de 
democratisch tot stand gekomen regelgeving en planning van de lagere overheden 
op willekeur lijkt of anderszins belangen van bepaalde groepen van burgers op on-
aanvaardbare wijze aantast, is het naar de mening van de regering in de meeste ge-
vallen niet nodig om preventief of positief toezicht uit te oefenen, maar kan in het 
algemeen volstaan worden met het algemene repressieve toezicht van de Kroon. Ten 
aanzien van belangrijke regelgeving acht zij hoogstens een plicht tot mededeling (al 
dan niet met opschortende werking) of verplicht overleg of advisering nodig. Het 
motief rechts- en belangenbescherming zal volgens de regering voor het toezicht op 
beschikkingen een minder grote rol spelen omdat de rechtsbescherming aanzienlijk 
verruimd is. Zij merkt op dat bij administratief beroep het motief van beleids- of 
kwaliteitsbewaking in de praktijk nogal eens leidt tot ambtshalve toetsing in beroep, 
waarbij de beroepsinstantie ook de niet door de appellant aangevochten onderde-
len van de beschikking beziet. In het algemeen acht de regering het administratief 
beroep als toezichtinstrument ten behoeve van de beleids- en kwaliteitsbewaking 
minder geschikt gezien het feit dat het geheel afhankelijk is van het initiatief van 
de appellant of al dan niet gebruik kan worden gemaakt van dit instrument. Haar 
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conclusie is dat ambtshalve toetsing in beroep in het algemeen als ongewenst moet 
worden beschouwd.

De regering spreekt in haar uiteenzetting over de motieven voor toezicht nog van 
positief toezicht. In hoofdstuk III is al aan de orde gekomen dat door of vanwege 
de regering aan decentrale overheden aanwijzingen kunnen worden gegeven of uit-
nodigingen kunnen worden gedaan voor bestuurlijke besluitvorming, en dat deze 
vorm van medebewind in het bestuurlijk spraakgebruik veelal wordt aangeduid met 
de term ‘positief toezicht’. Dat kan ertoe leiden dat ten onrechte wordt aangenomen 
dat artikel 132 van de Grondwet van toepassing is terwijl dit artikel uitsluitend ziet 
op de klassieke generieke vormen van toezicht. 

Bij de indiening van het wetsvoorstel voor de Gemeentewet meent de regering 
dat tegen het instrument van positief toezicht geen bezwaar hoeft te bestaan, mits 
dit instrument voldoende geclausuleerd is zodat de hogere overheid niet dan in zeer 
bijzondere gevallen in de gemeentelijke beleidsvrijheid kan treden. Zij voegt daar 
zelfs aan toe dat bij positief toezicht de verantwoordelijkheid van de toezichthou-
der voor de uiteindelijk te nemen beslissing op zeer duidelijke wijze tot uitdrukking 
komt.564 In de memorie van antwoord bij het voorstel zet zij evenwel uitvoerig uit-
een dat positief toezicht niet als toezicht moet worden gekwalificeerd maar moet 
worden gezien als een vorm van medebewind.565.Zij meldt dan er de voorkeur aan te 
geven niet meer te spreken van positief toezicht, maar van medebewind, gevorderd 
door concreet werkende besluiten.566 Hier lijkt sprake van voortschrijdend inzicht 
bij het kabinet.567

De Algemene wet bestuursrecht beschouwt het positief toezicht als medebe-
wind, al geeft de toelichting aan dat de wetgever zich realiseert dat deze figuur door 
het bestuursambt jegens wie zij wordt ingesteld, ook als toezicht kan worden ge-
voeld.568

Eerder is al aan de orde gekomen dat in de wetgevingsoperatie waarin de op 1 ja-
nuari 1994 in werking getreden herziene organieke wetten voor de territoriaal 
gedecentraliseerde overheden tot stand zijn gebracht, de Gemeentewet leidend is 
geweest en in de Provinciewet waar mogelijk overeenkomstige bepalingen zijn opge-
nomen.569 Voor de toezichtbepalingen ligt dat anders. In de Provinciewet 1963 zijn 

564. Kamerstukken II, 1985-1986, nr. 3, p. 19.
565. Kamerstukken II, 1988-89, 19 403, nr. 10, blz. 32-36.
566. Kamerstukken II,1988-1989, 19 403, nr. 10, pp. 32-33.
567. Het wetsvoorstel voor de Gemeentewet wordt ingediend onder het kabinet-Lubbers I (VVD-CDA) 

dat regeert van 1982 tot 1986 en waarin de drie opvolgende ministers van Binnenlandse Zaken 
J.G. Rietkerk, F. Korthals Altes (a.i.) en R.W. de Korte uit de VVD afkomstig zijn en hun staatsse-
cretaris M.J.J. van Amelsvoort uit het CDA; de memorie van antwoord wordt uitgebracht onder het 
opvolgende kabinet-Lubbers II (VVD-CDA) dat regeert van 1986 tot 1989 en waarin de ministers 
van Binnenlandse zaken C.P. van Dijk en J. de Koning en hun staatssecretaris D.IJ.W. de Graaf-
Nauta van CDA-huize zijn.

568. Kamerstukken II, 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 184.
569. Het wetsvoorstel voor de Gemeentewet wordt bij de Tweede Kamer ingediend op 12 februari 

1986, Kamerstukken II,1985-1986, 19 403, nr.1-2; dat voor de Provinciewet volgt op 14 januari 
1987, Kamerstukken II, 1986-1987, 19 836, nrs. 1-2. De wetsvoorstellen gaan een lange parlemen-
taire weg want de wetten treden eerst in werking op 1 januari 1994. Uiteraard zijn er in de beide 
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zowel bepalingen over preventief toezicht als over repressief toezicht opgenomen. 
Daarin is weliswaar geen algemene bepaling over goedkeuring opgenomen zoals 
in artikel 253 van de huidige Provinciewet, maar wel een aantal voorschriften die 
in de vigerende Provinciewet nog gelijkluidend zijn. Aangetekend zij dat het goed-
keuringsrecht volgens de oude bepalingen alleen kan berusten bij de Kroon en dat 
zij de Raad van State altijd moet horen over voorgenomen goedkeuringsbesluiten 
terwijl onder de nieuwe wet veelal sprake is van ministeriële goedkeuring.570 Om-
dat de oude gemeentewet slechts voor bepaalde categorieën autonome besluiten 
preventief toezicht mogelijk maakt en geen algemene voorschriften voor preventief 
toezicht op autonome besluiten kent, worden in de praktijk de bepalingen over pre-
ventief toezicht uit de Provinciewet 1963 ook wel gehanteerd voor het toezicht op 
gemeentebesturen.571

De Provinciewet 1963 kent in artikel 165 de Kroon het recht toe besluiten van pro-
vinciale staten en van gedeputeerde staten die in strijd zijn met de wet of het al-
gemeen belang, te schorsen en te vernietigen. In de oude gemeentewet is in artikel 
185 de spontane schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de Kroon geregeld. 
Besluiten van de burgemeester en de commissaris van de Koning zijn, anders dan in 
artikel 268 van de huidige Gemeentewet en artikel 261 van de huidige Provinciewet, 
niet begrepen in het repressieve toezicht. 

Sedert 1 januari 1994 zijn in de titels V van de Gemeentewet en de Provinciewet 
bepalingen over het interbestuurlijk toezicht opgenomen. Oorspronkelijk luidt het 
opschrift van de titels ‘Het toezicht op het gemeentebestuur’ respectievelijk op het 
provinciebestuur. De opschriften zijn bij de invoering van de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht gewijzigd in ‘Aanvullende bepalingen inzake het toe-
zicht op het gemeentebestuur’, respectievelijk het provinciebestuur. Het gewijzigde 
opschrift maakt duidelijk dat de Algemene wet bestuursrecht door de wetgever 
wordt gezien als de algemene wet inzake de regeling van preventief en repressief 
toezicht op decentrale bestuursorganen. Ingevolge haar artikel 10.32 Awb zijn de 
toezichtbepalingen in de Algemene wet bestuursrecht ook van toepassing op andere 
vormen van toezicht dan de in de algemene wetten geregelde toezichtvormen goed-
keuring, schorsing en vernietiging. In bijzondere wetten kunnen specifieke toezicht-
bepalingen worden opgenomen die alleen voor die wet gelden, maar dat is sedert de 
revitalisering van het generiek toezicht niet het uitgangspunt van de wetgever.

wetten ook bepalingen opgenomen die geen pendanten van elkaar zijn, zoals de openbare orde 
bevoegdheden van de burgemeester in de Gemeentewet en die over de ambtsinstructie voor de 
commissaris van de Koning, en bepalingen over de decentrale belastingen die voor de gemeenten 
veel omvattender zijn dan voor de provincies.

570. Zie ook G.P. Kleijn, ‘Commentaar op artikel 260 Provinciewet, aant. 7’ in: J.B.J.M. ten Berge, W. 
Konijnenbelt, A.J.Modderkolk, J.J.T. Verburg (red.), Tekst & Commentaar Provincie- Gemeente- en 
Waterschapswet, (eerste druk), Kluwer Deventer, 1994, p. 237.

571. Zie G.P. Kleijn, ‘Commentaar op artikel 260 Provinciewet, aant. 7’ in: J.B.J.M. ten Berge, W. Konij-
nenbelt, A.J. Modderkolk, J.J.T. Verburg (red.), Tekst & Commentaar Provincie- Gemeente- en Water-
schapswet, (eerste druk), Kluwer Deventer, 1994, p. 583. 
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Sedert 1998 gelden voor mandaat, delegatie, goedkeuring, schorsing en vernieti-
ging, de bepalingen van hoofdstuk 10 van de Awb.572 In de memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel voor de derde tranche wordt aangegeven dat titel 10.2 in hoofd-
zaak een aantal bepalingen over de klassieke vormen van toezicht op bestuursorga-
nen bevat, namelijk enerzijds de goedkeuring en anderzijds de schorsing en vernieti-
ging. De regering wijst erop dat goedkeuring een voorwaarde is voor het in werking 
treden van een besluit. Bij vernietiging, al dan niet voorafgegaan door schorsing, is 
het besluit reeds tot stand gekomen en in werking getreden, maar wordt het door de 
vernietiging van zijn werking beroofd, aldus de toelichting. Bij de regeling van het 
toezicht op bestuursorganen kunnen volgens de regering een aantal vragen worden 
onderscheiden te weten:
a. Is ter zake van een bepaalde bestuurstaak enigerlei vorm van toezicht noodzake-
lijk, en zo ja, welke vorm is dan aangewezen?
b. Op welke wijze kan toezicht worden gevestigd?
c. Welke regels behoren met betrekking tot de uitoefening van toezicht op bestuurs-
organen te gelden?

De regering is van oordeel dat de vraag onder a. zich niet leent voor beantwoording 
in algemene zin en derhalve ook niet voor regeling in de Algemene wet bestuurs-
recht. Van geval tot geval zal de wetgever dienen te beslissen of, en zo ja in welke 
vorm, toezicht aangewezen moet worden geacht. Wel kan worden opgemerkt, dat 
terughoudendheid met toezicht het leidende beginsel dient te zijn, aldus de toelich-
ting die in dit verband verwijst naar de algemene beschouwing over het toezicht op 
bestuursorganen in de memorie van toelichting bij de Gemeentewet.573 Naar het 
oordeel van het kabinet lenen de wijze van vestiging van toezicht en de regels voor 
de uitoefening van toezicht zich wel voor opneming in de Algemene wet bestuurs-
recht. Voor zowel de regeling van het goedkeuringsrecht als die van het schorsings- 
en vernietigingsrecht is aangesloten bij de nieuwe Gemeentewet die ook haar verta-
ling heeft gevonden in de nieuwe Provinciewet en in de nieuwe Waterschapswet, 
aldus de toelichting. De bredere werking van de Algemene wet bestuursrecht heeft, 
zo geeft zij aan, echter tot gevolg dat de in genoemde wetten getroffen regeling niet 
altijd zonder meer kan worden overgenomen. De regering beschouwt die wetten als 
bijzondere wetten waar zij opmerkt dat wanneer de in het wetsvoorstel voorziene 
regels omtrent goedkeuring, vernietiging en schorsing tot wet worden verheven de 
over dezelfde materie in de bijzondere wetgeving gestelde regels in beginsel bij de 
aanpassingswetgeving zullen moeten worden geschrapt.574

De in de Gemeentewet en de Provinciewet opgenomen aanvullende toezichtbepa-
lingen voor de decentrale bestuursorganen wijken soms af van de voorschriften in 
die algemene regeling.575 

572. Stb. 1996, Kamerstukken 23 700. De derde tranche treedt op 1 januari 1998 in werking. Voor de 
aanpassingswetgeving zie Stb. 1997, 510, 511 en 580; Kamerstukken 25 280, 25 319 en 25 464. 

573. Kamerstukken II, 1985-86, 19 403 nr. 3, pp. 13-23. 
574. Kamerstukken II, 1993-1994, 32 700, nr. 3 pp. 3 en 183-184. 
575. Kamerstukken II, 1996-1997, 25 280, 3, p.75; zie hierover ook M.A.D.W. de Jong in: 

Tekst&Commentaar Gemeentewet Provinciewet, negende druk p. 407; Kamerstukken II, 2010-2011, 
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In de Algemene wet bestuursrecht vallen onder besluiten alleen schriftelijke 
beslissingen inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De artikelen 259 
en 268 van de Gemeentewet, respectievelijk 255 en 261 van de Provinciewet spre-
ken over goedkeuring en vernietiging van beslissingen. Dat begrip is ruimer dan 
het besluitbegrip van artikel 1:3 van de Awb. Onder beslissingen vallen ook andere 
besluiten zoals die om feitelijke handelingen te verrichten, voorbereidende beslui-
ten en niet-schriftelijke beslissingen.576 Bij vernietiging moet het, anders dan bij 
goedkeuring, in alle gevallen gaan om op rechtsgevolg gerichte beslissingen. Indien 
goedkeuring of vernietiging van een mondelinge beslissing die geen besluit in de 
zin van de Awb is, wordt overwogen, doet zich op het eerste gezicht een situatie 
voor van strijd tussen de regeling van de Awb enerzijds en die in de Gemeente- of 
Provinciewet anderzijds. De staatsrechtelijke voorrangsregels geven geen antwoord 
op de vraag wat de reikwijdte van het toezichtinstrument is nu er sprake is van ver-
schillende regelingen in de Awb en de beide wetten voor de decentrale overheden. 
De drie wetten in formele zin hebben in de regelgevingshiërarchie dezelfde status 
en moeten bovendien alle drie als algemene wetten moeten worden aangemerkt. 
In casu geeft de parlementaire geschiedenis duidelijkheid omtrent de ruimere reik-
wijdte van de vernietigingsbevoegdheid in de Gemeentewet en de Provinciewet. 
Die is bij de Aanpassingswet derde tranche Awb I opgenomen in artikel 268 van de 
Gemeentewet en in artikel 261 van de Provinciewet. Blijkens de toelichting geeft 
het eerste lid van de beide artikelen de door artikel 10:34 van de Algemene wet be-
stuursrecht verlangde wettelijke grondslag voor de vernietigingsbevoegdheid. De 
regering merkt voorts op dat het de bijzondere wetgever vrij staat te bepalen welke 
beslissingen aan dit toezichtinstrument onderworpen kunnen worden. Dat is een 
opvallende stellingname waarmee kennelijk is bedoeld aan te geven dat de algemene 
wetten voor de territoriaal gedecentraliseerde overheden voor wat betreft de reik-
wijdte van de toezichtbepalingen als specifieke wet moeten gelden ten opzichte van 
de Algemene wet bestuursrecht. In de memorie van toelichting wordt erop gewezen 
dat de Gemeentewet en de Provinciewet geen definitie van het begrip besluit be-
vatten en dat ‘voor de praktijk van het toezichtinstrument’ voor het besluitbegrip 
aangesloten moet worden ‘bij het algemeen taalgebruik’. Dat is waar het gaat om de 
reikwijdte voor een ingrijpend toezichtinstrument een opvallende wijze van regel-
geving. Zonder dat zij het verschil met het in de Algemene wet bestuursrecht gedefi-
nieerde besluitbegrip motiveert stelt de regering: ‘voor de toepassing van schorsing 
en vernietiging blijft het evenwel wenselijk om van een ruimer besluitbegrip uit te 
gaan. Onder omstandigheden moeten ook mondelinge beslissingen en fictieve be-
sluiten aangetast kunnen worden’.577 Op 1 januari 1998 zijn de vigerende artike-
len 268 van de Gemeentewet en 261 van de Provinciewet wet geworden.578 Bij het 
voorstel voor de wijzigingswet waarmee onder meer verbetering van de afstemming 
op de Algemene wet bestuursrecht wordt beoogd, houdt de regering vast aan de 

32 389, 5, bijlage beleidskader schorsing en vernietiging. Kamerstukken II, 2010-2011, 32 500, VII, 
85 bijlage: Beleidskader taakverwaarlozing. 

576. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 547, nr. 3, p. 5.
577. Kamerstukken II, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 3, pp. 72 en 75.
578.  Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Alge-

mene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I), Stb. 1997, 510 en 1997, 581. 
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redactie in Gemeente- en Provinciewet die vernietiging mogelijk maakt van zowel 
besluiten als van niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg. In de 
memorie van toelichting merkt zij op dat sinds de aanpassing van de Gemeentewet 
aan de derde tranche Awb de goedkeurings- en vernietigingsbepalingen in de Ge-
meentewet het besluitbegrip van de Algemene wet bestuursrecht hanteren, terwijl 
in de overige artikelen wordt uitgegaan van een ruimer besluitbegrip. Met de wij-
zigingswet579 beoogt zij onder meer deze inconsistentie te beëindigen. Het begrip 
beslissing wordt gehanteerd indien meer wordt bedoeld dan alleen besluiten in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht, aldus de regering.580 In de Senaat wordt 
over dit punt nadrukkelijk van gedachten gewisseld. De leden van de CDA-fractie 
wijzen de regering erop dat het besluitbegrip in het gemeenterecht ouder is en een 
andere betekenis bezit dan het besluitbegrip in de Algemene wet bestuursrecht. Zij 
stellen dat de wetgever in de Aanpassingswet van de derde tranche Awb I de knel-
lende band van laatstgenoemde wet ‘dogmatiek wat heeft geslaakt’ door in artikel 
268 van de Gemeentewet als object van vernietiging naast besluiten ook de catego-
rie niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg, op te nemen.581 De 
regering wijst erop dat sinds het arrest over het Parochiehuis Woerden582 duidelijk 
is dat een vernietigingsbesluit uitsluitend betrekking kan hebben op de rechtsgevol-
gen van een beslissing. Voorts stelt zij naar aanleiding van de opmerkingen van de 
CDA-fractie in het nader voorlopig verslag dat het vernietigingsinstrument al vóór 
de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in de 
praktijk van het gemeenterecht zeer spaarzaam werd toegepast. Zij wijst erop dat, 
zoals is uiteengezet in de Notitie inzake het instrument spontane schorsing en ver-
nietiging583 het vernietigingsinstrument het sluitstuk van het toezichtstelsel vormt 
en vernietiging geen doel op zichzelf is, maar altijd mede gericht is op het voorko-
men of ongedaan maken van de met het recht of met het algemeen belang strijdige 
gevolgen van het vernietigde besluit, zodat het vernietigen van een beslissing geen 
zin heeft als aan die beslissing geen rechtsgevolgen zijn verbonden die mede door de 
vernietiging worden getroffen. Maar de regering gaat zowel in de memorie van ant-
woord als in de nadere memorie net als in 2000 geheel voorbij aan de inhoudelijke 
reden waarom meer besluiten voor vernietiging in aanmerking komen dan volgens 
de Algemene wet bestuursrecht het geval zou zijn.584 Op 17 december 2001 neemt 
de Eerste Kamer wetsvoorstel 27 547 zonder beraadslaging en zonder stemming 
aan en dat leidt tot de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Gemeente-
wet, de Provinciewet en de Waterschapswet inzake verbetering van de afstemming 
op de Algemene wet bestuursrecht en enige andere verbeteringen585 die op 16 janu-
ari 2002 in werking treedt.

579. Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 547, nrs. 1-2.
580. Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 547, nr. 3, p. 1.
581. Kamerstukken I, 2000-2001, 27 547, nr. 291, p. 1 en Kamerstukken I, 2001-2002, nr. 44, p. 1.
582. HR 28-2-1975, NJ 1975, 423; AB 1975, 128.
583. Kamerstukken II, 1991-1992, 21427, nr. 21.
584. Kamerstukken I, 2000-2001, 27 547, nr. 291a, p. 1 en Kamerstukken I, 2001-2002, 27 547, nr. 44a, 

p. 1. 
585. Stb. 2002, 12. 
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Gezien de wetshistorie moet de conclusie zijn dat de bepalingen inzake het be-
reik van het vernietigingsrecht in de Gemeentewet en de Provinciewet prevaleren 
boven de regeling in de Algemene wet bestuursrecht omdat zij in dezen hebben te 
gelden als door de wetgever nadrukkelijk gewilde en specifieke wetsbepalingen in de 
algemene wetten voor de decentrale overheden. Aan het gegeven dat in dit geval ook 
de lex posteriorregel van toepassing is, komt gezien die expliciete wil van de wetge-
ver in mijn optiek in dit geval geen zelfstandige betekenis toe, maar die regel kan wel 
als onderstreping van de voorrang van de artikelen 268 van de Gemeentewet en 261 
van de Provinciewet worden gezien.

Bij het door de wetgever onderbrengen van de regeling van het interbestuurlijk toe-
zicht in de Algemene wet bestuursrecht, kunnen kanttekeningen worden geplaatst. 
De reikwijdte van de bepalingen over interbestuurlijk toezicht strekt zich niet uit 
tot natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen maar is beperkt tot 
(besluiten van) openbare lichamen en zelfstandige bestuursorganen. Er is geen 
sprake van voor het hele bestuursrecht geldende bepalingen maar van bepalingen 
die betrekking hebben op de staatsrechtelijke positie van en verhoudingen tussen 
openbare lichamen en organen. Vereenvoudiging van wetgeving of het vervallen van 
bijzondere wetgeving die met de Awb wordt beoogd, is dan ook niet aan de orde. De 
grondslagen voor het interbestuurlijk toezicht op (besluiten van) gemeenten en pro-
vincies zijn opgenomen gebleven in de organieke wetten voor de gedecentraliseerde 
openbare lichamen. Sinds de revitalisering van het generiek toezicht en het verval-
len van veel van de toezichtarrangementen die voor de besturen van de territoriaal 
gedecentraliseerde lichamen voorheen in bijzondere wetten voorkwamen, zijn de 
materiële toezichtbepalingen voor hen geregeld in de Gemeentewet en de Provin-
ciewet. Voor waterschappen en zelfstandige bestuursorganen bestaan in dit opzicht 
met de Gemeentewet en de Provinciewet vergelijkbare organieke wetten. De vraag is 
dan ook of het niet meer voor de hand zou liggen om alle toezichtbepalingen onder 
te brengen in de organieke wetten in plaats van deze te spreiden over die organieke 
wetten en de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat bij de toezichtbepalingen niet 
om het hele bestuursrecht maar ‘slechts’ om de verhoudingen tussen overheden. De 
toegankelijkheid van de bepalingen zou gebaat kunnen zijn bij concentratie daar-
van inde organieke sectorwetten. De afstemming van de toezichtregels in de sec-
torwetten zou geen grote problemen moeten opleveren omdat de bij de totstandko-
ming van die regels betrokken actoren steeds nagenoeg dezelfde zullen zijn. Naast 
het voordeel van de toegankelijkheid kan als argument gelden dat voorkomen zou 
worden dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de staatsrechtelijke vraag welke 
algemene wet voorrang moet hebben als tussen de bepalingen in de organieke sec-
torwet en die in de Algemene wet bestuursrecht ruimte voor interpretatie bestaat. 
Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen met betrekking tot de reikwijdte van het 
vernietigingsrecht, sluiten immers niet alle bepalingen op elkaar aan. Zo bepaalt de 
Gemeentewet dat voor beslissingen van gemeentebesturen, respectievelijk provin-
ciebesturen alleen in bij de wet of in krachtens de wet bij provinciale verordening 
te bepalen gevallen de eis van voorafgaande goedkeuring geldt. De Algemene wet 
bestuursrecht is minder stringent en laat ten aanzien van de goedkeuringseis ver-
dergaande delegatie toe zodat ook krachtens andere gedelegeerde regelgeving de 
goedkeuringseis kan gelden.
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Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor de derde tranche van 
de Algemene wet bestuursrecht is de regeling van het interbestuurlijk toezicht in de 
Algemene wet bestuursrecht ook aan de orde geweest. Het Tweede Kamerlid Schut-
te (GPV)586 vraagt of de algemene regels inzake toezicht op gemeenten en provincies 
wel thuishoren in de Algemene wet bestuursrecht. Hij merkt op dat dit niet zomaar 
een vraag is, maar een met een staatsrechtelijke lading. De regeling inzake toezicht 
op bestuursorganen komt immers in de plaats van de onderling vrijwel identieke re-
gelingen in de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet. Juridisch gere-
deneerd vindt dus een overgang plaats van het staatsrecht naar het bestuursrecht, al-
dus Schutte. Hij stelt dat er principiële kanten aan deze overheveling zitten. Toezicht 
is staatsrechtelijk gezien sinds jaar en dag een gevoelig onderwerp omdat het gaat 
om de constitutioneel gewaarborgde positie van zowel het rijk als van gemeenten en 
provincies. Een en ander kan volgens Schutte treffend geïllustreerd worden met de 
heftige discussies die plaatsvonden bij de behandeling van de nieuwe Gemeentewet 
en dan met name het onderdeel toezicht. Niet geheel ten onrechte heeft de Raad 
voor het binnenlands bestuur een principiële beschouwing van de regering verlangd 
over het wezen en de daaraan inherente contouren van het toezicht. De raad plaatst 
ook vraagtekens bij het over één kam scheren van het toezicht op enerzijds pro-
vincies en gemeenten en anderzijds andere openbare lichamen en zelfstandige be-
stuursorganen, aldus nog steeds Schutte. Het voorgaande brengt hem tot de vraag 
of een algemene regeling van het toezicht op decentrale bestuursorganen in de Awb 
geen spanning oplevert met de grondwettelijke positie van provincies en gemeenten 
en hij vraagt de regering hier ten principale op te reageren. 

Staatssecretaris Kohnstamm reageert met de opmerking dat een algemene re-
geling van het toezicht op decentrale overheden in de Algemene wet bestuursrecht 
geen spanning oplevert met de grondwettelijke positie van gemeenten en provin-
cies. Die regeling bevat volgens hem een aantal procedurele en materiële waarbor-
gen voor het geval dat de toezichtinstrumenten goedkeuring, schorsing en vernie-
tiging worden toegepast. Bij provincies en gemeenten wordt het toezicht beheerst 
door hun grondwettelijke positie, die in de Gemeente- en de Provinciewet verder 
vorm heeft gekregen. In deze wetten wordt ook geregeld welke toezichtinstrumen-
ten in welke situatie, gezien deze grondwettelijke positie, zijn aangewezen, zo stelt 
de staatssecretaris. De Provincie- en de Gemeentewet hebben in belangrijke mate 
model gestaan voor een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht van 
instrumenten als goedkeuring, schorsing en vernietiging; in de praktijk en in de 
jurisprudentie zal van de ervaringen met deze regelingen in de Gemeente- en de 
Provinciewet kunnen worden geleerd, aldus de bewindspersoon.587 Schutte merkt 
naar aanleiding hiervan op dat de grens tussen wat procedureel en wat inhoude-
lijk is, niet altijd even duidelijk is en wijst op de gronden voor het niet verlenen van 
goedkeuring, respectievelijk de gronden voor vernietiging. Hij meent dat in juris-
prudentie op basis van dit onderdeel van de Algemene wet bestuursrecht mee zal 
moeten blijven spelen dat de inhoudelijke kant van deze materie te maken heeft met 
de publiekrechtelijke verhoudingen tussen rijk, provincie en gemeente op basis van 

586. Handelingen II,1995-1996, vergadering 49, 31 januari 1996, p. 3644. 
587. Handelingen II,1995-1996, vergadering 49, 31 januari 1996, pp. 3658-3659.
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onze Grondwet. Schutte geeft aan regeling in de Gemeentewet en de Provinciewet 
de voorkeur omdat dat de publiekrechtelijke, organieke wetgeving is waarin de ver-
houdingen en de bevoegdheden tussen rijk en gemeenten aan de orde zijn. Nu deze 
elementen uit de Gemeentewet worden gelicht en worden ondergebracht in een be-
stuursrechtelijke regeling, kunnen begrippen als goedkeuring wellicht gemakkelijk 
een niet zozeer staatsrechtelijke als wel primair bestuursrechtelijke invulling krijgen 
en dat kan gevaarlijk zijn, aldus Schutte.588 Zijn collega in de Tweede Kamer Koek-
koek (CDA) denkt er anders over. Hij merkt op het verschil tussen de organieke 
wetgeving die de Grondwet eist, en de wetgeving die zij eveneens eist, namelijk al-
gemene regels van bestuursrecht, niet zo ziet en dat hij er niet van overtuigd is dat 
het materiële gevolgen kan hebben voor de positie van provincie en gemeente als dit 
onderwerp in de Algemene wet bestuursrecht wordt geregeld.589 De redenering van 
Koekkoek kan in zoverre worden gevolgd dat het voor de gelding van de bepalingen 
op zichzelf geen verschil maakt in welke wet of wetten zij zijn ondergebracht. Maar 
hij gaat voorbij aan het toegankelijkheidsargument het gegeven dat zich problemen 
kunnen voordoen als hierboven zijn gesignaleerd bij bijvoorbeeld de reikwijdte van 
de bepalingen in verschillende wetten.

IV.4.3 D E  W E T  N A L E V I N G  E U R O P E S E  R E G E L G E V I N G  P U B L I E K E   
 E N T I T E I T E N

Naast de organieke wetgeving verdient een specifieke wet die betrekking heeft op 
het interbestuurlijk toezicht ten aanzien van de nakoming van verplichtingen uit het 
communautaire recht, hier kort aandacht.590 De decentrale overheden zijn anders 
dan het rijk geen partij bij de Europese Unie maar uit het Unierecht vloeien niet 
alleen voor de ambten van de centrale overheid, maar ook voor die van andere over-
heidslichamen in de nationale staat, veel verplichtingen voort. Dat volgt een van de 
aan het Unierecht ten grondslag liggende beginselen, te weten dat van de institu-
tionele autonomie. Het beginsel houdt in dat het Unierecht normen geeft die via 
het nationale recht van de lidstaten door centrale en decentrale lichamen binnen die 
staten moeten worden nageleefd. Via procedures bij het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg en bij de Europese Commissie in Brussel kan de lidstaat aansprakelijk 
worden gehouden voor naleving van de normen van de Unie, ook als het gaat om 
de naleving van het communautaire recht door ambten van decentrale overheden. 
Daarom moet zij in voorkomend geval middelen kunnen aanwenden om decentrale 
overheidsambten te bewegen hun verplichtingen na te komen. De centrale overheid 
kan voorts geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van niet-naleving van 
het Unierecht door een decentrale overheid. Dan doet de vraag zich voor wie die 
financiële gevolgen binnen de nationale verhoudingen moet dragen en moet, met 

588. Handelingen II,1995-1996, vergadering 49, 31 januari 1996, pp. 3688-3669.
589. Handelingen II,1995-1996, vergadering 49, 31 januari 1996, p. 3669.
590. Voor deze schets is informatie ontleend aan de beschouwing van Christien de Kruif, ‘Gedeelde 

verantwoordelijkheid = gedeelde pijn’ in: Interbestuurlijk toezicht, Staatsrechtconferentie 2011, pp. 
175-186, alsmede aan de website van Europa decentraal, Kenniscentrum voor Europees recht en 
beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties https://www.europadecentraal.nl/wp-content/up-
loads/2013/01/NErpe, laatstelijk geraadpleegd op 1 december 2016. 
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name bij medebewindsverhoudingen, worden bezien of er redenen zijn voor ge-
deelde financiële verantwoordelijkheid van de centrale en de decentrale overheid. 
In haar aanbevelingen aan de verantwoordelijke ministers constateert de Interde-
partementale commissie Europees recht (ICER) dat de in Nederland bestaande in-
strumenten van interbestuurlijk toezicht niet voldoende zijn om te garanderen dat 
de decentrale overheden hun uit het Europees recht voortvloeiende verplichtingen 
naleven. Zij beveelt daarvoor verdergaande interventiemogelijkheden als bijzonde-
re aanwijzings- en regresbevoegdheden aan.591 De Interdepartementale commissie 
voor constitutionele zaken en wetgevingsbeleid (ICCW) is terughoudender waar zij 
meent dat ‘peer pressure’ de voorkeur verdient en dat daarmee ook de discretionaire 
bevoegdheid van de betrokken decentrale overheid wordt gerespecteerd. Zij geeft 
de voorkeur aan een algemene aanwijzingsbevoegdheid.592 De regering legt haar 
standpunt neer in een bij brief van 7 juli 2004 aan de Tweede kamer aangeboden no-
titie.593 Zij kondigt onder meer aan dat zij zal bevorderen dat een bevoegdheid in de 
wet wordt opgenomen tot het geven van een bijzondere aanwijzing als door de nati-
onale of Europese rechter, dan wel door de Europese Commissie, is vastgesteld dat 
een decentrale overheid het gemeenschapsrecht heeft geschonden. Het kabinet wil 
voorts de werking van de bestaande taakverwaarlozingsregelingen in Gemeente-, 
Provincie- en Waterschapswet uitbreiden tot beslissingen die krachtens het Europe-
se recht worden gevorderd. De regering kondigt ook haar voornemen aan wetgeving 
voor te bereiden inzake het invoeren van een verhaals- en regresrecht om een opge-
legde boete of dwangsom dan wel overige schade te verhalen op decentrale overhe-
den. Dat is een reactie op de jurisprudentie over het Unierecht die inhoudt dat er 
zowel jegens de Unie als jegens particulieren sprake kan zijn van aansprakelijkheid 
van de lidstaat bij schendingen van het Europees recht door decentrale overheden. 
Als ambten van decentrale overheden handelen of niet-handelen in strijd met het 
Unierecht wil de regering hen kunnen aanspreken. Die strijdigheid moet dan wor-
den geredresseerd en de financiële gevolgen moeten verhaald kunnen worden op de 
desbetreffende decentrale overheid. Het kabinet dient in 2009 een wetsvoorstel594 
in dat leidt tot de Wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de na-
leving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese 
regelgeving publieke entiteiten).595 De wet is in juni 2012 in werking is getreden, 
en bevat de grondslag voor specifieke aanwijzingsbevoegdheden met indeplaatsstel-
lingsmogelijkheden alsmede voor een publiekrechtelijk verhaalsrecht voor het geval 
gemeente- en provinciebesturen in strijd met het Unierecht handelen.596 Wanneer 
een gemeente- of provinciebestuur niet voldoet aan een rechtsplicht die op grond 
van de Europese verdragen bestaat ten aanzien Europese subsidies, of indien een 
dergelijk verzuim dreigt te ontstaan, kan de minister een aanwijzing geven om bin-
nen een bepaalde termijn alsnog aan die rechtsplicht te voldoen. Als een aanwij-
zing niet wordt opgevolgd, kan hij uit naam en op kosten van de publieke entiteit 

591. Kamerstukken II, 2003-2004, 21 109, nr. 138, p. 19 en bijlage 1, p. 24.
592. Kamerstukken II, 2003-2004, 21 109, nr. 138, p. 19 en bijlage 2, p. 26.
593. Kamerstukken II, 2003-2004, 21 109, nr. 138.
594. Kamerstukken II, 2009-2010, 32157, nrs. 1-2.
595. Stb. 2012, 245.
596. Artikelen 2, 3, 5 respectievelijk 7
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datgene doen wat nodig is om de tekortkoming op te heffen. Voordat gebruik van 
deze bevoegdheden aan de orde kan zijn, dient volgens de wetgever allereerst met 
de beleidsmatige instrumenten informatievoorziening, voorlichting en ambtelijk en 
bestuurlijk overleg getracht te worden het gewenste resultaat te bereiken. Als dat 
geen of onvoldoende effect sorteert moet eerst gebruik worden gemaakt van de in de 
Gemeentewet en de Provinciewet opgenomen bevoegdheden tot vernietiging van 
besluiten en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Pas als al die instrumenten 
geen soelaas bieden, kunnen de bevoegdheden uit de Wet naleving Europees recht 
publieke entiteiten worden aangewend om op te komen tegen een schending van 
het Europees recht door een (ambt van) een decentrale overheid, zo lezen we in de 
memorie van toelichting.597 Naar aanleiding van het advies van de commissie-Oos-
ting598 over het concept-wetsvoorstel is in de Wet Naleving Europese regelgeving 
publieke entiteiten599 zelf bepaald dat de aanwijzings- en indeplaatstellingsbevoegd-
heden uit die wet alleen mogen worden gebruikt indien de generieke toezichtinstru-
menten in de Gemeentewet en de Provinciewet niet toereikend zijn om het niet of 
niet naar behoren voldoen aan communautaire verplichtingen door decentrale over-
heidsambten te redresseren. Daarmee is in de tekst van de wet expliciet vastgelegd 
dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze specifieke toe-
zichtbevoegdheden alleen als ultimum remedium kan hanteren.

IV.4.4 R E V I T A L I S E R I N G  G E N E R I E K  T O E Z I C H T

In de eenentwintigste eeuw heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorge-
daan op het terrein van de interbestuurlijke verhoudingen. De discussie is uitge-
mond in de revitalisering van het generiek toezicht, maar ook na de totstandkoming 
van de wet die die revitalisering regelt zijn er nog ontwikkelingen geweest in de in-
terbestuurlijke verhoudingen en de sanering van het specifieke toezicht in de bij-
zondere wetgeving. In deze paragraaf wordt eerst aandacht besteed aan belangrijke 
aspecten in de discussie van het laatste (ruime) decennium. Daarna wordt ingegaan 
op de gerevitaliseerde generieke toezichtinstrumenten en wordt stilgestaan bij een 
aantal knelpunten. Ten slotte worden de ontwikkelingen en de jurisprudentie van de 
laatste jaren over vernietiging wegens strijd met het algemeen belang onder de loep 
genomen. 

IV.4.4.1 De Code Interbestuurlijke Verhoudingen

In november 2004 stellen het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet-Balkenende II de eerste Code In-
terbestuurlijke Verhoudingen vast.600 Daarin worden afspraken neergelegd over de 
samenwerking tussen de drie bestuurslagen die overheidsbevoegdheid uitoefenen 

597. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 157, nr. 3, pp. 14-15. 
598. Dezelfde Commissie die heeft geadviseerd het generiek toezicht in de organieke wetten voor de 

decentrale overheid te revitaliseren; het desbetreffend advies komt in de volgende paragraaf aan de 
orde. 

599. Artikel 2, vierde lid. 
600. Bijlage bij Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800 VII, nr.15.
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in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat. In de eerste Code bestuurlijke verhoudin-
gen wordt ook een aantal nieuwe accenten aangebracht als probleemgericht werken, 
verruiming van decentrale beleidsvrijheid, vermindering van regels en verminde-
ring van gedetailleerd medebewind. 

Ook voor 2004 is er uiteraard al sprake van interbestuurlijke samenwerking en 
interbestuurlijk toezicht. Tot begin van de eenentwintigste eeuw formuleren het 
rijk en de decentrale overheden voornemens en afspraken over onderlinge samen-
werking bij brede, complexe beleidsthema’s in het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl 
(BANS). In april 2002 blijkt dat er ongenoegen bestaat over het Bestuursakkoord 
dat te ‘Haags’ zou zijn en te weinig gericht op resultaten en prestaties. Voor het IPO 
en de VNG vormen de plannen van de kabinetten-Balkenende I en II en de ontwik-
kelingen in de financiële verhoudingen redenen om met het kabinet in discussie te 
treden over de door hen in het kabinetsbeleid gesignaleerde tendens tot centralisatie 
van bevoegdheden. Een van de exponenten daarvan vinden zij de eerder al aan de 
orde gekomen afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting 
door de wetgever. 

Op 23 juni 2004 spreken het kabinet en de koepelorganisaties in het zogenaam-
de Catshuisberaad af om de interbestuurlijke verhoudingen te moderniseren. Die 
afspraak leidt tot de eerste Code Interbestuurlijke Verhoudingen die op 9 november 
2004 tot stand komt en waarin de bestuurslagen hun onderlinge verhoudingen ex-
pliciteren. De Code zal daarna een aantal keren worden bijgesteld.601 

Aan de Code liggen de uitgangspunten van probleemgericht werken, een scher-
pe verdeling van verantwoordelijkheden en taken en beleidsvrijheid voor decentrale 
overheden, ten grondslag. In de Code wordt aangegeven dat het verticale toezicht 
wordt beperkt, dat de uitvoering van beleid belangrijker wordt, en dat het aantal re-
gels, het gedetailleerd medebewind en het aantal specifieke uitkeringen zullen wor-
den teruggedrongen.

De visie op de interbestuurlijke verhoudingen in de Code bestaat uit drie ele-
menten:
− de Gemeente- en de Provinciewet vormen de basis voor de interbestuurlijke af-

spraken;
− de bestuurlijke ordening moet voorzien in de mogelijkheid om op een adequate 

manier de maatschappelijke opgaven aan te pakken;
− op grond van de bestuurlijke ordening – en dus uiteindelijk aan de hand van 

maatschappelijke vraagstukken − moeten verantwoordelijkheden, taken en be-
voegdheden helder worden gedefinieerd.602 

In de Code wordt ook het subsidiariteitsbeginsel opgevoerd: welke overheid waar-
voor verantwoordelijk is, wordt bepaald door het principe dat decentraal gebeurt 
wat decentraal kan. Wat centraal moet, wordt centraal geregeld.603

Volgens de Code is bij interbestuurlijk toezicht de verhouding tot horizontale 
verantwoording en de interne kwaliteitszorg van groot belang en moet als uitgangs-

601. Bijlage bij Kamerstukken II, 2006-2007, Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 30800-VII nr. 22, Bij-
lage bij Kamerstukken II, 2012-2013, 33400-VII nr. 57.

602. Kamerstukken II, 2004-2005, 29 800 VII, nr.15, p. 17.
603. Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800 VII, nr.15, pp. 8-9.
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punt gelden dat het verticaal interbestuurlijk toezicht wordt beperkt, indien hori-
zontale verantwoording en de kwaliteitszorg adequaat zijn geregeld. Bij verticaal 
interbestuurlijk toezicht moet stapeling van toezicht worden voorkomen en moet in 
beginsel worden volstaan met toezicht door één toezichthouder. Zelfverantwoor-
ding en autonomie staan niet tegenover afspraken over toezicht door andere over-
heden, ze vullen elkaar aan en de regelgeving moet hier op afgestemd zijn, aldus de 
Code.604

De afspraken in het kader van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen 2004 
vormen het kader voor het nadien uitgebrachte advies van de bestuurlijke werkgroep 
Alders. De Code zelf is voor het laatst herbevestigd in 2013; bij die gelegenheid is 
ook een aanvulling inzake vroegtijdig overleg tussen de verschillende bestuurslagen 
over Europese beleidsvoornemens opgenomen.

Op grond van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen wordt de Afdeling ad-
visering van de Raad van State vierjaarlijks door de regering, het IPO en de VNG 
gevraagd een beschouwing te geven over de interbestuurlijke verhoudingen in Ne-
derland. Uitgangspunt daarbij is dat halverwege een kabinetsperiode een adviesaan-
vraag wordt gedaan. Aanvankelijk is afgesproken dat dat iedere twee jaar gebeurt 
hetgeen verklaart dat er inmiddels vier periodieke beschouwingen over de interbe-
stuurlijke verhoudingen zijn uitgebracht. In de code is afgesproken dat aan de Afde-
ling kan worden verzocht aan specifieke aspecten van die verhoudingen aandacht 
te besteden. De beschouwingen van de Afdeling zijn adviezen op verzoek van de 
regering als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de Raad van State. Wan-
neer door de regering evenwel geen verzoek zou worden gedaan, zou de Afdeling 
desgewenst ingevolge artikel 21 op eigen initiatief advies kunnen uitbrengen. Zo-
als al eerder aan de orde is gekomen is op 20 oktober 2006 verschenen ‘Spelregels 
voor interbestuurlijke verhoudingen. Eerste periodieke beschouwing over interbe-
stuurlijke verhoudingen’. Op 7 mei 2009 volgt ‘Decentraal moet, tenzij het alleen 
centraal kan. Tweede periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen’, 
op 20 december 2012 brengt de Afdeling ‘Het kán beter. Interbestuurlijke verhou-
dingen opnieuw beschouwd’ (2013) uit, haar derde periodieke beschouwing over de 
interbestuurlijke verhoudingen. Op 30 september 2016, is de vierde beschouwing 
verschenen, getiteld ‘En nu verder!’ Vierde periodieke beschouwing over interbe-
stuurlijke verhoudingen na de decentralisaties in het sociale en fysieke domein.605 
Hiervoor is al inhoudelijk ingegaan op een aantal constateringen in de periodieke 
beschouwingen en dat zal in het navolgende op een aantal plaatsen ook nog geschie-
den. 

In haar vierde periodieke evaluatie van de interbestuurlijke verhoudingen beveelt 
de Afdeling advisering aan de Code interbestuurlijke verhoudingen steviger te ver-
ankeren, bijvoorbeeld in een wettelijke regeling. zodat zij niet meer telkens na een 
kabinetsformatie herbevestigd behoeft te worden.606 

604. Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800 VII, nr.15, p 20-21.
605. Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12. Alle adviezen zijn ook te raadplegen 

via https://www.raadvanstate.nl/adviezen; respectievelijk advies W04.05.0207/I, W04.08.0255/I, 
W04.12.0239/I en W04.15.0367/I. 

606. Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, p. 67. 
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In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
iedere twee jaar onderzoek naar de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen 
in Nederland gedaan onder ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders 
van gemeenten, provincies en waterschappen en onder rijksambtenaren. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door Decisio, een economisch onderzoeksbureau met onder 
meer expertise op het gebied van enquêteonderzoeken en beleidsevaluaties. In mei 
2016 publiceerde Decisio haar meest recente editie van het Belevingsonderzoek in-
terbestuurlijke verhoudingen.607 

Opvallend is dat zoals uit onderstaande grafiek608 blijkt, de meerderheid van de 
respondenten niet bekend is met de Code interbestuurlijke verhoudingen. 

Bekendheid met de geactualiseerde Code Interbestuurlijke Verhoudingen 2013 (n=524).

De houding van het rijk jegens decentrale overheden wordt negatief beoordeeld 
zoals ook in eerdere onderzoeken het geval was. Bij gemeenten voelen de onder-
vraagde ambtenaren en bestuurders zich in sterke mate publieke dienstverlener en 
vertegenwoordiger van een gemeenschap. In het algemeen worden positieve effec-
ten op de bestuurskracht in Nederland verwacht van schaalvergroting.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de ondervraagden aan de interbestuurlijke ver-
houdingen geven is een 6,4 op een schaal van 0-10. Het rapportcijfer is het hoogste 
dat sedert de eerste editie van het onderzoek in 2006 is gegeven maar het laat ook 
zien dat de degenen die direct betrokken zijn bij de interbestuurlijke verhoudingen, 
deze niet hoog waarderen. In dat verband verdient vermelding dat ambtenaren en 
bestuurders van het rijk en van waterschappen een hogere score geven dan hun col-
legae bij de territoriaal gedecentraliseerde overheden. De volgende grafieken uit 

607. Decisio, Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen 2016; Eindrapport mei 2016, 
zie https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/252828/Belevingsonderzoek-interbestuurlijke-
verhoudingen-2016.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 31 juli 2017. 

608. Decisio, Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen 2016; eindrapport mei 2016, figuur 
3.1, p. 12; zie https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/252828/Belevingsonderzoek-interbe-
stuurlijke-verhoudingen-2016.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 31 juli 2017. 
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het rapport van Decisio geven het algemene oordeel van de respondenten over de 
interbestuurlijke verhoudingen, respectievelijk het belang dat zij hechten aan de 
hen voorgelegde en in de grafiek aangegeven uitgangspunten van die verhoudingen, 
weer.609

Algemene oordeel van de respondenten over de interbestuurlijke verhoudingen

Belang dat respondenten hechten aan de uitgangspunten van de interbestuurlijke verhoudingen

IV.4.4.2 De Bestuurlijke Werkgroep Alders

Eind 2003 verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties610 
aan een Bestuurlijke werkgroep onder leiding van de toenmalige Commissaris van 
de Koningin in Groningen J.G.M. Alders, om een strategische discussie te voeren 
over de rol en de organisatie van interbestuurlijk toezicht in de gedecentraliseerde 

609. Decisio, Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen 2016;Eindrapport mei 2016, figuur 
2.2, p. 6 en figuur 2.6, p. 9, zie https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/252828/Belevingsonder-
zoek-interbestuurlijke-verhoudingen-2016.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 31 juli 2017. 

610. J.W. Remkes (VVD), minister in het kabinet-Balkenende II (2003-2006). 
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eenheidsstaat en om een toepasbaar kader met criteria en randvoorwaarden op te 
stellen. Aanleiding voor het verzoek is de onduidelijkheid over (de organisatie van) 
het interbestuurlijk toezicht in het algemeen. Het toezicht door het rijk is over de 
jaren sterk verkokerd en geïntensiveerd geraakt en naast het rijkstoezicht is er ook 
provinciaal toezicht zonder dat altijd duidelijk is hoe de toezichthoudende instanties 
zich tot elkaar verhouden. Getwijfeld wordt over effectiviteit en efficiency van het 
toezicht. Directe aanleiding voor de instelling van de bestuurlijke Werkgroep zijn de 
discussies over toezicht in de behandeling van de Wet kwaliteitsbevordering ram-
penbestrijding en het rapport uit augustus 2003 van Th.A.J. Toonen, ‘Toezicht in 
het binnenlands bestuur: Veiligheidsregio’s en CdK’. Maar ook op andere beleids-
terreinen spelen verwante vraagstukken.611 

Door de Bestuurlijke werkgroep Alders moeten de mogelijkheden tot verbete-
ring van de toezichtrelaties tussen rijk, provincie en gemeente (en indien mogelijk 
ook regio en waterschap) en de wenselijke aanpassingen van toezichtarrangemen-
ten in beeld gebracht worden. De door de werkgroep te entameren discussie zou 
moeten leiden tot een kader dat gebruikt zou moeten gaan worden bij het herijken/
herinrichten van toezicht(arrangementen) voor de diverse beleidsterreinen in oude 
situaties en dat richtinggevend zou moeten zijn voor nieuwe situaties. De werk-
groep bracht in december 2005 haar rapport, getiteld ‘Interbestuurlijk Toezicht 
herijkt. Toe aan nieuw zicht op overheden’, uit.612

De Werkgroep Alders definieert interbestuurlijk toezicht in het perspectief van de 
gedecentraliseerde eenheidsstaat als ‘het geheel van processen dat plaatsvindt in 
het kader van de rechtsbetrekkingen tussen het rijk, de provincies, de gemeenten, 
de Wgr-regio’s en de waterschappen en die gaan over de beoordeling van de taak-
behartiging van de lagere door de hogere overheden’.613 In meer juridische termen 
omschrijft zij het interbestuurlijk toezicht als: ‘de wettelijke bevoegdheid van hogere 
bestuursorganen om de rechtskracht van beslissingen van andere bestuursorganen 
dwingend te beïnvloeden, hetzij vooraf (goedkeuring, aanwijzingen), hetzij achteraf 
(schorsing, vernietiging).614 

De Werkgroep schaart met deze definities ook de interventiemogelijkheden 
voor ‘hogere’ overheden die veelal als ‘positief toezicht’ worden aangeduid, onder 
het begrip interbestuurlijk toezicht. Zoals eerder al aan de orde is gekomen zijn dit 
constitutioneelrechtelijk geen vormen van toezicht, maar gaat het om het in mede-
bewind roepen van lagere overheden. Interbestuurlijk toezicht heeft bij de Werk-
groep derhalve een ruimere betekenis dan de generieke toezichtvormen van artikel 
132 van de Grondwet. 

Naar de mening van Alders c.s. brengt de organische visie die aan ons staatsbestel 
ten grondslag ligt en waarin rijk, provincies en gemeenten beschouwd worden als  
 

611. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr. 50, p. 13. 
612. Rapport Bestuurlijke Werkgroep Alders, Den Haag, 7 december 2005, Kamerstukken II, 2005-

2006, 30300 VII, nr. 50.
613. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50, p.17.
614. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50, p. 27. 
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onlosmakelijk met elkaar verbonden delen van een geheel, een drietal uitganspunten 
met zich, te weten:

1. provincies en gemeenten zijn weliswaar zelfstandige bestuurlijke organen615 
met een eigen huishouding maar tegelijkertijd moeten zij interacteren met an-
dere overheden. Juist vanwege het organisch gelede bestel is omwille van de 
kwaliteit van het bestuur toezicht nodig en bij onaanvaardbare ontwikkelingen 
moeten toezichthouders kunnen ingrijpen met instrumenten als schorsing en 
vernietiging en taakverwaarlozingsbepalingen;

2. behalve de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de eigen huishouding be-
staan er geen taken en verantwoordelijkheden die vast en permanent tot het do-
mein van een bepaalde bestuursinstantie behoren;

3. de verdeling van verantwoordelijkheden en de inrichting van interbestuurlijke 
verhoudingen is dynamisch en wordt bepaald door veranderlijke maatschappe-
lijke behoeften en mogelijkheden.616

Een van de voornaamste conclusies uit het rapport van de Werkgroep betreft de 
limitatieve opsomming van gronden voor specifiek interbestuurlijk toezicht: alleen 
de volgende redenen kunnen daarvoor legitieme redenen zijn:

−  het bewaken van een hoger belang
−  het voorkómen van afwentelgedrag op andere overheden
−  het voorkómen van patstellingen en belangenverstrengelingen en het vermijden 

van belangenconflicten tussen overheden.

De werkgroep maakt een stappenplan voor de doorlichting van bestaande toezicht-
arrangementen. Vertrekpunt bij het plan is het stellen van kwaliteitseisen aan beleid 
en regelgeving, waarbij een heldere verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkhe-
den geboden is. De volgende stap betreft het betere gebruik van de bestaande gene-
rieke toezichtinstrumenten schorsing, vernietiging en taakverwaarlozingsvoorzie-
ningen waarbij met name de toetsing aan het algemeen belang wordt aanbevolen. 
De werkgroep geeft aan dat deze instrumenten ‘gerevitaliseerd’ moeten worden. 
Hiermee introduceert zij de term die later gemeengoed zal worden en ook voor de 
wettelijke aanpassing in het regime van het interbestuurlijk toezicht zal worden ge-
bezigd. De werkgroep vervolgt met de eis tot explicitering van het motief voor het 
toepassen van een specifiek toezichtinstrument in aanvulling op een generiek toe-
zichtinstrument. De stap die daarop in haar plan volgt, is de adequate regeling van 
horizontale democratische verantwoording en kwaliteitszorg binnen gemeenten en 
provincies door dualisering en middelen als prestatieafspraken, kwaliteitszorg en 
interne controle. Aldus zal het verticale interbestuurlijk toezichtinstrument volgens 
de werkgroep beperkt kunnen blijven. De werkgroep geeft in de vierde stap een 
 

615. Bedoeld zal zijn: lichamen.
616. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50, p.5. 
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groot aantal leidende principes voor de inrichting en organisatie van het interbe-
stuurlijk toezicht. Dat zijn de volgende:

−  informatieverzameling en beoordeling daarvan moeten slechts eenmalig ge-
schieden door een onafhankelijke signalerende toezichthouder die technisch en 
professioneel oordeelt;

− interventiebevoegdheden moeten liggen bij een bestuursorgaan als intervenië-
rend toezichthouder; 

−  als er meer toezichthouders zijn dient het toezicht te worden ondergebracht bij 
één interbestuurlijk functionerende instantie;

− een lagere overheid dient in geval van specifiek interbestuurlijk toezicht door de 
hogere overheid met slechts één toezichthouder te maken te hebben;

−  het bestuursorgaan dat oordeelt of wordt geïntervenieerd moet in staat zijn een 
brede afweging te maken waarbij toezichtbevindingen, bestuurlijke verhoudin-
gen, het politieke landschap en de relatie met andere beleidsterreinen worden 
betrokken;

−  aan een interventie door een toezichthoudende bestuursorgaan gaat altijd een 
bestuurlijk oordeel over de situatie vooraf;

−  de toezichthouder doet van zijn bevindingen mededeling aan het betrokken 
bestuur of de betrokken wetgever opdat verbeteringen kunnen worden aange-
bracht;

−  als de provincie verantwoordelijkheden heeft voor het toezicht en het rijk het 
toezicht uitoefent op de provincie, rapporteert de provincie jaarlijks aan de mi-
nister over de uitoefening van de toezichttaak. De minister maakt aandachts-
punten voor de uitoefening van het toezicht kenbaar maken aan de provincie. 
De verantwoordingsrelatie kan dan in de plaats komen van de toezichtrelatie.617

In de laatste stap van het plan formuleert de werkgroep wat zij zelf praktische re-
gels voor toezicht noemt. Het betreft de vragen of specifiek toezicht bij bestaan-
de arrangementen gerechtvaardigd is, of voldoende rekening is gehouden met de 
mogelijkheden van horizontale verantwoording en alternatieve instrumenten, of 
de informatieverzameling en de beoordeling van de informatie kunnen worden 
losgekoppeld van het bestuurlijk besluit om al dan niet te interveniëren, of de ver-
antwoordelijkheidstoedeling aan rijk of provincie is vormgegeven op grond van ex-
pliciete motieven en tot slot de vraag of het toezicht praktisch genoeg wordt vorm-
gegeven. Het lijkt er sterk op dat de eerste vier vragen grotendeels samenvallen met 
de leidende principes dan wel deze concretiseren. Waarom ze door de werkgroep als 
praktische regels zijn aangeduid,618 is dan ook niet duidelijk, al wordt aan het eind 
van haar rapport bij de nadere duiding van stap 5 wel een aantal aanwijzingen voor 
de praktijk gegeven.619 

De Werkgroep Alders doet negen aanbevelingen voor de toepassing van het 
stappenplan en adviseert de regering om het stappenplan vast te stellen en zich uit 

617. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50, pp. 7/8 en 35-39.
618. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr.50, p 8.
619. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50, par. 3.4, m.n. p. 39.
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te spreken over de aanbevelingen. Voorts wordt het kabinet aangeraden om het stap-
penplan direct te gaan toepassen op in voorbereiding zijnde regelgeving en alle de-
partementen op te dragen de bestaande wetgeving te laten doorlichten aan de hand 
van het stappenplan. Ook zullen ‘gezaghebbende derden’ de zorgvuldige toepassing 
van het stappenplan door de ministeries moeten monitoren. De negen aanbevelin-
gen voor de toepassing van haar stappenplan zijn:

1. expliciteer in de regelgeving de verdeling van verantwoordelijkheden en het 
zwaartepunt van de verantwoordelijkheid;

2. als de regelgeving geen zicht biedt op een scherpe definiëring en vastlegging van 
te borgen belangen mag worden aangenomen dat er sprake is van een vorm van 
decentralisatie en ontbreekt de basis voor specifiek interbestuurlijk toezicht. Het 
stappenplan is dan niet van toepassing en de desbetreffende decentrale overhe-
den kunnen zelf hun wijze van horizontale verantwoording kiezen. Indien er 
onaanvaardbare situaties ontstaan kunnen de generieke toezichtinstrumenten 
worden gebruikt;

3. bij gemengde verantwoordelijkheden dient te worden nagegaan of deze via 
prestatieafspraken kunnen worden geregeld waarbij het rijk beleidsvrijheid en 
financiële middelen ter beschikking stelt en de decentrale overheden daarvoor 
een bepaalde prestatie moeten leveren. Ook hier moet het generiek toezicht uit-
komst bieden als dat noodzakelijk is;

4. specifiek toezicht is mogelijk bij medebewind als het motief daarvoor is het 
bewaken van een hoger belang, het voorkomen van afwentelgedrag op andere 
overheden dan wel het voorkomen van patstellingen, belangenverstrengeling en 
het vermijden van belangenconflicten tussen overheden;

5. als er een motief voor interbestuurlijk toezicht is, dient eerst te worden bezien of 
horizontale verantwoording, kwaliteitszorg en alternatieve instrumenten soe-
laas kunnen bieden zodat er geen of minder verticaal toezicht nodig is;

6. er dient een scheiding te worden aangebracht tussen de professionele toezicht-
houdende instanties die informatie verzamelen en beoordelen en de bestuurlijke 
organen die kunnen interveniëren;

7. voor een aantal beleidsterreinen dienen de signalerende toezichtfuncties te wor-
den gebundeld in een onafhankelijk functionerende instantie die overlap in toe-
zicht kan voorkomen;

8. alle betrokken bestuursorganen dienen direct over de verzamelde en beoordeel-
de toezichtinformatie te kunnen beschikken zodat er geleerd kan worden van 
bevindingen;

9. alleen een democratisch gelegitimeerd bestuursorgaan mag interventies over-
wegen want dat orgaan kan de beoordelingen van de signalerende toezichthou-
dende instantie en de horizontale actie naar aanleiding daarvan wegen en op 
basis daarvan beslissen welk bestuurlijk oordeel geboden is.620 

Het rapport van de Bestuurlijke werkgroep is de basis gebleken van de regeling van 
het gerevitaliseerde toezicht in de wet. Dat rechtvaardigt mijns inziens bovenstaan-

620. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr.50, pp. 8-10.
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de uitvoerige weergave van door de werkgroep geformuleerde visie op interbestuur-
lijke verhoudingen en toezicht.

IV.4.4.3 Kaderstellende visie op toezicht ‘Minder last, meer effect!’ en 
 Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht

In mei 2006 onderschrijft het kabinet-Balkenende II621 het rapport van de Bestuur-
lijke werkgroep Alders in het Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht.622 De re-
gering is het ook met de Werkgroep eens dat een aantal ook door anderen in 
wetenschap en bestuur623 gesignaleerde problemen nopen tot een doorlich-
ting van het interbestuurlijk toezicht. Reden daarvoor is dat er regelmatig 
onduidelijkheid is over taken en bevoegdheden tussen overheden onderling, 
dat er sprake is van een sterke verkokering aan rijkszijde van het toezicht, dat 
de organisatie en functie van toezicht regelmatig niet is aangepast aan de veran-
derde bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke behoeften en mogelijkhe-
den, en dat er sprake is van stapeling van toezicht in het interbestuurlijk ver-
keer omdat zowel rijk als provincies op hetzelfde domein toezicht houden op 
de gemeenten.624 

In het Kabinetsstandpunt legt de regering ook haar visie op het interbestuurlijk 
toezicht neer. Daarbij verwijst zij naar haar Kaderstellende visie op toezicht ‘Min-
der last, meer effect!’ waarin de rijksbrede visie op toezicht is neergelegd.625 In die 
visie geeft de regering aan meer vertrouwen te willen stellen in de samenleving en 
daarmee verantwoordelijkheden van de overheid naar de samenleving te willen ver-
schuiven. Zij is van oordeel dat de ambitie, doelstellingen en principes van de 
Kaderstellende visie in de context van het interbestuurlijk toezicht steeds ten 
dienste moeten staan van het in evenwicht brengen en houden van de beginse-
len van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. De regering formuleert een zestal 
principes waaraan goed toezicht moet voldoen. Het toezicht dient in haar opvatting 
te zijn:

1. selectief 
2. slagvaardig
3. samenwerkend
4. onafhankelijk
5. transparant en
6. professioneel.

621. Kabinet bestaande uit CDA, VVD en D66, 2003-2006.
622. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300-VII, nr. 65.
623. Zie bijvoorbeeld H.D. Tjeenk Willink, Algemene Beschouwingen, Jaarverslagen Raad van State 2002 

en 2003; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2000, Het borgen van publiek belang; 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De toekomst van de nationale rechtsstaat, 2002 
en Bewijzen van goede dienstverlening, 2004. Ook beschrijft Th.A.J. Toonen in zijn rapport ‘Toezicht 
in het binnenlands bestuur: Veiligheidsregio’s en CdK’ het toezicht als ‘een onontwarbare klu-
wen die niemand meer uit elkaar kan rafelen’.

624. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300-VII, nr.65, p. 6.
625. Kamerstukken II, 2005-2006, 27 831, nr. 15. 
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Het kabinet-Balkenende II wil de toezichtlasten verminderen door stroomlijning, 
vermindering en beëindiging van toezicht waar dat mogelijk is en een grotere effi-
ciency en effectiviteit als toezicht onvermijdbaar is, waarbij de nadruk ligt op het te 
bereiken maatschappelijk effect. De regering is van oordeel dat de uitgangspunten 
uit het rapport van de Bestuurlijke werkgroep Alders en de principes uit de Kader-
stellende visie in de uit te voeren doorlichting op een geïntegreerde manier kunnen 
en moeten worden behandeld. Dat kan volgens haar door de in de checklist bij de 
Kaderstellende visie besproken vormen van toezicht, te weten het nalevingstoezicht 
en het uitvoeringstoezicht, te combineren met de in het rapport van Alders c.s. be-
handelde derde vorm, het interbestuurlijk toezicht.626 De regering onderschrijft 
in hoofdlijnen de in het stappenplan van de Bestuurlijke werkgroep Alders 
opgenomen uitgangspunten. Met de werkgroep is zij van oordeel dat alleen spra-
ke is van geldig motief voor specifiek interbestuurlijk toezicht bij vormen van mede-
bewind in combinatie met de limitatieve motieven van het bewaken van een hoger 
belang (inclusief internationale verdragsrechtelijke verplichtingen, rijksbelang of 
algemeen landsdekkend belang van de burger). Aan die limitatieve motieven − het 
voorkomen van afwentelgedrag op andere overheden; het voorkomen van patstel-
lingen en belangenverstrengeling en het vermijden van belangenconflicten tussen 
overheden – voegt zij bij aan het bewaken van een hoger belang toe de grensover-
schrijdende belangen tussen gemeenten en/of provincies. 

Zij wijst erop dat de motieven sterk zijn ingegeven door enerzijds het bewaken van 
het maatschappelijk algemeen belang van de gedecentraliseerde eenheidsstaat Ne-
derland en anderzijds het verbeteren van een heldere en duidelijke verantwoordelijk-
heids- en bevoegdheidsverdeling tussen de drie overheden.627 Met de werkgroep 
wordt de ambitie gedeeld om de bestaande en in voorbereiding zijnde wet- 
en regelgeving door te lichten met het oog op de verwezenlijking van de ge-
formuleerde doelstellingen die de bestuurlijke werkgroep heeft aangegeven. 
De regering wil dat deze doorlichting plaatsvindt onder verantwoordelijkheid 
van een externe commissie en dat per departement een rapport over de door-
lichting aan de commissie ter beschikking wordt gesteld. Aan de hand daarvan 
zal de commissie de doorlichting dan toetsen op kwaliteit en consistentie waar-
bij aspecten uit het Kabinetsstandpunt als volledigheid, consistentie en de mate 
waarin voldaan is aan de doelstellingen als vermindering van toezichtlasten, ef-
fectievere en efficiëntere toezichtfunctie aan de orde zullen moeten komen. Van 
de commissie wordt vervolgens eind 2006 een advies per rapportage verwacht; 
daarnaast kan zij ook een overalladvies formuleren, aldus de regering. Op basis 
van de uitkomsten van de doorlichting en het advies wil het kabinet concreet 
invulling geven aan de aanpassing van de interbestuurlijke toezichtarrangemen-
ten.628

626. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300-VII, nr. 65, pp. 2-4.
627. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr. 65, p. 6.
628. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr. 65, pp. 2-4.
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De commissie wordt ingesteld bij besluit van de minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties629 van 22 augustus 2006 als commissie Doorlichting In-
terbestuurlijke Toezichtarrangementen.630

In het coalitieakkoord ‘Samen werken, samen leven’ van het kabinet-Balkenende 
IV is opgenomen dat de ‘bestuurlijke drukte’ moet worden verminderd en het ef-
fectieve optreden van de overheid als geheel moet worden bevorderd door het aantal 
bestuurslagen dat zich met een bepaald onderwerp bemoeit, stelselmatig te vermin-
deren, zonder de grondwettelijk verankerde bestuurlijke inrichting te veranderen. 
Aangegeven wordt dat de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar en zelf-
standigheid van provincies en gemeenten met kracht zal worden bevorderd en dat 
de helft van het aantal doeluitkeringen zal worden omgezet in een generieke bijdrage 
aan de gemeenten. Ook wordt een decentralisatie-impuls met budgetoverheveling 
en/of met verruiming van het lokale belastinggebied inclusief voor de burgers com-
penserende beperking van de rijksbelastingen aangekondigd.631 

In het op het coalitieakkoord gebaseerde Beleidsprogramma van het kabinet-
Balkenende IV wordt de terugdringing naar maximaal twee betrokken bestuursla-
gen herhaald632 en in het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ dat het kabinet op 
juni 4 juni 2007 sluit met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten633 wordt in 
navolging van het rapport van de Werkgroep Alders ook afgesproken horizontale 
vormen van verantwoording en kwaliteitsborging te versterken en het generieke in-
strumentarium te revitaliseren.

IV.4.4.4 De commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen 
 (commissie-Oosting) 

De commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen krijgt in het 
instellingsbesluit als taken:

a. het begeleiden van de in overleg met de koepelorganisatie van bij de betreffende 
interbestuurlijke toezichtarrangementen betrokken overheden uit te voeren 
doorlichting van bestaande en in ontwikkeling zijnde wetgeving op het terrein 
van interbestuurlijk toezicht, op basis van het Kabinetsstandpunt Interbestuur-
lijk Toezicht en het daarbij behorend stappenplan van de Bestuurlijke Werk-
groep Alders. De doorlichting wordt uitgevoerd door de departementen die het 
aangaat, elk op zijn eigen beleidsterrein, en komt tot stand in overleg met de koe-
pelorganisaties van bij de betreffende interbestuurlijke toezichtarrangementen 
betrokken overheden;

b. het opstellen van een beoordelingsrapport over de doorlichting per departe-
ment, bezien in relatie tot het Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht, ver-

629. J.W. Remkes (VVD), minister in het kabinet Balkende III (2006-2007).
630. Gepubliceerd in de Staatscourant van 6 september 2006, jrg. 2006, nr. 173.
631. Kamerstukken II, 2006-2007, 30 891, nr. 4; p. 29; het kabinet regeert van 2007-2010.
632. Kamerstukken II, 2006-2007, 31070 nr. 1 en bijlage Beleidsprogramma 2007-2011 ministerie van 

Algemene Zaken, 14 juni 2007, par. 6.2 (p. 41). 
633. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2007/06/04/samen-aan-de-slag-be-

stuursakkoord-rijk-en-gemeenten, pp. 5-6. 



260

Ine van Haaren-Dresens

gezeld van een advies over maatregelen waartoe de doorlichting en de beoorde-
ling daarvan aanleiding geven;

c. het uitbrengen van een eindverslag met een eindadvies.634

De commissie staat onder leiding van toenmalig staatsraad M. Oosting; ook de 
voorzitter van de Bestuurlijke werkgroep Alders maakt er deel van uit. De commis-
sie wordt al snel overal aangeduid als de commissie-Oosting. 
Uit de taakomschrijving van de commissie blijkt dat zij niet alleen de doorlichting 
van het interbestuurlijk toezicht door de betrokken ministeries dient te begeleiden 
maar ook zelf een oordeel moet geven over de mogelijkheden om het specifieke in-
terbestuurlijk toezicht terug te dringen.

De eigen positie die gemeenten en provincies in ons decentrale staatsbestel op grond 
van de Grondwet en de organieke wetgeving al vele jaren hebben en de daarin aan-
gebrachte dualisering van het bestuur zijn voor de commissie-Oosting belangrijke 
uitgangspunten voor haar taak. Zij kiest als vertrekpunt: ‘geen specifiek toezicht, 
tenzij’, en sluit daarmee aan op het door de Werkgroep Alders ontwikkelde kader. 
Oosting c.s. gaan uit van de idee dat de in de organieke wetgeving opgenomen be-
voegdheden tot schorsing en spontane vernietiging en tot het ingrijpen in geval van 
taakverwaarlozing, in veel gevallen voldoende waarborg bieden voor algemene of 
‘hogere’ belangen. De veelheid aan specifieke arrangementen voor interbestuurlijk 
toezicht in de bijzondere wetgeving met elk hun eigen systematiek moet naar haar 
oordeel worden herzien en de sanering van het specifiek interbestuurlijk toezicht 
dient vergezeld te gaan van ruimte voor vormen van horizontale verantwoording en 
kwaliteitszorg, passend in het bestaande dualistische stelsel.

In haar rapport ‘Van specifiek naar generiek. Doorlichting en beoordeling van 
interbestuurlijke toezichtarrangementen’ dat zij in september 2007 uitbrengt, geeft 
zij daarvoor een normatief kader.635 

De commissie heeft de door de betrokken departementen uitgevoerde doorlichting 
begeleid van in totaal twaalf bestaande en komende wettelijke regelingen. Die re-
gelingen zijn op het punt van het interbestuurlijk toezicht op nut en noodzaak ge-
toetst. De rode draad in alle rapportages van die departementen is de conclusie dat 
de desbetreffende specifieke interbestuurlijke toezichtarrangementen noodzakelijk 
zijn gezien de bijzondere situatie en dat de arrangementen in overeenstemming zijn 
met de in het rapport-Alders ontwikkelde normatieve criteria. In de departemen-
tale rapportages worden dan ook nergens voorstellen gedaan tot aanpassing van dit 
specifieke toezicht. De commissie-Oosting volgt de departementale bevindingen 
echter niet. Zij is van oordeel dat er wel degelijk aanzienlijke mogelijkheden zijn tot 
vermindering van het specifieke interbestuurlijk toezicht en onderbouwt haar stel-
lingname in het rapport per doorlichting.

634. Zie artikel 3 Instellingsbesluit. 
635. Bijlage bij Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 8, p. 1 (commissie-Oosting, ‘Van specifiek 

naar generiek’). 
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Oosting c.s. sluiten voor de procesomschrijving van het uitoefenen van toezicht aan 
bij de Kaderstellende visie op toezicht: het verzamelen van informatie over de vraag 
of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vor-
men van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan intervenië-
ren. De commissie geeft daarbij aan de definitie van interbestuurlijk toezicht van de 
Bestuurlijke werkgroep-Alders te volgen: interbestuurlijk toezicht is het geheel van 
processen dat plaatsvindt in het kader van de rechtsbetrekkingen tussen het rijk, 
de provincies, de gemeenten, de Wgr-regio’s en de waterschappen die gaan over de 
beoordeling van de taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden.636 

Onder het begrip interbestuurlijk toezicht worden door de commissie-Oosting 
dus ook meer instrumenten gerekend dan die welke onder het begrip toezicht in ar-
tikel 132 van de Grondwet vallen, in die zin dat er ook positief toezicht onder wordt 
begrepen. Herhaald zij dat het positief toezicht staatsrechtelijk geen vorm van toe-
zicht is maar het in medebewind roepen van een ambt van een decentrale overheid. 

In haar rapport formuleert de commissie-Oosting een aantal beginselen voor inter-
bestuurlijk toezicht, te weten:

− het beginselen van nabijheid: in beginsel moet het toezicht worden uitgevoerd 
door de naast-‘hogere’ bestuurslaag; 

−  het beginsel van enkelvoudigheid: in beginsel oefent slechts één bestuurslaag 
toezicht uit;

−  het beginsel van samenwerking: in de uitzonderlijke situatie waarin toch van 
meer dan één toezichthouder sprake is, moet er samenwerking zijn tussen die 
toezichthouders;

−  het beginsel van selectiviteit;
−  het beginsel van proportionaliteit.

Uit de principes van nabijheid en enkelvoudigheid vloeit volgens de commissie voort 
dat het toezicht op gemeentebesturen primair bij de provinciebesturen moet liggen. 
Zij stelt dat het kabinet van het nabijheidsprincipe moet afwijken voor die terreinen 
waarop de provincies geen taak hebben en daardoor inhoudelijke expertise missen, 
dit conform het adagium ‘toezicht volgt beleid’. Hierbij is bijvoorbeeld te denken 
aan de Drank- en Horecawet en het terrein van de kernenergie. Het beginsel van 
nabijheid vertoont parallellen met het subsidiariteitsbeginsel dat wij kennen uit het 
Europese recht en dat inhoudt dat bevoegdheden op een zo ‘laag’ mogelijk niveau 
thuishoren; in hoofdstuk II kwam dat beginsel uitvoerig aan de orde.

636. Kamerstukken II, 2005-2006, 30300 VII, nr.50, p. 17 (Bestuurlijke werkgroep-Alders, ‘Interbe-
stuurlijk toezicht herijkt − toe aan nieuw zicht op overheden’). 
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De commissie hanteert de volgende uitgangspunten voor interventies van hogere 
overheidsorganen: 

− de invloeduitoefening op de uitvoering van medebewindstaken moet primair 
uitgaan van sturing via ‘algemene beleidskaders’ die een wettelijke grondslag 
moeten hebben;).

− verticaal toezicht moet meer plaatsmaken voor horizontale vormen van toezicht 
en kwaliteitsborging;

− voor zover er aanleiding is voor interbestuurlijk toezicht, kan in beginsel wor-
den volstaan met de ‘generieke’ instrumenten zoals geregeld in de Grondwet 
en de organieke wetten en dan met name spontane vernietiging en ingrijpen bij 
taakverwaarlozing, zodat specifieke instrumenten grotendeels kunnen worden 
afgeschaft. Wel is op onderdelen een herijking van het generieke instrumenta-
rium nodig;

De commissie-Oosting volgt ook hier de werkgroep-Alders die in 2005 al pleit voor 
restrictieve toepassing van specifieke toezichtbevoegdheden.637

Op de algemene benadering, dat de generieke instrumenten voldoende mogelijkhe-
den bieden als voorziening van interbestuurlijke invloeduitoefening en er dus geen 
toereikende reden is voor specifieke toezichtinstrumenten, moeten volgens het ad-
vies van de commissie drie uitzonderingen worden gemaakt: 

a. bij inpassing van functioneel bestuur in algemeen bestuur: de taakvervulling 
door waterschappen moet worden ingepast in het algemeen provinciaal beleid, 
hetgeen een daarop gericht specifiek toezichtarrangement rechtvaardigt;

b. bij ‘uitvoeringsvervlechting’, waarmee gedoeld wordt op de situatie dat een ‘ho-
gere’ overheid een eigen wettelijke verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering 
waarvoor zij volledig is aangewezen op een decentrale uitvoeringsorganisatie. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de veiligheidsregio’s;

c. bij het in gebreke blijven van decentrale overheden bij de toepassing van hand-
havingsbevoegdheden. Volgens het commissieadvies schiet het generiek instru-
mentarium hierbij in zoverre tekort dat er geen besluit ligt dat kan worden aan-
gepakt via schorsing of vernietiging. Zij stelt ‘Met het oog op die situatie moet 
een specifiek instrument bestaan dat het mogelijk maakt voor een ‘hogere’ over-
heid om bij het betreffende nalatige bestuursorgaan een verzoek in te dienen tot 
handhaving, en aldus een besluit uit te lokken’.638

Bij het formuleren van de laatstgenoemde uitzondering heeft de commissie er ken-
nelijk aan voorbij gezien dat het bestaande generieke instrumentarium die interven-
tiebevoegdheid reeds biedt. De in de Gemeentewet en de Provinciewet opgenomen  
 

637. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 3000 VII, nr. 50, p. 17 (Bestuurlijke werkgroep-Alders, ‘Interbe-
stuurlijk toezicht herijkt – toe aan nieuw zicht op overheden’). 

638. Bijlage bij Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 8, p. 72 (commissie-Oosting, ‘Van specifiek 
naar generiek’).
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taakverwaarlozingsregelingen op het terrein van het medebewind bieden hiervoor 
voldoende mogelijkheid zoals hierna zal blijken.

De belangrijkste conclusie in het rapport van de commissie-Oosting luidt dat, voor 
zover er aanleiding is voor interbestuurlijk toezicht, in beginsel kan worden volstaan 
met de generieke instrumentenschorsing en vernietiging en taakverwaarlozingsre-
gelingen zoals geregeld in de Grondwet en de organieke wetten en dat in bijzondere 
wetten opgenomen specifieke instrumenten grotendeels kunnen worden afgeschaft. 
Een belangrijke overweging hierbij is dat interbestuurlijk toezicht in overeenstem-
ming dient te zijn met de kenmerken en vereisten van de gedecentraliseerde eenheids-
staat en de dualisering van de gemeente- en provinciebesturen. Het had naar mijn 
mening voor de hand gelegen in dit verband ook te wijzen op het uitgangspunt dat is 
neergelegd in artikel 115 van de Gemeentewet en artikel 113 van de Provinciewet, 
namelijk dat van het bepaalde in deze organieke wetten niet in medebewindswetten 
wordt afgeweken, en derhalve ook niet op het punt van het interbestuurlijk toezicht, 
‘dan wanneer dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 
van het daarmee te dienen openbaar belang’. Gelet op de totstandkomingsgeschie-
denis en de ratio van deze bepaling moet worden aangenomen dat van ‘afwijking’ 
ook sprake is als in bijzondere wetten specifieke instrumenten van interbestuurlijk 
toezicht worden gecreëerd naast het bestaande generieke instrumentarium. Op het 
belang van deze bepaling is in hoofdstuk III uitvoerig ingegaan.

IV.4.4.5 Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Doorlichting Interbestuur- 
 lijke Toezichtarrangementen en Wet revitalisering generiek toezicht

Op 23 april 2008 zendt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties639 aan de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport ‘Van specifiek naar 
generiek’ van de commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen 

generiek’.640 In de kabinetsreactie wordt het rapport als ‘zeer waardevol’ gekwalifi-
ceerd: ‘De commissie-Oosting heeft een helder normatief beeld neergezet over de 
functie van toezicht in de gedecentraliseerde eenheidstaat die onze samenleving is. 
Interbestuurlijk toezicht is onderdeel van een samenstel van checks en balances om 
waar nodig de ‘eenheid’ in de behartiging van taken door decentrale overheden te 
waarborgen. (…) Dat betekent ook niet onnodig ingrijpen in de beleidsvrijheid van 
medeoverheden. Niet vooraf en ook niet achteraf door middel van teveel specifiek 
toezicht.’641

Het kabinet merkt in zijn reactie op het rapport-Oosting op dat interbestuur-
lijk toezicht onderdeel is van een samenstel van checks en balances om waar nodig 
de ‘eenheid’ in de behartiging van taken door decentrale overheden te waarborgen. 
Dat betekent naar zijn oordeel ook niet onnodig ingrijpen in de beleidsvrijheid van 
medeoverheden, vooraf noch achteraf door middel van te veel specifiek toezicht. 

639. De minister is G. ter Horst (PvdA) van 22 februari 2007 - 23 februari 2010, minister in het kabi-
net-Balkenende IV (2007-2010). 

640. Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 61. 
641. Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 61, p. 1. 
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Het kabinet wijst er ook op dat voor terughoudendheid bij de rijksoverheid des te 
meer reden is nu met de dualisering het ‘horizontaal toezicht’, i.e. de democratische 
controlemogelijkheden bij provincies en gemeenten, is versterkt en de rijksoverheid 
daar bij de invloeduitoefening op gemeente- en provinciebesturen rekening mee be-
hoort te houden.642 

Blijkens de reactie van de regering is zij voornemens het advies van de com-
missie-Oosting ‘in grote lijnen’ over te nemen. In de kabinetsreactie wordt aange-
kondigd dat vóór eind 2009 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel strekkende tot 
herijking van het generieke instrumentarium, conform de aanbevelingen van de 
commissie-Oosting, aanhangig zal worden gemaakt. Tevens zullen wetsvoorstellen 
voor afschaffing van specifieke interbestuurlijke toezichtbevoegdheden bij de Ka-
mer worden ingediend.643 In een bijlage bij de kabinetsreactie is een overzicht opge-
nomen van de voorgenomen concrete maatregelen per departement en de termijn 
waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd. 

Op 20 mei 2010 geeft het kabinet uitvoering aan zijn voornemen en dient bij de 
Tweede Kamer het voorstel voor de Wet revitalisering generiek toezicht in.644 In het 
wetsvoorstel volgt de regering verreweg de meeste voorstellen van de commissie-
Oosting. Blijkens de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties645 van 29 juni 2011646 gaat de regering dan nog uit van de in de nota van 
wijziging voorziene inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht 
per 1 januari 2012.647 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer op 14 september 2011 geeft de minister desgevraagd aan dat die da-
tum inmiddels niet meer realistisch is. Hij hoopt op inwerkingtreding van de wet per 
1 juli 2012, maar tekent daarbij aan dat dat afronding van de behandeling door de 
Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad vóór 1 juli 2012 veronderstelt, omdat 
met VNG en IPO afspraken zijn gemaakt over de tijd die de decentrale overheden 
krijgen om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

Op 27 september 2011 neemt de Tweede Kamer het wetsvoorstel met algemene 
stemmen aan. De Senaat neemt het wetsvoorstel zonder beraadslaging en zonder 
stemming aan op 22 mei 2012.648 In Staatsblad 2012, 233 verschijnt de Wet van 24 
mei 2012 tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wet-
ten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet 
revitalisering generiek toezicht). De wet treedt voor het grootste deel in werking op 
1 oktober 2012 en voor het resterende deel op 1 januari 2013.649 In de volgende pa-
ragraaf wordt een beoordeling gegeven van het toezichtregime zoals dat is voorge-

642. Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 61, pp. 4-6. 
643. Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 61, p. 10. 
644. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nrs. 1-2. 
645. J.P.H. Donner (CDA), van 14 oktober 2010 tot 16 december 2012) minister van Binnenlandse 

zaken en koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte I (2010-2012). 
646. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 10, p. 6. 
647. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 8, p. 33. 
648. Handelingen I, 2010-2011, 22 mei 2012, nr. 30 item 2, p. 2. 
649. Besluit van 13 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalise-

ring generiek toezicht, Stb. 2012, 276 en Besluit van 30 november 2012, houdende vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5.2, onderdeel A, van de Wet revitalisering generiek 
toezicht, Stb. 2012, 633.
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steld door de commissie-Oosting en is neergelegd in de Wet revitalisering generiek 
toezicht. 

IV.4.4.6 Beoordeling revitalisering generiek toezicht650

IV.4.4.6.1 Schorsing en vernietiging

De regering stelt dat het wetsvoorstel een stelselwijziging inhoudt en merkt op dat 
er sprake is van ‘een breuk met het verleden’. (…) Toezichtinterventies zullen in 
beginsel beperkt worden tot generieke instrumenten in de Provinciewet en de Ge-
meentewet en alleen dan worden toegepast indien er strijd is met het recht of het al-
gemeen belang (vernietigen) of indien een bestuursorgaan niet of niet naar behoren 
zijn medebewindstaak uitvoert (in de plaats stellen)’.651 

Zijlstra kan geen waardering opbrengen voor wat de regering een breuk met het 
verleden noemt. Hij meent dat vervanging van het veelal wettelijk geclausuleerde 
specifiek toezicht door het over de hele linie toepasbare gerevitaliseerde generieke 
toezicht de decentralisatie niet zal bevorderen. Het generieke toezicht is ongeclausu-
leerd in die zin dat het slechts in een buitenwettelijk beleidskader wordt ingekaderd. 
Zijlstra wijst er ook op dat de reikwijdte van de bevoegdheden van toezichthouders 
en daarmee hun verantwoordelijkheden vergroot worden.652

Voor wat betreft de vernietiging kan mijns inziens ook niet van een breuk met 
het verleden worden gesproken. Er wijzigt immers op zichzelf niets in de op het mo-
ment van de inwerkingtreding van de Wet revitalisering geldende mogelijkheid dat 
een besluit bij koninklijk besluit spontaan wordt geschorst en/of vernietigd wegens 
strijd met het recht of met het algemeen belang. De wetgever lijkt zich daar zelf ook 
van bewust waar hij opmerkt: ‘De gedachte dat vernietiging niet langer als ultimum 
remedium, in de zin van laatste redmiddel, moet worden gezien, vergt op zichzelf 
geen wetswijziging en zal met name worden toegelicht in het beleidskader schorsing 
en vernietiging.’653 

De in artikel 268 van de Gemeentewet en artikel 261 van de Provinciewet voor-
ziene vernietiging staat zowel open voor besluiten genomen op grond van autonome 
bevoegdheid als voor in medebewind genomen besluiten. En dat blijft ook zo na de 
revitalisering, al meldt de toelichting dat het wetsvoorstel alleen ziet op medebe-
wind. Die stelling is niet houdbaar zoals hieronder nog zal blijken. 

Dat de bestaande generieke toezichtinstrumenten weinig worden gebruikt om-
dat vernietiging geldt als ultimum remedium, is betrekkelijk. Zoals hieronder zal 
blijken, is er met name in de jaren tachtig een hausse aan vernietigingsbesluiten ge-
weest. De wetgever heeft toentertijd daarnaast zijn heil gezocht in het creëren van 
allerhande, soms ook zeer vergaande, specifieke toezichtinstrumenten in bijzondere 
wetten. In die wetten zijn veelal voorheen tot de autonomie gerekende bevoegdhe-

650. Grotendeels ontleend aan J.M.H.F. Teunissen en C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Van specifiek naar 
generiek’, in Gst. 2008, 7299, 76, pp. 4-5.

651. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 4. 
652. S.E. Zijlstra, ‘Sanering van specifiek toezicht en revitalisering van generiek toezicht: Reculer pour 

mieux sauter?’ in: NTB 2011, 8, p.7. 
653. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 19. 
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den in de medebewindssfeer getrokken en daarmee ook onder het regiem van het 
bijzonder toezicht gebracht ten detrimente van de autonomie en de generieke toe-
zichtinstrumenten. Maar dat maakt nog niet dat het wetsvoorstel een stelselwijzi-
ging ten aanzien van het generiek instrumentarium behelst. Dat instrumentarium 
was er al, zowel voor medewind als voor autonomie, en wat medebewind betreft 
naast de specifieke arrangementen. De afschaffing van het bijzondere toezicht kan 
wellicht als stelselwijziging worden geduid, maar toch niet het feit dat bestaande ge-
nerieke instrumenten worden gehandhaafd. 

Wel is in de Wet revitalisering generiek toezicht een wijziging bij de generieke in-
strumenten aangebracht die de centrale overheid de bevoegdheid geeft na schorsing 
of vernietiging ver in de decentrale bestuurs- en regelingsbevoegdheid in te grijpen. 
De regering heeft in de bij de wet nieuw ingevoegde artikelen 275 en 278a van de 
Gemeentewet en 268 en 271a van de Provinciewet de mogelijkheid gekregen niet 
te volstaan met schorsing of vernietiging van het gewraakte decentrale besluit maar 
ook zelf ‘in de zaak te voorzien’ door een eigen besluit te nemen ter vervanging van 
het decentrale besluit. Een vervangend besluit van de Kroon is ingevolge het voor-
gestelde tweede lid van artikel 278a van de Gemeentewet en 271a van de Provin-
ciewet weliswaar alleen mogelijk als er voor het decentrale bestuursorgaan gelet op 
het vernietigingsbesluit geen beleidsvrijheid is ten aanzien van het nieuwe besluit. 
Maar de regering kan die voorwaarde zelf invullen doordat zij kan bepalen of die er 
al dan niet sprake is van beleidsvrijheid. Zij zou in het vernietigingsbesluit dus ook 
beleidsvrijheid van decentrale ambten kunnen wegnemen door zelf in de zaak te 
voorzien. In de memorie van toelichting wordt over deze mogelijkheid niet gerept 
door de regering.654 Naast de vernietiging kan de decentrale overheid dus nogmaals 
worden geconfronteerd met een inbreuk op de in de Grondwet erkende of aan haar 
bestuursorganen toegedeelde bevoegdheid als haar primaire besluit is vernietigd en 
zij geen nieuw besluit kan nemen omdat de Kroon heeft bepaald dat het decentrale 
bestuursorgaan geen beleidsvrijheid heeft en derhalve zelf in de zaak heeft voorzien. 
Dat zou zeker bij vernietiging van een in autonomie genomen besluit een vergaande 
inbreuk inhouden op de grondwettelijke bevoegdheden van gemeente- en provin-
ciebesturen. 

Een ander potentieel probleem doet zich voor als de Kroon op basis van het 
derde lid van de ook nieuwe artikelen 278a van de Gemeentewet en 271a van de 
Provinciewet in het vernietigingsbesluit bepaalt dat geen nieuw besluit mag worden 
genomen door het decentrale bestuursorgaan. De regering merkt over die laatste 
mogelijkheid op dat zij aan de orde is als een gemeente- of provinciebestuur met 
een besluit buiten de grenzen van zijn bevoegdheid is getreden en er dus geen nieuw 
besluit nodig is.655 In de tekst van de bepalingen is evenwel niet aangegeven dat dit de 
enige toepassingsgrond is voor het derde lid van de evengenoemde artikelen. 

Deze nieuwe mogelijkheden voor de Kroon om zelf in de plaats van het decen-
trale ambt te acteren zijn wel als een ingrijpende breuk met het verleden te kwalifi-
ceren, omdat zij verregaande gevolgen voor de eigen bevoegdheden van decentrale 
bestuursorganen na een vernietigingsbesluit met zich mee kunnen brengen. 

654. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 48.
655. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 49. 
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Voor de definitie van interbestuurlijk toezicht heeft de regering in navolging van 
de commissie-Oosting aangesloten bij de hiervoor aan de orde gekomen definitie 
van de werkgroep-Alders.656 In de memorie van toelichting worden onder generiek 
toezicht de vernietiging en de indeplaatstelling, van oudsher ook taakverwaarlozing 
genoemd, begrepen. De goedkeuringsbevoegdheid neemt een andere positie in: zij 
wordt, zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk al is aangegeven, niet in de Grondwet 
of de organieke wetten toegekend, maar in bijzondere wetten en geldt daarom niet 
als een generiek toezichtinstrument.657 

De SGP-fractie stelt in het verslag bij het voorstel voor de Wet revitalisering ge-
neriek toezicht de mogelijkheid van preventief toezicht aan de orde en vraagt naar 
de verhouding tussen Grondwet, Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht 
enerzijds en het aanhangige voorstel van wet anderzijds. De regering merkt naar 
aanleiding hiervan op dat de Grondwet niet zelf de bevoegdheid om preventief 
toezicht uit te oefenen schept, maar ‘slechts een procedurele waarborg in het leven 
(roept), waardoor andere organen niet zonder wettelijke basis organen van gemeen-
ten en provincies aan preventief toezicht kunnen onderwerpen. De meeste van die 
wettelijke grondslagen worden in het wetsvoorstel Revitalisering generiek toezicht 
geschrapt, maar de grondwettelijke voorziening blijft haar betekenis houden voor 
de gevallen waarin specifieke vormen van preventief toezicht blijven bestaan of wor-
den ingevoerd, aldus de regering. Zij wijst op de mogelijkheid dat preventief toezicht 
door de wet wordt opgedragen aan andere organen dan die welke in de Gemeente-
wet of de Provinciewet met interbestuurlijk toezicht zijn belast en op het gegeven 
dat op de uitoefening van preventief toezicht de bepalingen van afdeling 10.2.1 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn.658 

De regering heeft aan het nieuwe stelsel van interbestuurlijk toezicht de eerder be-
sproken uitgangspunten van de commissie-Oosting ten grondslag gelegd. Wat be-
treft de vernietiging past de kanttekening dat het nabijheidscriterium voor besluiten 
van gemeentebesturen, net als bij schorsing en vernietiging voor de revitalisering 
al het geval is, niet op gaat: de Kroon behoort niet tot de naast hoger gelegen be-
stuurslaag. Ingevolge artikel 132 van de Grondwet heeft echter alleen de Kroon de 
bevoegdheid tot vernietiging van besluiten. Gezien de functie van de vernietiging 
ter waarborging van de eenheidsstaat is dat ook te billijken. Maar inachtneming van 
twee van de andere beginselen, te weten die van de selectiviteit en proportionaliteit 
− die de decentralisatie moeten verzekeren − is in dit verband van des te meer belang. 

In de memorie van toelichting lezen wij dat het nieuwe stelsel van interbestuurlijk 
toezicht is getoetst aan en in overeenstemming is gebracht met de waarborgen van 
artikel 8 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie.659 Dat is een stelling 
die vragen oproept. Op welke wijze is getoetst en wat is in overeenstemming ge-

656. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 3. Anders dan in de definitie van de Bestuurlijke 
werkgroep-Alders waarin sprake is van WGR-regio’s wordt in de definitie van de regering gespro-
ken over ‘gemeenschappelijke regelingen’.

657. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 3 en 15-16. 
658. Kamerstukken II, 2010-2011, 32 389, nr. 6, p. 3.
659. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 9.
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bracht met het Handvest? Dat blijft een raadsel want in de al bestaande bepalingen 
over het generieke toezicht wordt niets gewijzigd dat in relatie tot (het voorbehoud 
bij) het Handvest van belang is. Die bepalingen zijn door de regering bij de toetre-
ding van Nederland tot het Handvest al beoordeeld als in overeenstemming met dat 
verdrag voor zover dat voor Nederland geldt. De regering stelt: ‘Nederland heeft 
ten aanzien van (artikel 8,) lid 2 een voorbehoud gemaakt, omdat onze vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang (art. 132, vierde lid, Grondwet) ook ziet op 
autonome bevoegdheden. Aangezien onderhavig voorstel van wet alleen betrekking 
heeft op het toezicht op medebewindstaken, heeft dit voorbehoud geen betekenis 
voor onderhavig voorstel van wet’.660 Dat de Wet revitalisering generiek toezicht al-
leen betrekking zou hebben op medebewindstaken blijkt niet uit de tekst noch uit 
de memorie van toelichting. Het tegendeel is eerder het geval blijkens hetgeen in 
de nota naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt: ‘Het instrument vernie-
tiging is echter niet beperkt tot autonome taken. Vernietiging is ook aan de orde bij 
een in medebewind genomen besluit dat in strijd met een wettelijk voorschrift is 
genomen.’661 De revitalisering van het generieke toezicht ziet derhalve ook op beide 
soorten van bevoegdheden. De tekst van de bepalingen over vernietiging wegens 
strijd met de wet of het algemene belang is niet gewijzigd, maar dat geldt eveneens 
zowel voor autonomie als voor medebewind. Bedoelt de regering te zeggen dat de 
mogelijkheid van doelmatigheidstoetsing onder de Wet revitalisering generiek toe-
zicht ‘gewoon’ gehandhaafd blijft en dat dat, gezien het voorbehoud, niet stuit op 
strijd met het Handvest? Maar dat zou weer niet aansluiten bij het gegeven dat bij 
medebewindstaken er gezien artikel 8, tweede lid, tweede volzin van het Handvest 
er ook zonder het voorbehoud geen probleem zou zijn geweest. Het voorbehoud is 
dan ook alleen van belang voor het geval van een vernietiging wegens strijd met het 
algemeen belang van autonome besluiten. Want alleen daar verzet artikel 8, tweede 
lid, van het Handvest zich tegen. Nu de belangrijkste waarborg in het Handvest te-
gen doelmatigheidstoezicht op autonome besluiten via het voorbehoud steeds bete-
kenisloos is geweest voor Nederlandse decentrale overheden, overtuigt de medede-
ling dat het nieuwe toezichtstelsel in overeenstemming is gebracht met de waarbor-
gen van het Handvest, in het geheel niet. 

IV.4.4.6.2 De taakverwaarlozingsregeling

Hiervoor is al aan de orde gekomen dat ingeval een decentraal ambt zijn autonome 
taken verwaarloost, de wetgever in formele zin in een ad-hocwet voorzieningen 
moet treffen. Voor taakverwaarlozing van medebewindstaken is in de artikelen 123, 
124 en 124a-124h van de Gemeentewet en 121-121f van de Provinciewet een rege-
ling opgenomen. Wanneer de gemeenteraad, het college van burgemeester en wet-
houders of de burgemeester bij of krachtens een andere wet dan de Gemeentewet 
gevorderde beslissingen niet of niet naar behoren nemen, moet daarin namens het 
initieel bevoegde ambt worden voorzien door gedeputeerde staten, respectievelijk 
de commissaris van de Koning. Als van een bestuurscommissie bevoegdheden van 

660. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 9.
661. Kamerstukken II, 2010-2011, 32 389, nr. 7, p. 6.
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een van die ambten zijn overgedragen, moet de delegans optreden als de bestuurs-
commissie haar medebewindstaken verwaarloost. Bij verwaarlozing van hun me-
debewindstaken door provinciale ambten treedt de minister in hun plaats. Het gaat 
steeds om gevallen waarin de desbetreffende ambten weigeren verplicht voorge-
schreven besluiten te nemen of waarin zij de hun opgedragen taken meer in algeme-
ne zin slecht behartigen, aldus de regering.662 Het optreden van gedeputeerde staten, 
de commissaris of de minister is door de wetgever imperatief geformuleerd. Ten tij-
de van het verschijnen van het rapport van de commissie-Oosting is in de artikelen 
135 van de Gemeentewet en 132 van de Provinciewet bepaald dat de ambten die bij 
taakverwaarlozing moeten optreden, namens het gemeente- of provinciebestuur en 
ten laste van hen, bestuursdwang kunnen toepassen. De regelingen zijn bij de Wet 
revitalisering generiek toezicht door de nieuwe artikelen 121a Provinciewet en 124c 
Gemeentewet vervangen, maar daarmee zijn de bezwaren die tegen de regeling 
kunnen worden ingebracht, niet vervallen. De nieuwe artikelen regelen dat het in 
de plaats tredend bestuursorgaan beschikt over alle bevoegdheden van het taakver-
waarlozende bestuursorgaan.663 Volgens de memorie van toelichting zou uit het feit 
dat voorheen alleen de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang uitdrukkelijk 
was geregeld, a contrario kunnen worden afgeleid dat buiten de beslissingsbevoegd-
heid en de toepassing van bestuursdwang bij indeplaatsstelling geen bevoegdheden 
overgaan op het in de plaats tredend bestuursorgaan. De regering wil, nu de toepas-
sing van indeplaatsstelling wordt verbreed naar feitelijke handelingen omwille van 
het bereiken van een wettelijk voorgeschreven resultaat buiten twijfel stellen dat ook 
alle bijbehorende bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend door het optredende 
bestuursorgaan. Het gaat hier om de bestuursrechtelijke bevoegdheden, maar ook 
om de privaatrechtelijke bevoegdheden om bijvoorbeeld de voor een wettelijk voor-
geschreven resultaat benodigde overeenkomsten te sluiten, aldus nog steeds de me-
morie van toelichting. In het tweede lid van de artikelen 121a Provinciewet en 124c 
Gemeentewet is, overeenkomstig de oude artikelen 132, tweede lid, Provinciewet 
en 135, tweede lid, Gemeentewet, geregeld dat het taakverwaarlozend orgaan de 
kosten van de indeplaatsstelling kan doorberekenen aan derden, indien de kosten 
in reguliere omstandigheden bij die derden in rekening kunnen worden gebracht. 
Deze bepaling is vooral relevant indien in de plaats is getreden voor de uitoefening 
van bestuursdwang. Uit de aanduiding ‘voor zover’ volgt dat indien de kosten van de 
bestuursdwang door de indeplaatsstelling hoger zijn dan wanneer geen indeplaats-
stelling had plaatsgevonden, slechts dat deel van de kosten aan derden kan worden 
doorberekend dat ook zou zijn doorberekend als geen sprake zou zijn geweest van 
indeplaatsstelling.664 Hier kunnen zich dan ook problemen voordoen. 

De wetgever heeft de toepassing van bestuursdwang geformuleerd als een be-
voegdheid, ‘omdat bestuursdwang slechts een van de wijzen is waarop een taakver-
waarlozing kan worden geredresseerd, en bovendien nog een wijze die zich niet in 
alle denkbare gevallen voor toepassing leent’.665 Het laatste deel van de geciteerde 
volzin is merkwaardig omdat de wetgever blijkens de formulering van artikel 124 

662. Kamerstukken II, 1989-1990, 19 403, nr. 16, p. 192.
663. De nieuwe artikelen zijn op 1 oktober 2012 in werking getreden.
664. Tweede Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p 43-44.
665. Kamerstukken II, 1989-1990, 19 403, nr. 16, p. 192.
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van de Gemeentewet bij het ‘niet of niet naar behoren’ uitvoeren van medebewind-
staken een verplichting tot optreden aan gedeputeerde staten of de commissaris van 
de Koning, heeft opgelegd, zij het dat met name in het begrip ‘niet naar behoren’ 
een zekere beoordelingsvrijheid ligt besloten. De verplichting en de bevoegdheid 
tot interventie zijn overigens wel ruim geformuleerd in die zin, dat zij naar de letter 
ook zien op situaties waarin geen provinciale of nationale belangen of ‘wettelijk pre-
ferente belangen’666 in geding zijn en (vermeende) gemeentelijke nalatigheid geen 
(ernstige) nadelen impliceert voor het beleid van andere overheden. In die gevallen 
zou vooreerst volstaan moeten worden met wat de commissie-Oosting als horizon-
taal toezicht duidt en lijkt indeplaatsstelling niet de aangewezen weg. Ik meen dat 
nadere clausulering hier dan ook nodig is.

Naast deze te ongeclausuleerde interventiebevoegdheden kent de wetgeving 
ook nog steeds de bepaling dat bij taakverwaarlozing namens het initieel bevoeg-
de orgaan wordt opgetreden. Uit het woord ‘namens’ kan, aldus de memorie van 
toelichting bij het voorstel voor de Gemeentewet,667 worden afgeleid dat het door 
gedeputeerde staten of de commissaris der Koning genomen besluit moet worden 
beschouwd als een besluit van het nalatige gemeentelijk orgaan, hetgeen onder meer 
impliceert dat een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het gemeentelijk be-
stuursorgaan. Alsdan ontstaat de merkwaardige situatie dat het nalatige gemeente-
lijke orgaan een beslissing van een provinciaal orgaan moet heroverwegen. Als het 
provinciaal orgaan toepassing geeft aan de taakverwaarlozingsregeling, doet het dit 
naar mijn oordeel op eigen verantwoordelijkheid en het besluit behoort dientenge-
volge ook op eigen naam te worden genomen. 

Hetzelfde geldt voor taakverwaarlozing op het terrein van het medebewind door 
gedeputeerde staten of de commissaris der Koning, waarvoor de Provinciewet een 
regeling geeft die analoog is aan die van de Gemeentewet, met dien verstande dat de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet optreden. 

IV.4.4.6.3 Horizontaal toezicht en democratische legitimatie

De commissie-Oosting en met haar het kabinet zijn, zoals hiervoor al aan de orde 
is gekomen, van oordeel dat verticaal toezicht vaker plaats moet maken voor hori-
zontale vormen van toezicht. Daarbij doelen zij met name op de democratische con-
trole door de gemeenteraad op het functioneren van burgemeester en wethouders 
en de burgemeester respectievelijk die door provinciale staten op het functioneren 
van gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning. Achterliggende gedachte 
hierbij is dat in de controle door vertegenwoordigende organen op bestuurders het 
democratisch gehalte is ingebouwd. Maar dit uitgangspunt staat op gespannen voet 
met een van de andere uitgangspunten, te weten de idee dat invloeduitoefening door 
‘hoger’ gezag op de uitvoering van medebewindstaken door decentrale overheden 
primair moet uitgaan van sturing via ‘algemene beleidskaders’, die een wettelijke 
grondslag moeten hebben. Bij deze specifieke sturingsinstrumenten komt evenals 

666. Deze term is ontleend aan J.B.J.M. ten Berge, Rechter en decentralisatie (oratie Utrecht), Tjeenk 
Willink, Zwolle 1987, p. 27.

667. Kamerstukken II, 1989-1990, 19 403, nr. 16, p. 192.
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bij aanwijzingsbevoegdheden van hogere overheden, de democratische legitimatie 
in de knel. Controle door de decentrale vertegenwoordigende organen van besluiten 
die berusten op beleidskaders of aanwijzingen van organen van hogere overheden, 
is immers niet of slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Voor taken die volstrekt ge-
bonden medebewind betreffen, is dat misschien niet bezwaarlijk, maar naarmate er 
meer vrije medebewindsbevoegdheden aan de orde zijn, ligt dat al anders. Algeme-
ne beleidskaders leiden tot gedetailleerde regelgeving op hoger niveau668 terwijl de 
kaderstelling en de controle op de ‘kwaliteit’ van toezicht en handhaving toch vooral 
een zaak van de gemeenteraad, respectievelijk van provinciale staten zouden moe-
ten zijn. Hoe gedetailleerder een ‘algemeen’ beleidskader is, des te minder ruimte 
er is voor eigen kaderstelling door raad of staten. Democratische controle verwordt 
dan steeds meer tot het nagaan of aan de regels in het beleidskader is voldaan. Dat 
lijkt zich niet te verdragen met de met de herverdeling van verantwoordelijkheden in 
de dualiseringsoperatie beoogde revitalisering van het lokaal bestuur. 

Ook bij het generieke toezicht kan de democratische legitimatie in het geding zijn. 
De voor het beleid van decentrale overheden meest wezenlijke besluiten worden ge-
nomen door de lokale of provinciale volksvertegenwoordiging. Indien een dergelijk 
besluit geschorst of vernietigd wordt wegens strijd met het algemeen belang, wordt 
ingegrepen in de bevoegdheidssfeer, in medebewind of in autonomie, van de decen-
trale volksvertegenwoordiging, omdat ‘nationale belangen’ (zouden) noodzaken tot 
de schorsing en/of vernietiging. Het gaat dan om interventie door de regering op 
gronden ontleend aan het centrale beleid. Dat kan gerechtvaardigd zijn omdat spra-
ke is van (doorkruising van) zwaarwegende nationale belangen en de eenheidsstaat 
noodzaakt tot interventie. Maar dat moet een hoge drempel zijn waar de centrale 
overheid in een gedecentraliseerde eenheidsstaat niet te eenvoudig over heen kan 
stappen. Bij ingrepen die wezenlijke onderdelen van het beleid van (vertegenwoor-
digende organen van) decentrale overheden betreffen, wringt het dat de regering, 
een orgaan zonder directe democratische legitimatie, rechtstreeks kan interveni-
eren in de bevoegdheidssfeer van gemeenteraad of provinciale staten die juist bij 
uitstek de algemene belangen in hun gemeente respectievelijk provincie moeten die-
nen en het beste de voor hun gemeente of provincie relevante afwegingen ter zake 
kunnen en moeten maken. Een vernietigingsbesluit is, zeker als het gebaseerd is op 
strijd met het algemeen belang wegens inbreuk op de politieke taakverdeling binnen 
de bestuurskolom, uiteindelijk wel onderworpen aan controle door het parlement. 
De Tweede Kamer debatteert daadwerkelijk met de regering over ingrijpende ver-
nietigingsbesluiten, zoals in 2011 in de Landsbanki of de Westlandcasus.669 Maar 

668. Zie ook J.M.H.F. Teunissen en C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Van specifiek naar generiek’, in: Gst. 
2008, 7299, nr. 76 waarin Teunissen en ik wezen op het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieu-
beheer, waarin op basis van het in 2005 ingevoerde art. 18.3 WMB nogal gedetailleerde regels zijn 
opgenomen over de organisatie, inrichting en uitvoering van het toezicht op en de handhaving van 
de milieuregelgeving. Als voorbeelden van regels uit deze AMvB hebben wij gewezen op de regel 
dat de met toezicht en handhaving belaste personen adequaat zijn opgeleid of zonodig worden 
opgeleid op basis van een opleidingsplan en de regel dat de organisatie van het bestuursorgaan ook 
buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar is. Van een ‘algemeen beleidskader’ als bedoeld in 
het commissierapport, kan hier niet meer worden gesproken.

669. Zie ook Handelingen II, 14 september 2011, pp. 106-8-58.
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dat betekent nog niet dat de democratische legitimatie even sterk is als het geval is bij 
de volksvertegenwoordigende organen die de primaire besluiten hebben genomen. 
Bij een vernietiging moet buiten kijf staan dat het om een zwaarwegend rijksbelang 
gaat dat na afweging boven het decentrale algemeen belang moet prevaleren om de 
constitutionele verhoudingen niet in gevaar te brengen. 

In de hiervoor besproken kabinetsreactie op het rapport van de commissie-
Oosting wordt gesteld dat het rijk rekening moet houden met het feit dat terughou-
dendheid geboden is nu door de dualisering de democratische controlemogelijkhe-
den, i.e. het horizontaal toezicht, bij provincies en gemeenten zijn versterkt en de 
rijksoverheid dat bij de invloeduitoefening op gemeente- en provinciebesturen in 
het oog dient te houden. Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Revi-
talisering generiek toezicht lijkt daar evenwel alweer op afgedongen te worden waar 
de regering stelt dat horizontale verantwoording en interbestuurlijk toezicht van 
elkaar te onderscheiden doelen hebben: ‘Horizontale verantwoording vindt plaats 
in het kader van de gedualiseerde verhoudingen bij gemeenten en provincies, waar 
de uitvoerende bestuursorganen verantwoording afleggen aan democratisch geko-
zen organen. De functie van interbestuurlijk toezicht moet worden gezocht in het 
waarborgen van de juiste uitoefening van aan gemeenten of provincies opgedragen 
medebewindstaken.’ (…) Zij merkt voorts op: ‘De regering benadrukt dat de keuze 
van de wetgever om een taak in medebewind te geven, samen moet gaan met het 
vertrouwen dat de besturen van gemeenten of provincies hun taak naar behoren zul-
len vervullen. Als op een beleidsterrein de wijze van uitvoering van belang is voor 
het bereiken van de door het rijk bepaalde doelen, dient de wetgever vooraf heldere 
kaders te stellen en zo nodig uit te werken in algemene maatregelen van bestuur of 
ministeriële regelingen. Als de uitvoering aan de besturen van gemeenten of provin-
cies wordt opgedragen, omdat zij juist maatwerk kunnen leveren, is de opdracht van 
de wetgever globaler en heeft het betrokken bestuursorgaan van gemeente of pro-
vincie juist veel beleidsvrijheid. Die door de wetgever gegeven beleidsvrijheid mag 
niet door interbestuurlijk toezicht worden ingeperkt. Het past juist heel goed binnen 
de horizontale verantwoording dat het college van burgemeester en wethouders of 
gedeputeerde staten verantwoording afleggen over de invulling van die beleidsvrij-
heid’. Vervolgens komt het kabinet met de volgende koppeling tussen vernietiging 
en horizontaal toezicht: 

‘Ingeval er aanwijzingen zijn dat bij een gemeente of een provincie de uitvoering 
van medebewindstaken incidenteel of structureel niet aan de gestelde wettelijke 
eisen voldoet (en de gemeenteraad of provinciale staten grijpen niet in), kan door 
vernietiging of indeplaatsstelling worden opgetreden. Die aanwijzingen kunnen 
worden gevormd door externe signalen, bijvoorbeeld uit de openbare horizontale 
verantwoording.’670 

Deze verhandeling is niet erg helder en stelt zeker niet gerust. Verondersteld mag 
worden dat de lokale volksvertegenwoordigers zich bij de revitalisering van het ge-
nerieke toezichtinstrument van vernietiging wegens strijd met het algemeen belang, 

670. Kamerstukken II 2010/11, 32 389, nr. 7, p. 22.



273

Zelfstandigheid in gebondenheid

vaker geconfronteerd zullen zien met een doorkruising van hun beleid door een 
orgaan zonder mandaat van de kiezer. Zij hebben weliswaar de mogelijkheid om 
tegen een vernietigingsbesluit beroep in te stellen bij de rechter,671 maar daar is een 
terughoudende toetsing aan de orde en niet de politieke beleidsafwegingen van cen-
trale of decentrale overheid. De rechterlijke toetsing biedt in ieder geval zeker geen 
soelaas voor de ontbrekende democratische legitimatie. En die legitimatie werd nou  
juist als belangrijk motief gezien voor het vervangen van verticaal toezicht door ho-
rizontaal toezicht. 

Het democratiebeginsel krijgt zowel in het rapport van de commissie-Oosting als 
in de kabinetsreactie en de Wet revitalisering generiek toezicht weinig aandacht. 
Zo worden bijvoorbeeld proactieve en reactieve aanwijzingsbevoegdheden in het 
omgevingsrecht door de regering in stand gelaten. Hoewel deze figuur volgens de 
commissie-Oosting ook als co-beleidsvoering kan worden gekwalificeerd672 en dan 
niet als ‘zuiver’ interbestuurlijk toezicht kan gelden, zijn er in ieder geval toezich-
telementen aan verbonden. Met de toepassing van deze bevoegdheden wordt door 
een bestuursorgaan van een ‘hoger’ overheidslichaam ingegrepen in de bevoegd-
heidssfeer van de lokale volksvertegenwoordiging. Deze bevoegdheden worden al-
leen geclausuleerd door de eis dat ‘provinciale belangen’, respectievelijk ‘nationale 
belangen’ de aanwijzing noodzakelijk maken met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening. Een democratische legitimatie voor een inbreuk op de bevoegdheidssfeer 
van de lokale volksvertegenwoordiging is niet gewaarborgd. 

Waar op beleidsmatige gronden wordt geïntervenieerd in de bevoegdheidssfeer 
van een volksvertegenwoordiging, is daarvoor in ieder geval óók een democratische 
legitimatie geboden, zeker als het een ‘kernbevoegdheid’ van de gemeenteraad als 
de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen, betreft. Die democratische 
legitimatie ontbreekt wanneer niet of niet als zodanig gekozen provinciale of lande-
lijke bestuurders rechtstreeks kunnen interveniëren in de bevoegdheidssfeer van de 
lokale volksvertegenwoordiging. 

IV.4.4.6.4 Handhavingsverzoeken en rechtsbescherming

In het rapport van de commissie-Oosting wordt gesteld dat een instrument moet 
bestaan dat het de ‘hogere’ overheid mogelijk maakt bij het nalatige bestuursorgaan 
een handhavingsverzoek in te dienen. Betoogd wordt: ‘Het op dat verzoek te ne-
men besluit kan vervolgens worden voorgelegd aan de bestuursrechter, die het zal 
toetsen aan de beginselplicht tot handhaving, en in dat kader eventueel opdracht 
kan geven tot handhaven.’673 Dit betoog heeft, naar mag worden aangenomen, te 
maken met wat in de literatuur ‘het gat van Weerselo’ wordt genoemd.674 Daarmee 

671. Art. 268 Gemeentewet en art. 261 Provinciewet. 
672. Bijlage bij Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 8, p. 1 (commissie-Oosting, ‘Van specifiek 

naar generiek’), p. 80, noot 67. 
673. Bijlage bij Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 8, p. 1 (commissie-Oosting, ‘Van specifiek 

naar generiek’), p. 72. 
674. Zie bijvoorbeeld A.G.A. Nijmeijer, ‘Het wetsvoorstel Wro na de vierde nota van wijziging. Naar 

optimalisering van het wetsvoorstel of van kwaad tot erger?’, in: Gst. 2005, 182.
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wordt gedoeld op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 5 maart 
1999, waarbij is geoordeeld dat gedeputeerde staten van Overijssel niet kunnen 
worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, tweede lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afwijzing van een door hen aan burgemeester 
en wethouders van Weerselo gedaan verzoek om handhaving, aangezien anders de 
wettelijke bevoegdheidsverdeling zou worden doorkruist.675 Ten onrechte is daar-
aan de conclusie verbonden dat gedeputeerde staten niet beschikken over een juridi-
sche mogelijkheid om de handhaving van een bestemmingsplan af te dwingen. Om 
dit − vermeende − ‘gat van Weerselo’ te dichten is, op verzoek van de Tweede Ka-
mer, uitdrukkelijk in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening bepaald dat gedeputeerde 
staten aan burgemeester en wethouders kunnen ‘verzoeken’ om tegen een overtre-
ding handhavend op te treden, ‘indien provinciale belangen dat met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken’. In de Woningwet is een analoge 
‘handhavingsverzoekbevoegdheid’ opgenomen en in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht zijn ook dergelijke verzoekbevoegdheden opgenomen.676 Met de 
opneming van deze ‘verzoekbevoegdheden’ is volgens de toelichting beoogd zeker 
te stellen dat gedeputeerde staten als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 lid 2 
van de Algemene wet bestuursrecht worden erkend in een bezwaar- en beroepspro-
cedure tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek. 

In de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
wordt uitgegaan van een beginselplicht tot handhaving die alleen in bijzondere om-
standigheden zoals concreet uitzicht op legalisatie van een illegale situatie, niet be-
hoeft te worden nagekomen.677 Voor de toepassing van artikel 124 van de Gemeen-
tewet zou dat betekenen dat gedeputeerde staten gehouden zijn op te treden, als bur-
gemeester en wethouders hun handhavingstaken niet of niet behoorlijk uitvoeren. 
Daarmee kan, anders dan in het rapport van de commissie-Oosting wordt gesteld, 
niet worden volgehouden dat het generieke toezichtinstrumentarium tekortschiet 
in gevallen dat geen handhavingsbesluit voorligt dat kan worden aangepakt. De be-
stuursdwangbevoegdheid dient voor wat betreft het medebewind geschaard te wor-
den onder de taakverwaarlozingsregelingen van de artikelen 124 jo. 124 c van de 
Gemeentewet en 121 jo. 121a van de Provinciewet. Zij kunnen hier zonder nadere 
regeling als generiek toezichtinstrument soelaas bieden en voldoen ook aan het door 
de commissie-Oosting geformuleerde nabijheidsbeginsel. Dat laatste is van belang 
gezien het feit dat in de artikelen 124, tweede lid van de Gemeentewet en 121, 
tweede lid van de Provinciewet uitdrukkelijk is bepaald dat, spoedeisende gevallen 
uitgezonderd, tot indeplaatsstelling niet wordt overgegaan dan nadat het betrokken 
orgaan in de gelegenheid is gesteld om alsnog zelf de gevorderde beslissing(en) te 

675. ABRvS 5 maart 1999, AB 1999 418, in: Gst. 1999, 7104, 2 (Weerselo). De Afdeling sprak uit 
dat ‘met betrekking tot de besluitvorming inzake het verzoek om toepassing van bestuursdwang 
van gedeputeerde staten niet kan worden gezegd dat de belangen in geding hun als zodanig zijn 
toevertrouwd. Het innemen van een ander standpunt zou betekenen dat de bevoegdheidsverdeling 
tussen gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders zoals de wetgever die in de Wet op de 
ruimtelijke ordening heeft neergelegd, zou worden doorkruist’.

676. Art. 7.7 van de Wet ruimtelijke ordening, art. 100ba van de Woningwet en 5.2 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

677. Uitdrukkelijk sinds de uitspraak van 2 februari 1998, Gst. 1998, 7082,8 Lisse, met noot J. Teunis-
sen. 



275

Zelfstandigheid in gebondenheid

nemen. Dit geldt ook wanneer sprake is van taakverwaarlozing op het terrein van 
de handhaving. Specifieke toezichtinstrumenten als handhavingsverzoeken in het 
omgevingsrecht zijn dan ook overbodig. Opneming in de wet van deze ‘verzoekbe-
voegdheden’ is ook ongewenst. Overbodig, omdat er geen ‘gat van Weerselo’ ís: op 
grond van de taakverwaarlozingsregeling van de artikelen 124 jo. 124c van de Ge-
meentewet kunnen gedeputeerde staten immers van burgemeester en wethouders 
verlangen dat een handhavingsbesluit wordt genomen en kunnen gedeputeerde sta-
ten zo nodig zélf het gevorderde besluit nemen én uitvoeren, als aan hun wens niet of 
niet behoorlijk gevolg wordt gegeven. Ongewenst, omdat het opnemen in de wet van 
een bepaling die ertoe strekt een ‘hogere’ overheid bij de rechter een beroepsmoge-
lijkheid te bieden om aldus in een procedure tegen een ‘lagere’ overheid op te kun-
nen komen voor een publiek (toezicht)belang, systeemvreemd is binnen een stelsel 
dat gericht is op rechtsbescherming, de bescherming van subjectieve belangen, en 
evenmin past binnen de staatsrechtelijke verhoudingen. Het is (verdere) ‘vervuiling’ 
van het stelsel van rechtsbescherming. In de nota naar aanleiding van het verslag bij 
het wetsvoorstel voor de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht reageert 
de regering op een voorstel van Hennekens678 om het voorgestelde administratief 
beroep tegen schorsings- en vernietigingsbesluiten te schrappen en het repressieve 
toezicht te vervangen door administratieve rechtspraak.679 Het kabinet merkt op dat 
het repressief toezicht een bestuurlijk instrument is en de juridische neerslag van 
het fenomeen van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Als bestuurlijk instrument 
past het binnen een systeem van checks and balances. Het vervangen van dit be-
stuurlijk instrument door een louter rechterlijke toets op rechtmatigheid acht het 
kabinet in 1995 niet opportuun. Zoals ook is onderschreven in de regeringsnota’s 
‘Juridisering in het openbaar bestuur’ uit 1998680 en ‘Alternatieve afdoening van be-
stuursgeschillen’ uit 2000,681 behoren geschillen tussen overheden onderling op een 
andere wijze dan via de rechter te worden beslecht.

Tegen die achtergrond kunnen, zoals Teunissen en ik eerder deden,682 vraagte-
kens worden gezet bij artikel 1:2, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. 
Dat bestuursorganen kunnen ageren tegen besluiten van andere bestuursorganen 
past in het commonlawstelsel waarin de rule of law het in rechte te beschermen 
belang is en waarin rechters naast bestuursorganen over een eigen democratische 
legitimatie beschikken. Maar in het civillawstelsel is rechtsbescherming bedoeld 
voor de bescherming van subjectieve rechtsbelangen. Voor een bestuursorgaan dat 
publieke (‘objectieve’) rechtsbelangen moet behartigen, speelt dat niet. Ook bij de 
in de artikelen 274a van de Gemeentewet, 281a van de Provinciewet en 162 van de 
Waterschapswet voorziene mogelijkheid voor de belanghebbende tot het instellen 
van beroep tegen vernietigingsbesluiten, kunnen om dezelfde reden ten aanzien van 
bestuursorganen vraagtekens worden geplaatst. De ratio van de beroepsmogelijk-
heid − die overigens in de organieke wetten voor de decentrale overheden is opgeno-

678. Gedaan in Gst. 1994, nr. 6991 (5 augustus 1994). 
679. Kamerstukken II,1994-1995,23 700, nr. 5, p. 127. 
680. Kamerstukken II, 1998-1999, 26 360, nr. 1, pp. 28-29. 
681. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 286, nr. 1. 
682 J.M.H.F. Teunissen en C.B.M. van Haaren-Dresens, ‘Van specifiek naar generiek’, in: Gst.2008, 

7299.
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men in afwijking van de in dit verband toch als de algemene wet aan te merken Alge-
mene wet bestuursrecht − is ook blijkens de parlementaire geschiedenis het bieden 
van rechtsbescherming voor individuele belangen.683 Daarmee is al gezegd dat het 
beroepsrecht niet behoort toe te komen aan bestuursorganen: zij hebben geen indi-
viduele belangen en behoeven dus ook geen rechtsbescherming daarvan. Waar de 
commissie-Oosting in haar rapport de figuur van de ‘meeprocederende inspecteur’ 
aan de orde stelt, geeft zij trouwens wél aan dat deze figuur ‘een oneigenlijke ver-
menging is van de rechtsbeschermingsfunctie en de toezichtfunctie’ en dat daarom 
‘voor deze figuur in beginsel geen plaats behoort te zijn’.684 Zo kan volgens vaste 
jurisprudentie de VROM-inspecteur, gelet op de hem in de WRO toebedeelde ta-
ken, worden aangemerkt als belanghebbende bij bouwvergunningen, handhavings-
besluiten, etcetera.685. De constatering van de commissie is weliswaar juist maar 
weinig consistent met haar aanbeveling elders in het rapport om voor ‘hogere’ over-
heden de mogelijkheid te introduceren een op een ‘handhavingsverzoek’ genomen 
besluit aan de rechter voor te leggen. Blijkens de kabinetsreactie is de aanbeveling uit 
het commissierapport tot schrapping van de beroepsmogelijkheid voor de inspec-
teur niet gevolgd, omdat de commissie zou miskennen ‘dat de inspecteur in beroep 
namens de minister als belanghebbende optreedt’ en het ‘aan de bestuursrechter (is) 
om de inspecteur wel of niet als belanghebbende in concrete zaken aan te merken’. 
Dit is een nogal zwak verweer op het betoog van de commissie, dat hier sprake is 
van een oneigenlijke vermenging van de rechtsbeschermings- en de toezichtfunctie. 
Wat met dat betoog in wezen aan de orde wordt gesteld, is de principiële vraag of 
artikel 1:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wel passend is in een stel-
sel dat gericht is op het bieden van rechtsbescherming en dus niet op het uitoefenen 
van bestuurlijk toezicht. 

Internationale bepalingen als de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden geven 
geen aanleiding te veronderstellen dat aan bestuursorganen een beroepsrecht zou 
moeten toekomen; grondrechtenbescherming is bovendien voor bestuursorganen 
niet aan de orde omdat grondrechten hun ipso facto niet toekomen. Voor het Eu-
ropees Handvest inzake lokale autonomie ligt dat wat anders. Dat bepaalt in zijn 
artikel 11 dat decentrale overheidsambten toegang moeten hebben tot de rechter 
om de vrije uitoefening van hun bevoegdheden en de naleving van de in de nationale 
wetgeving neergelegde beginselen van lokale autonomie te verzekeren. Nederland 
heeft voor dit artikel evenwel een voorbehoud gemaakt omdat er ten tijde van de 
toetreding tot het Handvest geen algemeen beroepsrecht op de onafhankelijke rech-
ter bestaat. Hiervoor is al aangegeven dat dat onder de Algemene wet bestuursrecht 
anders ligt. 

683. Kamerstukken II, 1996-1997; 25 280, nr. 3, p. 76; Kamerstukken II, 1999-2000, 27 286, nr. 1; p.12 
Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 VII, nr. 75, pp. 6-7.

684. Bijlage bij Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200 VII, nr. 8, p. 1 (commissie-Oosting, ‘Van specifiek 
naar generiek’), p. 30.

685. In bijvoorbeeld de eerder besproken uitspraak Weerselo (ABRvS 5 maart 1999, AB 1999, 418 en 
Gst. 1999, 7104) zijn gedeputeerde staten niet maar de VROM-inspecteur wel als belanghebbende 
aangemerkt. 
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IV.4.4.6.5 Administratief beroep

In het advies van de commissie-Oosting en ook in de kabinetsreactie daarop komt 
het administratief beroep in het geheel niet aan de orde. Dit bevestigt dat het admi-
nistratief beroep ‘uit’ is in Nederland. Toch heeft het administratief beroep in het 
verleden een belangrijke functie in het kader van het interbestuurlijk toezicht ver-
vuld en het zou daarin nog steeds van belang kunnen zijn. Hoofddoelstelling van het 
administratief beroep is de controle van de wijze waarop bestuursorganen zich heb-
ben gekweten van de aan hen opgedragen behartiging van openbare belangen. Om-
dat deze controle dus primair het algemeen belang dient, is de procedure ingericht 
als een ‘contentieux objectif’ met onder meer ‘volle’ toetsing en een beoordeling 
ex nunc. In het procesrecht van de Algemene wet bestuursrecht is ten detrimente 
van de handhaving van het objectieve publiekrecht weliswaar uitdrukkelijk gekozen 
voor de rechtsbeschermingsfunctie als primaire doelstelling, maar niet kan worden 
gezegd dat deze doelstelling goed is verwezenlijkt en dat het bestuursproces is op-
gezet als een ‘‘contentieux subjectif’. De procedure is nog steeds opgezet als een 
vernietigingsberoep gericht tegen een bestuursbesluit als zodanig en beperkt de be-
stuursrechter tot een objectieve toetsing van dat besluit, waarbij binnen de grenzen 
van het beroepschrift ex tunc de rechtmatigheid wordt getoetst. Een beroepsrecht 
voor bestuursorganen die door een besluit in de hun toevertrouwde openbare be-
langen worden geraakt, en voor algemeen belangorganisaties, past wél bij een con-
tentieux objectif zoals het administratief beroep, maar niet bij een procedure die op 
de bescherming van subjectieve rechtsbelangen is gericht.

Een procedure bij de rechter kan niet (ook) de functies vervullen die een admi-
nistratief beroep heeft. De rechter mag niet ‘op de stoel van de bestuurder’ gaan zit-
ten en hij zal, wanneer het bestreden besluit zijn terughoudende rechtmatigheids-
toetsing niet doorstaat, in beginsel niet zelf in de zaak mogen voorzien maar zal 
zich noodgedwongen moeten beperken tot een ‘formele’ vernietiging wegens een 
zorgvuldigheids- en/of motiveringsgebrek. De besluitvorming moet dan weer ‘over’ 
worden gedaan, eventueel wederom gevolgd door een procedure bij de bestuurs-
rechter. 

Dat allerlei nieuwe specifieke vormen van interbestuurlijk toezicht juist zijn ont-
staan ná de vervanging in 1994 van het Kroonberoep door een beroep op de be-
stuursrechter lijkt geen toeval. 

Ondanks de aan de herinvoering verbonden bezwaren die vooral zien op het in-
middels anders ingerichte bestuursprocesrecht,686 lijkt de vraag gerechtvaardigd 
of het administratief beroep geen revitalisering verdient opdat er een inhoudelijke 
bestuurlijke heroverweging ex nunc kan plaatsvinden waarbij recht- en doelmatig-
heidsaspecten in de beslissing op het beroep kunnen worden betrokken en geschil-
len veel sneller materieel kunnen worden beslecht. De vraag behoeft nadere door-
denking en uitwerking maar het lijkt goed denkbaar dat met het enkele bestaan van 

686. Zie bijvoorbeeld K. Albers, ‘Revitalisering van het administratief beroep met het oog op inter-
bestuurlijk toezicht?’, in: I. van Haaren-Dresens, H. Spoormans en J. Teunissen, Interbestuurlijk 
toezicht, Publikaties van de Staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 16 , Wolf Legal Publishers, 
Nijmegen 2011, pp. 87-118. 



278

Ine van Haaren-Dresens

de mogelijkheid van administratief beroep ook de altijd weer opkomende behoefte 
aan specifieke instrumenten van interbestuurlijk toezicht de kop kan worden inge-
drukt. Een ‘hoger’ bestuursorgaan zal minder behoefte hebben aan specifieke in-
strumenten om te kunnen interveniëren in decentrale besluitvorming als het weet 
dat tegen een besluit van een ‘lager’ bestuursorgaan altijd nog administratief beroep 
kan worden ingesteld. Bovendien zou het bestaan van een mogelijkheid van admi-
nistratief beroep een terughoudend gebruik van het generieke instrumentarium van 
interbestuurlijk toezicht zoals de spontane vernietiging, kunnen bevorderen. 

Uit een oogpunt van decentralisatie en ook uit een oogpunt van rechtszekerheid 
heeft het administratief beroep bovendien, vergeleken met andere vormen van in-
terbestuurlijk toezicht, als belangrijk voordeel dat van die beroepsmogelijkheid bin-
nen een bepaalde termijn gebruik moet worden gemaakt zodat er niet een dreiging 
boven een besluit blijft hangen. In haar vierde periodieke beschouwing over de in-
terbestuurlijke verhoudingen van september 2016 lijkt de Afdeling advisering van 
de Raad van State ook in die richting te denken. Zij staat uitvoerig stil bij geschillen 
tussen bestuursambten.687 De Afdeling acht het denkbaar dat in een bestuurlijke 
constellatie waarin de onderscheiden overheden een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid dragen voor het functioneren van het stelsel als geheel en tegelijkertijd in 
dat stelsel te onderscheiden rollen vervullen, geschillen ontstaan. De noodzakelijke 
intensieve samenwerking bergt in haar visie de mogelijkheid van meer conflicten 
in zich en zij meent dat in de interbestuurlijke verhoudingen het voorkomen en op-
lossen van (potentiële) geschillen tussen bestuursorganen versterking behoeft. Met 
het oog op mogelijke geschillen is van belang rekening te houden met verschillen 
tussen stelsels, aldus de Afdeling. Zij wijst erop dat provincies, vooral in het fysieke 
domein, in de praktijk van het toezicht ook een rol als conflictoplosser in bestuurs-
geschillen hebben, maar dat op andere terreinen, zoals de volkshuisvesting en het 
sociale domein, de minister toezichthouder is.

Al in haar advies over het voorstel van Wet revitalisering generiek toezicht heeft de 
Raad van State zich achter het standpunt van de regering gesteld dat bij een zuiver 
bestuursgeschil beslechting daarvan door rechterlijke tussenkomst niet de voorkeur 
verdient, vooral omdat interbestuurlijke geschillen vaak niet primair juridisch van 
aard zijn en deze geschillen daarom niet uitsluitend op rechtmatigheid beoordeeld 
moeten worden. De regering heeft niet gereageerd op deze stellingname van de Af-
deling, ondanks haar toezegging dat zij na afronding van het evaluatieonderzoek 
naar Hoofdstuk 7 van de Grondwet haar opvattingen over de beslechting van ge-
schillen tussen overheden naar voren zou brengen.688 In haar vierde periodieke be-
schouwing geeft de Afdeling advisering aan dat zij van oordeel is dat in de nieuwe 
bestuurlijke verhoudingen nog sterker dan voorheen aanleiding bestaat aandacht te 
schenken aan het treffen van een voorziening voor zuivere bestuursgeschillen, i.e. 
geschillen die uitsluitend tussen overheden onderling kunnen rijzen en waarbij der-
halve particulieren met het oog op het eventueel in te stellen beroep bij de bestuurs-

687. Advies van 30 september 2016, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-2017, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, pp. 39-41. 

688. Kamerstukken II, 2009-10, 32 389, nr. 4, p. 8. 
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rechter geen belanghebbende zijn. Zij meent dat daarbij met name ook rekening 
moet worden gehouden met de met de decentralisaties beoogde integraliteit van be-
leid en meent dat bezien moet worden of beslechting van geschillen kan geschieden 
via procedures als mediation, bindend advies of Kroonberoep. Afhankelijk van de 
gekozen vorm zou een zodanige geschillenregeling vastgelegd moeten worden in de 
bestaande Code Interbestuurlijke Verhoudingen of in de wet.689

IV.4.4.6.6 Artikel 136 Grondwet 

De overwegingen inzake administratief beroep die hierboven zijn vermeld, zouden 
voor een deel ook kunnen gelden ten aanzien van artikel 136 van de Grondwet dat 
handelt over wat Leenknegt en Hirsch Ballin ‘geschillen van bestuur’ noemen.690 
Artikel 136 Grondwet bepaalt dat geschillen tussen openbare lichamen bij konink-
lijk besluit worden beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechter-
lijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen. In haar vierde pe-
riodieke beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen definieert de Afdeling 
advisering de zuivere bestuursgeschillen als geschillen die uitsluitend tussen over-
heden onderling kunnen rijzen en waarbij derhalve particulieren met het oog op het 
eventueel in te stellen beroep bij de bestuursrechter geen belanghebbende zijn.691 

De zuivere bestuursgeschillen worden in juridische zin niet aanhangig gemaakt 
door instelling van beroep, maar doordat een of meer betrokken openbare lichamen 
een verzoekschrift indienen bij de Kroon om het geschil te beslechten. Het konink-
lijk besluit waarmee het geschil wordt beslecht, wordt op grond van artikel 20, eer-
ste lid, van de Wet op de Raad van State ontworpen door de Afdeling advisering van 
de Raad.

In weerwil van het gegeven dat het artikel in politiek en literatuur al jarenlang als 
een min of meer dode letter wordt beschouwd omdat er andere manieren zijn voor 
de beslechting van geschillen,692 verdient deze grondwetsbepaling naar mijn mening 
in het verband van dit onderzoek aandacht. De vragen lijken gerechtvaardigd of er 
nog een functie is voor geschillenbeslechting ex artikel 136 van de Grondwet, wat 
de verhouding daarvan tot het interbestuurlijk toezicht is, en of geschillenbeslech-

689. Advies van 30 september 2016 Afdeling advisering, W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 
2016-2017, 34 550-VII, nr. 12, pp. 39 en 41. 

690. G. Leenknegt en E.M.H. Hirsch Ballin, Korte uitleg van de Grondwet, Kluwer, Deventer 2014, p. 
307. 

691. En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decen-
tralisaties in het sociale en fysieke domein, advies van 30 september 2016, Afdeling advisering, 
W04.15.0367/I, Bijlage bij Kamerstukken II, 2016-20172016-2017, 34 550-VII, nr. 12, noot 73. 

692. Zie bijv. J.R. Stellinga, Grondtrekken van het Nederlands staatsrecht, Zwolle 1953, pp. 322-323; R. 
Crince le Roy, ‘Geschillen van bestuur’, in: Bestuurswetenschappen, 1963, nr. 2, pp. 96-99; P.J. Oud, 
Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden. Deel II, tweede druk, Zwolle, 1969, p. 
353; J.B.J.M. ten Berge, A.F. Gaastra en H.T. Kernkamp Poortinga, Bestuursgeschillen, Kroon of 
rechter, Zwolle 1989, p. 11; W.G. Verkruisen artikel 136 in: de Grondwet, Een artikelsgewijs com-
mentaar, onder redactie van P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek, tweede druk, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Zwolle 1992, p. 1178; Th. Holtermann in: de Grondwet, Een systematisch en artikelsge-
wijs commentaar, onder redactie van A.K. Koekkoek, derde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deven-
ter 2000, p. 599; Kortmann c.s., T&C Grondwet, tweede druk, Kluwer Deventer 2004, p. 180, G. 
Leenknegt en E.M.H.Hirsch Ballin, Korte uitleg van de Grondwet, Kluwer, Deventer 2014, p. 307. 
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ting niet meer geëigend is voor zuivere bestuursgeschillen dan een beroepsrecht 
waarbij overheidsorganen zich bij een hen onwelgevallig besluit als belanghebbende 
tot de rechter moeten wenden. 

De ontwikkeling van het constitutionele artikel over de geschillenbeslechting is als 
volgt.693

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volks 1798 bepaalt:

Artikel 183: Geschillen tusschen Gemeente-Bestuuren
Zij nemen kennis van zoodanige geschillen, als tusschen onderscheiden Ge-
meente-Bestuuren, of andere ondergeschikte Collegiën, in hun Departement 
mogten ontstaan, en vereffenen dezelven, na verhoor van beklaagden, onver-
minderd ieders regt, om Zijne grieven en bezwaaren te brengen bij het Verte-
genwoordigend Lichaam, bij het Uitvoerend Bewind, of voor het Geregtshof, 
daaromtrent bevoegd, naar gelang der zake.

In de Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1801 was het volgende artikel opge-
nomen:

Artikel 64: Geschillen tusschen Departementen of Gemeenten
Het Staats-Bewind beslist alle geschillen, zoo tusschen de onderscheidene 
Departementen als tusschen derzelver Leden, en Gemeenten onderling, over 
en omtrent alle zaken derzelver bestuur betreffende.

In de Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden uit 1814 is een bepaling opgeno-
men luidende:

Artikel 48: Geschillen tusschen Provinciën of Landschappen
De Souvereine Vorst beslist alle geschillen, welke tusschen twee of meer Pro-
vinciën of Landschappen zouden mogen ontstaan, wanneer Hij dezelve niet 
in der minne kan bijleggen. 

Deze bepaling is in de Grondwetten voor het Koningrijk der Nederlanden van 
1815 (als artikel 69), en in die van 1840 en 1849 (als artikel 68) gehandhaafd. In de 
Grondwet van 1887 zien we weer een nieuwe tekst:

Artikel 70: Geschillen tusschen Provinciën, Gemeenten en Waterschappen
De geschillen tusschen provinciën onderling; provinciën en gemeenten; ge-
meenten onderling; alsmede tusschen provinciën of gemeenten en water-
schappen, veenschappen en veenpolders; niet behoorende tot die, vermeld in 
artikel 153 i of tot die, waarvan de beslissing krachtens artikel 154 i is opge-
dragen aan den gewonen regter of aan een college, met administrative regt-
spraak belast, worden door den Koning beslist.

693. Ontleend aan http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnfohiftt0 
,laatstelijk geraadpleegd op 30 september 2017.
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Deze tekst blijft, op de nummering na,694 gehandhaafd tot de Grondwetsherziening 
van 1983. Sedert die herziening695 luidt het artikel zoals hierboven al is aangegeven: 

De Kroon heeft erg weinig besluiten genomen waarbij toepassing is gegeven aan 
artikel 136 van de Grondwet.696 Bij de herzieningsoperatie die tot de Grondwet van 
1983 heeft geleid, is ook in de memorie van toelichting aangegeven dat de bepaling 
in de literatuur als overbodig wordt aangemerkt. De regering erkent dat de bepa-
ling niet vaak is toegepast maar acht het toch noodzakelijk haar in vereenvoudigde 
vorm te handhaven. Daarbij geeft zij aan dat in de wetgeving weliswaar al bepalin-
gen over geschillen tussen bepaalde openbare lichamen zijn opgenomen maar dat 
zij van mening is dat een algemene geschillenregeling toch nog steeds dienstig is 
om voor gevallen waarin een regeling ontbreekt, te voorzien in een instantie die ge-
schillen beslist.697 Het advies van de Raad van State om de bepaling in het grond-
wetshoofdstuk over de rechterlijke macht te plaatsen omdat zij het sluitstuk van de 
geschillenbeslechting betreft, neemt de regering niet over. Zij merkt daarover op dat 
zij van oordeel is dat een artikel dat over geschillen tussen openbare lichamen gaat, 
thuishoort in het hoofdstuk dat over die lichamen gaat. 

Volgens artikel 136 is de Kroon slechts bevoegd geschillen tussen openbare li-
chamen te beslechten als er geen andere instantie bevoegd is. Dat betekent dat de 
bepaling niet geldt voor beslissingen in zaken die op grond van de artikelen 112 
e.v. van de Grondwet aan de rechterlijke macht kunnen worden voorgelegd of voor 
kwesties die ingevolge een wettelijk voorschrift aan andere ambten kunnen worden 
voorgelegd. Zowel belangen- als rechtsgeschillen kunnen op grond van artikel 136 
bij koninklijk besluit worden beslist. In de memorie van antwoord bij het eerstele-
zingsvoorstel voor de Grondwetsherziening 1983 wordt gesproken over ‘rechts- en 
belangengeschillen tussen lagere openbaren’.698 De beperking tot ‘lagere openbare 
lichamen’ is opmerkelijk. In de tekst van artikel 136 wordt alleen het begrip ‘open-
bare lichamen’ gehanteerd. Bij grammaticale interpretatie zou dan ook aangenomen 
kunnen worden dat het artikel zich ook uitstrekt tot het rijk, temeer waar in het over 
gemeenschappelijke regelingen handelende artikel 135 van de Grondwet hetzelfde 
begrip wordt gehanteerd en het rijk ook kan participeren in gemeenschappelijke re-
gelingen met medeoverheden. 

694. In 1917 en 1922: artikel 70, 1938 en 1948: artikel 72, 1948, 1953, 1956, 1963 en 1972: artikel 79. 
695. Bij de Grondwetswijzigingen van 1987, 1995, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 en 2008 is het artikel 

niet aangepast. 
696. Voor enige voorbeelden: Kb 25 april 2007, ECLI:NL:XX:2007:BC0212; Kb van 5 september 

2005, ECLI:NL:XX:2005:AU5587; Kb van 5 september 2005, ECLI:NL:XX:2005:AU5586; 
Kb van 31 augustus 2004, zaaknr. 04.003238, ECLI:NL:XX:2004:AU1015; Kb van 22 augustus 
1990, AB 1991, 261; Kb van 10 oktober 1980, AB 1981, 419; Kb van 23-6-1960, nr. 14 ARB 
1960, blz. 940, Kb van 30 november 1950, ARB p. 355. 

697. Genoemd worden Pot Donner, Handboek Nederlands Staatsrecht, negende druk 1972, p 335; en 
Oud, Constitutioneel recht II, tweede druk 1970, p. 402-410, maar er wordt ook gewezen op de 
tegengestelde meningen van J.R. Stellinga, Grondtrekken Nederlands staatsrecht 1953, pp 322-323 
en van R. Crince le Roy, ‘Geschillen van bestuur’, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 1963, pp. 96-99; 
Kamerstukken II, 1975-1976, 13 995, nr. 3, p. 4. 

698. Kamerstukken II, 1976-1977, 13 995, nr. 6, p. 6.
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Anderhalf decennium later, bij de totstandkoming van de Wet voltooiing eerste fase 
herziening rechterlijke organisatie,699 is door de wetgever een andere interpretatie 
gegeven aan artikel 136 van de Grondwet. Omdat het om een opvallend verschil 
gaat, citeer ik de desbetreffende passage uit de memorie van toelichting:

‘Horizontale bestuursgeschillen zijn bestuursgeschillen tussen twee bestuurs-
organen die zich in een positie van nevenschikking bevinden. Het gaat daarbij 
niet om een gezagsbesluit van het ene bestuursorgaan jegens het andere, maar 
om een handelen of nalaten waarvan het laatstgenoemde bestuursorgaan 
nadelige gevolgen ondervindt. (…) Waar horizontale bestuursgeschillen per 
definitie onder artikel 136 van de Grondwet kunnen vallen en de betrokken 
bestuursorganen zich bovendien tot de burgerlijke rechter kunnen wenden, 
is er geen behoefte meer om regelingen in de bijzondere wetgeving waarin de 
beslechting van deze bestuursgeschillen expliciet aan de Kroon is opgedra-
gen, te handhaven. Dit geldt te meer vanwege het zeer geringe aantal zaken dat 
zich in de praktijk voordoet. Dit betekent dat bestuursorganen in die gevallen 
kunnen kiezen tussen een gang naar de civiele rechter of een gang naar de 
Kroon. Voor dit laatste wordt thans een voorziening in de Wet op de Raad van 
State opgenomen. Voor alle duidelijkheid: hier is dus geen sprake van beroep 
op de Kroon, maar van een vorm van (publiekrechtelijke) arbitrage door de 
Kroon, op de grondslag van artikel 136 van de Grondwet. (…).’700

In november 1997 dient de regering een wetsvoorstel in tot schrapping van de 
hoofdbepaling over niet met name in de Grondwet genoemde openbare lichamen 
(artikel 134) uit de Grondwet en tot het leggen van een grondwettelijke basis voor de 
zelfstandige bestuursorganen.701 In dit wetsvoorstel is ook de schrapping van artikel 
136 van de Grondwet opgenomen.702 De regering stelt dat artikel 136 ‘een minder 
duidelijk geformuleerde bepaling over het door de Kroon beslechten van geschillen 
tussen openbare lichamen’ betreft die ‘een eigensoortige voorziening van oudsher 
is in aanvulling op het sluitende moderne systeem van rechtsbescherming door de 
burgerlijke rechter, respectievelijk administratieve rechters en in zoverre wat min-
der gelukkig is geredigeerd’. Maar zij kiest niet voor een redactionele verbetering 
omdat zij artikel 136 van de Grondwet niet meer wenselijk en noodzakelijk vindt. 
Daartoe overweegt zij dat de voorziening weinig wordt toegepast en er weinig ver-
zoeken daartoe worden gedaan.703 De bepaling heeft volgens de regering nog maar 
geringe betekenis door de toename van het bestuurlijk overleg en de verbetering van 

699. Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene 
wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en an-
dere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, 
Stb. 1993, 650, inwerking getreden op 1 januari 1994.

700. Kamerstukken II, 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 52.
701. Kabinet-Kok I (1994-1998); minister van Binnenlandse Zaken in dat kabinet is H.F. Dijkstal 

(VVD). 
702. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 629, nrs. 1-2. 
703. Opvallend is dat wordt opgemerkt dat het artikel in de periode van de Tweede Wereldoorlog tot 

1994 nog geen vijftig keer is toegepast maar tevens wordt aangegeven dat blijkens de Jaarverslagen 
van de Raad van State over 1994 en 1995 in totaal 51 zaken zijn ingekomen (Kamerstukken II, 
1997-1998, 25 629, nr. 3, p. 11 noot 1). 



283

Zelfstandigheid in gebondenheid

de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Artikel 136 is mitsdien naar haar oor-
deel geen ‘hoofdelement meer van het staatkundig leven waarvan verankering in de 
Grondwet wenselijk dan wel noodzakelijk is’. Maar de regering geeft tevens aan dat 
dit niet wegneemt ‘dat aan een voorziening die niet per se de beslechting van rechts-
geschillen naar de maatstaf van het burgerlijk of bestuursrecht behoeft te betreffen, 
behoefte kan bestaan’. Een dergelijke voorziening kan volgens de regering worden 
opgenomen in een wet in formele zin zoals bijvoorbeeld de Algemene wet bestuurs-
recht.

Op 1 februari 1999 wordt het wetsvoorstel door het opvolgende kabinet704 weer 
ingetrokken omdat de afstemming tussen het opnemen van een grondwettelijke ba-
sis voor zelfstandige bestuursorganen en het toen voorliggende voorstel voor een 
Wet op de zelfstandige bestuursorganen tot problemen leidt.705 Nieuwe pogingen 
tot schrapping van artikel 136 van de Grondwet zijn niet ondernomen en daarmee 
maakt de bepaling over de bestuursgeschillen tot de dag van vandaag deel uit van de 
Grondwet. 
In 2011 is door de regering in de memorie van toelichting bij het eerstelezingsvoor-
stel waarmee een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba wordt beoogd, weer herhaald dat deze bepaling in de praktijk niet 
of nauwelijks wordt toegepast. Daarbij merkt zij op dat dit voor de drie eilanden niet 
anders zal zijn.706 

Artikel 136 ziet volgens de regering dus niet alleen op geschillen tussen overheids-
lichamen maar ook op die tussen hun organen, inclusief die van het rijk. De wetge-
ver lijkt nu eens wat meer, dan weer wat minder toepasselijkheid van de bepaling te 
veronderstellen dan haar tekst aangeeft. Hennekens c.s. menen dat sprake is van een 
materiële grondwetswijziging en dat deze ideeën niet deugen.707 Kluin meent dat 
de bestuursgeschillen door de rechter behoren te worden beslist en dat in afwach-
ting daarvan de geschillenregelingen in bijzondere wetten moeten worden gehand-
haafd.708 

In de tekst van het artikel is evenmin terug te lezen dat de reikwijdte daarvan 
beperkt is tot de beslechting van geschillen tussen nevengeschikte lichamen of orga-
nen. Toch lijkt dat in de doctrine te worden verondersteld.709 In geschillen tussen ne-
vengeschikte partijen is er geen sprake van hiërarchie. Verticale bestuursgeschillen 
zijn geschillen waarbij gezagsuitoefening door het ene orgaan ten opzichte van het 
andere aan de orde is. Ook in de jurisprudentie is wel geoordeeld dat het artikel geen 

704. Kabinet-Kok II (1998-2002; in dat kabinet is A. Peper (PvdA) van 3 augustus 1998 tot 13 maart 
2000 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

705. Kamerstukken II, 1998-1999, 25 629, nr. 6. 
706. Kamerstukken II, 2011-2012, 33 131, nr. 3, p. 4. De wetten zijn verschenen in Stb. 2016, 426 en 

458. 
707. H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest en R. Fernhout, Decentralisatie, vierde druk, Ars 

Aequi Libri Nijmegen,1998, p. 154. 
708. R. Kluin, ‘Waar gaat het met de Kroon naartoe. Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke orga-

nisatie en de geschillenbeslechting door de Kroon’, in: Gst. 1992, 6946, nr. 1.
709. Zie bijvoorbeeld J.B.J.M. ten Berge, A.F. Gaastra en H.T. Kernkamp Poortinga, Bestuursgeschillen, 

Kroon of rechter, W.E.J. Tjeenk Zwolle 1989, p. 11; H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest 
en R. Fernhout, Decentralisatie, vierde druk, Ars Aequi Libri Nijmegen,1998, pp. 152-153. 
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toepassing kan vinden in een geschil tussen een bestuursorgaan en een toezicht-
houdendend orgaan.710 De regering wijst er eveneens op dat het artikel betrekking 
heeft op horizontale bestuursgeschillen. Het gaat daarbij volgens het kabinet niet 
om een gezagsbesluit van het ene bestuursorgaan jegens het andere, maar om een 
handelen of nalaten waarvan het laatstgenoemde bestuursorgaan nadelige gevolgen 
ondervindt. Naar het oordeel van de regering vallen horizontale bestuursgeschillen 
per definitie onder artikel 136 van de Grondwet, maar kan het betrokken bestuurs-
organen zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Dit betekent dat bestuursor-
ganen in die gevallen kunnen kiezen tussen een gang naar de civiele rechter of een 
gang naar de Kroon. Indien gelijktijdig de rechter en de Kroon geadieerd worden, 
zal de Kroon overeenkomstig de bestaande praktijk overigens terugtreden, aldus de 
regering.711 Het komt mij voor dat het door de regering hier geschetste beeld zich 
niet goed verdraagt met de voorwaarde in de Grondwet dat artikel 136 alleen van 
toepassing is als er geen rechterlijke instantie bevoegd is. 

Tegen het einde van de twintigste eeuw stelt de regering in het verklarings-
wetsvoorstel inzake de zelfstandige bestuursorganen, voor om artikel 136 van de 
Grondwet te schrappen. Zij betoogt in de memorie van toelichting dat van het 
artikel sedert de Tweede Wereldoorlog tot 1994 nog geen twintig maal gebruik is 
gemaakt en dat de voorziening gezien het geringe gebruik kan worden geschrapt. 
Door de gegroeide praktijken van bestuurlijk overleg, de verhoogde niveaus van 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming en de getroffen definitieve voorzieningen in 
Kroongeschillen is artikel 136 alleen nog voor de zogenoemde domiciliegeschillen 
op grond van de (toenmalige) Algemene bijstandswet relevant, aldus de regering. Zij 
acht de geschillenregeling van te weinig staatkundig belang om haar in de Grondwet 
te handhaven en meent dat zij in een gewone wet kon worden opgenomen.712 

De Raad van State merkt in zijn advies over het wetsvoorstel op dat het spaarza-
me gebruik van het artikel geen reden is de voorziening te schrappen en dat, als dat 
toch zou gebeuren, er in ieder geval een voorziening voor de tamelijk frequent voor-
komende domiciliegeschillen nodig zou zijn. De regering laat zich hier niet door 
overtuigen en handhaaft haar voorstel, al geeft zij aan dat een voorziening voor de 
domiciliegeschillen haar aandacht heeft.713 Tot schrapping van artikel 136 van de 
Grondwet komt het evenwel niet omdat het eerstelezingsvoorstel voor de grondwet-
telijke basis voor zelfstandige bestuursorganen, waarvan het voorstel over artikel 
136 Grondwet deel uitmaakt, wordt ingetrokken.714

In 2009 gaat de Raad van State in op de bestuursgeschillen in zijn advies bij het 
voorstel voor de Wet revitalisering generiek toezicht.715 Hij verstaat onder ‘zuivere 
bestuursgeschillen’ geschillen die uitsluitend tussen overheden onderling kunnen 

710. KB van 12 juni 1957, Stb. 1957, 222; zie ook W.G. Verkruisen, ‘Artikel 136’, in: Akkermans/Koe-
koek, De Grondwet, 2de druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1992, pp.1177-1178; Th. Holterman, 
‘Artikel 136’, in: A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, een systematisch en artikelsgewijs commentaar, 
3de druk, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, 2000, p. 599. 

711. Kamerstukken II, 1991-1992, 22495, nr. 3, pp. 52 en 185; zie ook C.A.J.M. Kortmann, T&C 
Grondwet, aant. bij artikel 136, Kluwer Deventer, 2004.

712. Kamerstukken II, 1997-98, 25 629, nr. 3, pp. 11-12.
713. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 629, nr. B, p. 5.
714. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 629, nrs. 1-6.
715. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 4.
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rijzen en die kunnen worden onderworpen aan een wettelijke geschilbeslechtings-
procedure. De Raad stelt zich op grond van tekst, systeem en strekking van het 
EVRM op het standpunt dat de bescherming van artikel 6 van dat verdrag niet geldt 
voor bestuursorganen. Dat is in lijn met het algemeen aangenomen uitgangspunt 
dat grondrechten niet gelden voor de overheid en haar ambten. De Raad refereert 
aan in 1999 op verzoek van het toenmalige kabinet verricht onderzoek716 naar aan-
leiding van het rapport ‘Bestuur in geding’ inzake terugdringing van de juridisering 
van het openbaar bestuur uit november 1997.717 In dit rapport wordt gesteld dat het 
niet wenselijk is dat overheden hun conflicten, die vaak meningsverschillen zijn over 
beleidsuitgangspunten, aan de rechter voorleggen omdat dit afbreuk zou doen aan 
het primaat van de politiek en zou leiden tot juridisering van bestuurlijke verhoudin-
gen. Het onderzoek levert op dat in de periode 1989-1999 blijkens de gepubliceerde 
jurisprudentie ongeveer 50 zuivere bestuursgeschillen zijn beslecht en concludeert 
dat de omvang van de problematiek in kwantitatief opzicht meevalt. Het kabinet 
heeft in het onderzoek onvoldoende aanleiding gezien om vergaande wijzigingen 
aan te brengen in het stelsel van rechtsbescherming. 

De Raad van State deelt in haar wetgevingsadvies de zuivere bestuursgeschillen als 
volgt in: 
1. geschillen die worden beslist bij koninklijk besluit, waarbij de Raad een ontwerp 

koninklijk besluit opstelt;
2. geschillen die worden beslist bij algemene maatregel van bestuur, waarover de 

Raad wordt gehoord; 
3. geschillen waarbij de Raad wordt gehoord over ontwerpen van krachtens enige 

wet te nemen koninklijke besluiten tot vernietiging
4. geschillen waarbij de beoordeling van de rechtmatigheid van vernietigingsbe-

sluiten – in afwijking van het onder punt 3 beschreven regime – door de wetgever 
is opgedragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Raad adviseert een gedachtewisseling over de beslechting van bestuursgeschil-
len, en beveelt aan daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de mogelijkheid 
om bij wet te voorzien in Kroonberoep voor de beslechting van zuivere bestuursge-
schillen, waarbij de Raad van State een adviserende rol vervult. Een adequate alter-
natieve geschillenprocedure met een alternatief voor de rechter zou naar de mening 
van de Raad van State bestuursgeschillen sneller tot een bevredigende oplossing 
kunnen brengen omdat zuivere bestuursgeschillen vaak niet alleen en vaak zelfs niet 
primair juridisch van aard zijn en daarom niet uitsluitend op rechtmatigheid beoor-
deeld dienen worden. Het gaat bij de beslechting van bestuursgeschillen dus niet in 
de eerste plaats om rechtmatigheidstoetsing en niet om rechtsbescherming.718

De Afdeling advisering heeft in haar tweede periodieke beschouwing over de 
interbestuurlijke verhoudingen van mei 2009 ook voorgesteld de wijze van beslech-
ting van geschillen tussen overheden nader te doordenken.719 Zij is van mening dat 

716. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 286, nr. 1.
717. Zie over dit rapport Kamerstukken II, 1989-1990, 26 360, nr. 1. 
718. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 4, pp. 4-6.
719. Afdeling advisering Raad van State, Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan. Tweede periodie-
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het niet in een goede verstandhouding tussen de overheden past dat zij onderlinge 
geschillen via de media of de rechter uitvechten omdat dit bijdraagt aan negatieve 
beeldvorming bij de burger over de overheid in haar geheel, maar ook de verhou-
dingen tussen wetgever, bestuur en rechter onnodig onder druk zet.720 In de derde 
periodieke beschouwing van 2013 heeft zij de regering wederom uitgenodigd haar 
standpunt over geschillen tussen overheden nader uit te werken.721

De regering is ondanks haar voornemen722 haar opvattingen over de beslechting 
van geschillen tussen overheden naar voren te brengen als het Nijmeegs/Groningse 
evaluatieonderzoek naar Hoofdstuk 7 van de Grondwet zou zijn afgerond, daar nog 
steeds niet toe overgegaan. Hiervoor is al aangegeven dat de Afdeling advisering in 
haar vierde periodieke beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen wijst 
op de urgentie van het treffen van een voorziening voor zuivere bestuursgeschillen.

Uit het vorengaande blijkt dat het toepassingsgebied van artikel 136 van de Grond-
wet niet eenduidig is. In de afgelopen decennia zijn daarover zowel door de (grond)
wetgever als in de doctrine uiteenlopende opvattingen kenbaar gemaakt. Gedegen 
onderzoek naar de mogelijkheid van revitalisering van deze grondwetsbepaling723 
zou wellicht perspectieven openen die in de interbestuurlijke verhoudingen meer 
soelaas kunnen bieden bij de oplossing van belangenconflicten dan een gang naar 
de rechter. 

IV.4.5 O N T W I K K E L I N G E N  E N  J U R I S P R U D E N T I E  I N Z A K E  
 S P O N T A N E  V E R N I E T I G I N G  W E G E N S  S T R I J D  M E T  H E T  
 A L G E M E E N  B E L A N G

De Wet revitalisering generiek toezicht bedoelt een einde te maken aan het ulti-
mum-remediumkarakter van vernietiging. De gerevitaliseerde spontane vernieti-
ging van besluiten moet voortaan sneller en makkelijker kunnen worden toegepast 
ter compensatie van de afschaffing van vormen van specifiek toezicht. De toetsing 
aan het algemeen belang speelt bij de spontane vernietiging een grote rol en juist de 
vernietigingen op grond van strijd met het algemeen belang hebben de laatste jaren 

ke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen, Den Haag, 7 mei 2009,W04.08.0255/I; Bijlage 
bij Kamerstukken II, 2008-2009, 31 700 VII, nr. 99, p. 43.

720. Afdeling advisering Raad van State, Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan. Tweede periodie-
ke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen, Den Haag, 7 mei 2009,W04.08.0255/I; Bijlage 
bij Kamerstukken II, 2008-2009, 31 700 VII, nr. 99, p. 67. 

721. Afdeling advisering Raad van State, Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke beschou-
wingen, Den Haag, 20 december 2012, W04.12.0239/I; Bijlage bij Kamerstukken II, 2012-2013, 33 
400-VII, nr. 67 p. 36. 

722. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 4, p. 8. 
723. Zie H. Ph.J.A. Hennekens e.a., Decentralisatie, vierde druk, Ars Aequi Libri Nijmegen, 1998. Een 

wetsvoorstel waarbij het artikel zou worden geschrapt is later weer ingetrokken vanwege de sa-
menhang met het daarin ook opgenomen wijzigingsvoorstel over zelfstandige bestuursorganen 
dat intrekking behoefde; zie Kamerstukken II, 1997/98, 25 629, nrs. 1-3 en 6. De regering achtte 
de geschillenregeling van te weinig staatkundig belang om haar in de Grondwet te handhaven en 
meende dat zij in een gewone wet kon worden opgenomen ( Kamerstukken II, 1997/98, 25 629, nr. 
3 pp. 11-12).
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veel aandacht getrokken. Bij die vernietigingen is sprake van forse inbreuken door 
centrale overheidsambten op de beleidsvrijheid van ambten van decentrale overhe-
den en staat de positie van de decentrale overheden in het staatsbestel onder druk. 
Hiervoor is al gebleken dat de centrale overheid zich om die reden terughoudend 
dient op te stellen bij het inzetten van het toezichtinstrument en daartoe alleen moet 
overgaan als de eenheid in de staat in het geding is omdat een decentraal besluit in-
breuk maakt op een zwaarwegend algemeen belang met nationale betekenis. Hierna 
wordt aandacht besteed aan de vraag wat in de Nederlandse gedecentraliseerde een-
heidsstaat onder strijd met het algemeen belang moet worden verstaan. 

IV.4.5.1 Strijd met het algemeen belang: een beknopte historische schets

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de tendensen in het beleid met betrek-
king tot de vernietiging van besluiten van decentrale ambten die naar het oordeel 
van de Kroon strijdig zijn met het algemeen belang.724

IV.4.5.1.1 Strijd met het algemeen belang tot 1983

Zoals hiervoor al is gebleken, bestaat het spontane vernietigingsrecht van oorspron-
kelijk de Koning en daarna van de Kroon, al sinds de invoering van de Grondwet in 
1814, met voorlopers in de eerdere Staatsregelingen van 1798, 1801 en 1805 en 
de Constitutie van 1806. Waar oorspronkelijk slechts provinciale besluiten spon-
taan kunnen worden vernietigd, komen sinds 1815 ook gemeentelijke besluiten in 
aanmerking voor vernietiging door de Kroon. De termen strijd met de wet en strijd 
met het algemeen belang zijn tezamen met de term vernietiging in 1848 opgenomen 
in de Grondwet. Van der Meulen merkt op dat het algemeen belang oorspronkelijk 
wordt beschouwd als ‘omvattende alles wat van centralen aard was, hetzij reeds uit-
drukkelijk geregeld of niet, (…) te beschouwen als tegenhanger van het belang der 
lagere corporaties, provinciaal en locaal belang’.725

Het algemeen belang staat dus oorspronkelijk gelijk aan het centrale belang, of-
tewel het rijksbelang en dat wordt afgezet tegen provinciale en gemeentelijke be-
langen, hetgeen past bij de gedachte van de driekringenleer.726 In deze visie is strijd 
met de wet een speciale vorm van strijd met het algemeen belang, nu de wet het 
rijksbelang dient. Deze uitleg van het algemeen belang is terug te vinden in een ver-
nietigingsbesluit omtrent het Arnhemse reglement op de Rijnbrug. Dit reglement 
is vernietigd, omdat de raad van Arnhem door de vrije doorvaart op de Rijn te be-
lemmeren zijn grondwettige bevoegdheid te buiten is gegaan. De scheepvaart op 
bevaarbare stromen is geen onderwerp van de gemeentelijke huishouding, lees het 

724. Zie voor een analyse van het grondwettelijke vernietigingsrecht als geheel ook Bijlage bij Kamer-
stukken II, 2009-2010, 31 570, nr. 16; M.A.D.W. de Jong, ‘Toezicht’, in: J.L.W. Broeksteeg e.a., 
Constitutionele normen en decentralisatie: Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet, Nijmegen/Gro-
ningen: 2010, pp. 141-155. 

725. G. van der Meulen, Het Koninklijk vernietigingsrecht (diss. Groningen), Groningen,1898, p. 56.
726. Cf. M.C. Burkens e.a. (red.), Beginselen van de democratische rechtsstaat, zesde druk, Kluwer Deven-

ter: 2006, p. 286.
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gemeentelijk belang, maar van het algemeen belang, lees het rijksbelang, zo is ge-
oordeeld.727 Deze uitleg van het algemeen belang is in latere vernietigingsbesluiten 
verlaten, zo merkt Van der Meulen op.728 Dan worden de verschillende belangen niet 
meer tegenover elkaar gezet, maar worden verschillende belangen afgewogen. Bij 
Van der Meulen lezen wij over het algemeen belang naar aanleiding van deze latere 
vernietigingsbesluiten: ‘Zoo verwerft het begrip algemeen belang de beteekenis van 
openbaar nut, algemeen welzijn. Op elk bestuur rust de plicht, om het algemeen 
belang, in deze beteekenis, te behartigen. Maar groot verschil van inzicht is mogelijk 
over de beantwoording van de vraag, op welke wijze dit algemeen belang het best 
bevorderd wordt. Een lager bestuur kan zoodoende bij het verrichten van een han-
deling een belang miskennen, dat zwaarder had moeten wegen, en van ’t plegen dier 
handeling had moeten terughouden. Dit gewichtiger belang vertegenwoordigt in ’t 
gegeven geval het algemeen belang’.729

Vernietiging wegens strijd met het algemeen belang is doorontwikkeld tot een 
belangenafweging door de Kroon, nu wordt aangenomen dat ook provincies en 
gemeenten het algemeen belang dienen.730 Dit past ook in het afstand nemen van 
de driekringenleer, die onhoudbaar is gebleken.731 Volgens Krabbe maakt de Kroon 
een belangenafweging waarbij aan het dominante belang een rechtskarakter wordt 
gegeven of, anders gezegd, dat belang tot recht wordt verheven. Van der Pot merkt 
op dat dit in sommige gevallen waar is, maar dat in andere gevallen een concrete 
toetsing wordt toegepast waarbij de omstandigheden van het geval de doorslag ge-
ven. Van der Pot onderscheidt een tweeledig doel voor vernietiging wegens strijd 
met het algemeen belang: ‘voor de handhaving van niet in de wet beschreven recht 
en ter bescherming van belangen, die uit een zuiver doelmatigheidsoogpunt hooger 
moesten worden aangeslagen dan andere, welke de vernietigde besluiten zochten te 
bevorderen’.732 Van Poelje definieert het algemeen belang bij het vernietigingsrecht 
als: ‘elk meerwaardig’ i.e. elk belang, dat naar het oordeel van het toezichthoudende 
orgaan van hoger orde is dan het belang, hetwelk door het te vernietigen besluit ge-
diend werd.’733

727. Koninklijk besluit van 5 juni 1851, Stb. 1851, 56.
728. Zie voor een bespreking van deze vernietigingsbesluiten G. van der Meulen, Het Koninklijk ver-

nietigingsrecht (diss. Groningen), Huber Groningen: 1898, pp. 56 en 58-62 en J. Oppenheim, Het 
Nederlandsch Gemeenterecht, derde druk, eerste deel, De Erven F. Bohn Haarlem, 1906, pp. 102 e.v.

729. G. van der Meulen, Het Koninklijk vernietigingsrecht (diss. Groningen), Huber Groningen, 1898, p. 
56.

730. Zo ook C.Th. Krabbe, Het begrip algemeen belang in de artikelen 140 en 145 der Grondwet (diss. 
Leiden), Leiden,1903; cf. M.C. Burkens e.a. (red.), Beginselen van de democratische rechtsstaat, De-
venter: Kluwer 2006, zesde druk, p. 286.

731. Cf. M.C. Burkens e.a. (red.), Beginselen van de democratische rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2006, 
zesde druk, p. 286.

732. J. Oppenheim (bewerkt door C.W. van der Pot), Het Nederlandsch Gemeenterecht, vijfde druk, eer-
ste deel, De Erven F. Bohn Haarlem, 1928, p. 127-128.

733. S.O. van Poelje & C.H.F. Polak, Het begrip ‘algemeen belang’ in de verschillende onderdelen van het 
administratieve recht, H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem, 1956, p. 28. Zie voorts J.R. Stellinga, 
‘Het begrip algemeen belang’, in: TvO 1956, nr. 266, 220.
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IV.4.5.1.2 Vernietiging wegens strijd met het algemeen belang in de praktijk 
 tot 1983

Tot 1983 moeten onder de vernietigingsgrond strijd met het algemeen belang ook 
de besluiten waarin sprake is van strijd met het recht, niet zijnde de wet in formele 
zin, worden vernietigd. Pas bij de grondwetsherziening in dat jaar is de vernieti-
gingsgrond strijd met de wet uitgebreid tot strijd met het recht. Vanaf dan kan op 
die grond worden vernietigd als een besluit strijdig is met regels van geschreven of 
ongeschreven recht. Vanaf die datum ontstaat daardoor een zuiverder beeld van 
het aantal vernietigingen wegens strijd met het algemeen belang. Desalniettemin is 
ook vóór 1983 het instrument van de vernietiging wegens strijd met het algemeen 
belang weinig gebruikt. In de periode van 1850 tot en met 1911 zijn 302 raads-
besluiten vernietigd wegens strijd met de wet en slechts 25 raadsbesluiten wegens 
strijd met het algemeen belang.734 Gelet op het geringe aantal vernietigingsbesluiten 
wegens strijd met het algemeen belang kan gesteld worden dat deze vernietigings-
grond slechts bij grote uitzondering wordt toegepast. Dit past ook bij de vernieti-
gingsgrond. Bij een opleving in 1809 toen vijf vernietigingsbesluiten wegens strijd 
met het algemeen belang tot stand zijn gebracht, spreekt Tweede Kamerlid Tydeman 
dan ook over ‘een uitzonderingsrecht, slechts bij uitzondering te hanteeren en dan 
met groote angstvalligheid.’735 De opleving van het aantal vernietigingsbesluiten 
vanwege strijd met het algemeen belang heeft zich nadien voortgezet. In de peri-
ode 1912-1927 wordt in totaal 66 keer een vernietigingsbesluit op grond van strijd 
met het algemeen belang geslagen met hoogtepunten in 1922, in 1923 en in 1927 
waarin respectievelijk dertien, twaalf en veertien maal een gemeentelijk besluit om 
die reden is vernietigd.736

Het hoge aantal vernietigingsbesluiten leidt tot kritiek. De regering zou te veel 
inbreuk maken op de autonomie van gemeenten. De minister van Binnenlandse Za-
ken737 verweert zich hiertegen door te stellen dat ook een grote hoeveelheid vernie-
tigingsbesluiten nog niet zou betekenen dat de gemeentelijke autonomie wordt aan-
getast als de gemeentebesturen buiten de hun toevertrouwde belangen gaan.738 In 
de periode 1928-1936 worden nog eens 68 besluiten vernietigd wegens strijd met 
het algemeen belang, gevolgd door negentien vernietigingen in 1937-1939. Na deze 
periode breekt, mede door de Tweede Wereldoorlog, een rustiger periode aan voor 

734. De perioden van vernietigingsbesluiten zijn (hier en elders in dit artikel) gekozen aan de hand van 
literatuur hieromtrent. Zie J. Oppenheim, Het Nederlandsch Gemeenterecht, derde druk, eerste deel, 
De Erven F. Bohn Haarlem, 1906, p. 102; cf. G. van der Meulen, Het Koninklijk vernietigingsrecht 
(diss. Groningen), Huber Groningen, 1898, p. 55.

735. Handelingen II, 1909-1910, p. 1003.
736. J. Oppenheim (bewerkt door C.W. van der Pot), Het Nederlandsch Gemeenterecht, vijfde druk, eer-

ste deel, Erven F. Bohn Haarlem, 1928, pp. 113-114. Zie voorts voor een inhoudelijke bespreking 
van de besluiten B.D.H. Tellegen, ‘Het begrip algemeen belang in art. 153 der Gemeentewet’, in: 
RMThemis 1923, pp. 33 e.v.

737. Jhr. mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck (R.K.Kiesver.), minister-president en minister van Bin-
nenlandse Zaken (en Landbouw) in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck (1922-1925).

738. Handelingen II, 1924/25, p. 630. Zie in dit kader het in de Wet revitalisering generiek toezicht 
voorgestelde artikel 281 Gemeentewet en de kritiek hierop van Zijlstra, zie S.E. Zijlstra, ‘Sanering 
van specifiek toezicht en revitalisering van generiek toezicht: Reculer pour mieux sauter?’, in: NTB 
2011, 8.
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de vernietigingen wegens strijd met het algemeen belang. In de periode 1940-1949 
worden slechts negen besluiten op deze grond vernietigd.739 In de periode 1950-
1974 tot slot wordt 68 keer vernietigd wegens strijd met het algemeen belang.740

IV.4.5.1.3 Grondwet 1983

Bij de algehele grondwetsherziening van 1983 worden zoals hiervoor al is vermeld 
de vernietigingsgronden herzien. De regering merkt hierover op: ‘Besluiten die in 
strijd zijn met ander geschreven recht dan de formele wet, bijvoorbeeld met lagere 
regelingen, en besluiten welke in strijd zijn met ongeschreven recht, bijvoorbeeld 
met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, kunnen onder de bestaande 
Grondwet uitsluitend wegens strijd met het algemeen belang worden vernietigd. 
Het is echter zuiverder in deze gevallen de vernietigingsgrond ‘strijd met het recht’ 
te hanteren, zodat de Grondwet op dit punt ware aan te passen door ‘strijd met de 
wet’ te wijzigen in ‘strijd met het recht’. Wat nog wel onder het algemeen belang 
valt, definieert de regering niet nader. Het enige dat zij opmerkt is: ‘(…) dat bij de 
beoordeling of een besluit al dan niet in strijd met het algemeen belang is genomen, 
afweging van alle relevante belangen plaatsvindt, zoals − onveranderd − van het fi-
nancieel belang, van het belang van de ruimtelijke ordening, van het cultureel be-
lang, enz. In de wet dient niet aan een bepaald belang prioriteit te kunnen worden 
gegeven door strijd met dat belang als vernietigingsgrond op te nemen.’741.Tijdens 
de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer reageert regeringscommissaris Si-
mons als volgt op een vraag over de betekenis van het algemeen belang: ‘Dan zou de 
vraag kunnen opkomen of door de nieuwe formulering van vernietigingsgronden 
voor de waterschappen niet minder zou worden geboden dan het bestaande artikel 
22 van de Waterstaatswet aan gronden voor vernietiging geeft. Dat geeft een zeer 
ruime omschrijving, namelijk strijd met een wet, een algemene maatregel van be-
stuur, een provinciale verordening of de inrichting van de instelling, strijd met het 
algemeen belang of het provinciaal belang of dat van een ander waterschap. Het is in 
ieder geval ruim en zeer uitvoerig. Door de voorgestelde nieuwe formulering van de 
vernietigingsgronden wordt niets van de mogelijkheden van artikel 22 van de Wa-
terstaatswet weggenomen. (…) Het algemeen belang − zoals die vernietigingsgrond 
sinds lang ten aanzien van de provinciale gemeentelijke besluiten wordt toegepast 
− kent in beginsel geen enkele beperking. (…) De nieuwe tekst zou met zich brengen 
dat ook strijd met een belang van een gemeente − niet genoemd in artikel 22 − of van 
het waterschap zelf een grond voor vernietiging kan opleveren.’742

739. S.J.R. de Monchy (bewerkt door A.H. Günther), Handboek voor het Nederlandse provincierecht, 
tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle,1976, p. 465.

740. Zie S.J.R. de Monchy (bewerkt door A.H. Günther), Handboek voor het Nederlandse provincierecht, 
tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1976, pp. 466 e.v. voor een overzicht van alle beslui-
ten. Zie voorts S.J.R. de Monchy, ‘Het koninklijk vernietigingsrecht ten aanzien van besluiten der 
gemeentebesturen (I)’, in: Bestuurswetenschappen 1955, pp. 1 e.v.; S.J.R. de Monchy, ‘Het koninklijk 
vernietigingsrecht ten aanzien van besluiten der gemeentebesturen (II)’, in: Bestuurswetenschappen 
1955, p. 61 e.v.

741. Kamerstukken II, 1975-76, 13 990, nr. 3, p. 20. 
742. Handelingen II, 1978-79, p. 4046.
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Kortmann wijst er, in navolging van de regeringscommissaris, op dat het begrip ‘al-
gemeen belang’ in beginsel geen enkele beperking kent.743

IV.4.5.1.4  Strijd met het recht en strijd met het algemeen belang

In 1992 zendt de minister van Binnenlandse Zaken de Notitie inzake het instrument 
spontane schorsing en vernietiging naar de Tweede Kamer.744 De minister geeft 
daarbij aan dat het onderscheid tussen ‘recht’ en ‘algemeen belang’ goeddeels sa-
menvalt met het onderscheid tussen recht en beleid. Onder strijd met het algemeen 
belang wordt dan verstaan:745

1. Strijd met het belang van de gemeente of haar bevolking;
2. strijd met het belang van de provincie of haar bevolking; en
3. strijd met het rijksbelang, onder te verdelen in:

3A. doorkruising van het beleid van regering en Staten-Generaal; en
3B. doorkruising van het beleid van de regering.746 

De nieuwe vernietigingsgronden zijn in 1994 overgenomen in de Provinciewet en 
de Gemeentewet. Bij de invoering van de Provinciewet geeft de regering een voor-
beeld van vernietiging wegens strijd met het algemeen belang: ‘(…) bijvoorbeeld het 
geval wanneer er sprake is van een zodanige doorkruising van het rijksbeleid dat dat 
beleid niet goed meer uit te voeren is.’747 

In 1998 zijn de vernietigingsgronden bij de invoering van de Derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht overgeheveld van de Gemeentewet onderscheidenlijk 
de Provinciewet naar afdeling 10.2.2 van de Awb. Sindsdien bepaalt artikel 10:35 
van die wet, in navolging van artikel 132, vierde lid, van de Grondwet, dat slechts 
vernietigd kan worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De rege-
ring vindt het in tegenstelling tot de Raad voor het binnenlands bestuur niet wense-
lijk de vernietigingsgronden nader te omschrijven, gelet op het ultimum-remedium-
karakter. Het middel moet volgens de regering in onvoorzien(bar)e omstandighe-
den kunnen worden ingezet.748

In de periode 1983-1986 word eenmaal vernietigd wegens strijd met het algemeen 
belang, gevolgd door drie vernietigingen in de periode 1987-1989.749 In de periode 

743. C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, tweede druk, Kluwer Deven-
ter,1987, p. 365.

744. Kamerstukken II, 1991-92, 21 472, nr. 21.
745. Cf. ook de opvatting van Thorbecke, zie J. Oppenheim (bewerkt door C.W. van der Pot), Het Ne-

derlandsch Gemeenterecht, vijfde druk, eerste deel, De Erven F. Bohn Haarlem, 1928, p. 113.
746. Zie omtrent de toepassing van de notitie ook R.J.M.H. de Greef, ‘Inventarisatie spontane vernieti-

gingsbesluiten van de Kroon 1993-2004’ in: Gst. 2006, 55.
747. Kamerstukken I, 1991-1992, 19 836, nr. 107a, p. 4.
748. Kamerstukken II, 1993-94, 23 700, nr. 3, p. 194. Zie voorts Rbb, Advies over voorontwerp 3e tran-

che Algemene wet bestuursrecht, mei 1992, p. 14. 
749. P.H. van der Tang-Van Loenen, ‘Inventarisatie spontane vernietigingsbesluiten van de Kroon, 
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1990-1992 worden (mede) wegens strijd met het algemeen belang zestien beslui-
ten vernietigd, gevolgd door drie besluiten in de periode 1993-2005.750 In deze pe-
rioden wordt op grond van de volgende algemene belangen vernietigd: het (rijks)
inkomensbeleid,751 het achteraf wettigen van beschikkingen,752 het anders besteden 
van een door het rijk voor specifiek doeleinde gegeven financiering,753 het nationale 
anti-apartheidsbeleid (14x),754 strijd met de algemene maatregelen van bestuur,755 
strijd met de geest van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of de geest van 
de wet,756 de eenduidigheid overheidsbeleid,757 de veiligheid van de burger (split-
sing gemeentelijk brandweerkorps)758 en de naleving van wetgeving.759 Al met al 
een breed palet. Om meer duidelijkheid te bieden heeft het kabinet-Balkenende II in 
2006 een nieuw beleidskader het licht doen zien.

IV.4.5.2 Beleidskader spontane vernietiging 

In 2006 heeft de ministerraad de notitie uit 1992 ingetrokken en vervangen door 
het Beleidskader spontane vernietiging.760 In dat beleidskader wordt opgemerkt dat 
toepassing van de vernietigingsgrond ‘strijd met het algemeen belang’ nagenoeg al-
tijd gepaard gaat met toepassing van de vernietigingsgrond ‘strijd met het recht’ en 
dat de Kroon zich terughoudend opstelt als vernietiging alleen wegens strijd met 
het algemeen belang zou gaan plaatsvinden. Reden daarvoor is dat niet lichtvaardig 
moet worden ingegrepen op de constitutioneel verankerde vrijheid van gemeenten 
en provincies om de aan hen toevertrouwde belangen te dienen. Er moet sprake 
zijn van een schending van de constitutionele verhoudingen. De minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties761 merkt daarover op dat ‘voor vernietiging 
(mede) wegens strijd met het algemeen belang plaats is in die gevallen waarin het 

1987-1988-1989’, in: Gst. 1990, afl. 6912, 2. 
750. P.H. van der Tang-Van Loenen, ‘Inventarisatie spontane vernietigingsbesluiten van de Kroon, 

1990-1991-1992’, in: Gst. 1993, afl. 6966, 2 en R.J.M.H. de Greef, ‘Inventarisatie spontane ver-
nietigingsbesluiten van de Kroon 1993-2004’ in: Gst. 2006, 55. 

751. KB 23 januari 1985, Stb. 1985, 92; AB 1986, 118, m.nt. Van der Net (Inkomensbeleid Muiden) 
en KB 7 oktober 1992, Stb. 1992, 540; Gst. 1992, afl. 6956, 6, m.nt. Brederveld (Inkomensbeleid 
Dordrecht).

752. KB 20 januari 1988, Stb. 1988, 44; Gst. 1988, afl. 6856, 6 (Verlaging grondkosten Bergambacht).
753. KB 29 januari 1988, Stb. 1988, 29; AB 1988,74, m.nt. Van der Net (Subsidies Rotterdam).
754. KB 22 december 1988, Stb. 1988, 675; Gst. 1989-6871/4, m.nt. Brederveld; AB 1989/490, m.nt. 

Van der Net (Anti-apartheid Hilversum), KB’s 28 december 1990, Stb. 1991, 25-37; Gst. 1991, 
afl. 6917, 5, m.nt. Brederveld (Anti-apartheid Rheden); AB 1991/374, m.nt. Stolk (Anti-apartheid 
Amsterdam).

755. KB 2 februari 1990, Stb. 1990, 89; Gst. 1990-6897/3, m.nt. Brederveld; AB 1990/235, m.nt. Stolk 
(Lijkbezorging Tubbergen) en KB 7 oktober 1992, Stb. 1992, 540; Gst. 1992, afl. 6956, 6, m.nt. 
Brederveld (Inkomensbeleid Dordrecht).

756. KB 3 maart 1992, Stb. 1992, 122; Gst. 1992, afl. 6944, 4, m.nt. Brederveld; AB 1992/466, m.nt. 
P.J.J. van Buuren (Herindeling Herten).

757. KB 15 december 1993, Stb. 1993, 706; AB 1994, 543, m.nt. Van der Net (Yogaschool Rotterdam).
758. KB 4 februari 2002, Stb. 2002, 79 (Brandweerkorps Vierlingsbeek).
759. KB 10 mei 2005, Stb. 2005, 270; Gst. 2005, 132, m.nt. Kortmann (Rekenkamerfunctie Lelystad).
760. Kamerstukken II, 2005-06, 30 300 VII, nr. 75.
761. J.W. Remkes (VVD), kabinet-Balkenende II (2003-2006).
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duidelijk is dat de Kroon door zich afzijdig te houden zou berusten in de krenking 
van belangen die ver uitgaan boven die welke een provinciaal of gemeentelijk be-
stuursorgaan met zijn besluit beoogt te dienen.’762 De minister onderscheidt vervol-
gens drie categorieën waarbij spontane vernietiging wegens strijd met het algemeen 
belang kan plaatsvinden: 
a. het decentrale bestuursorgaan claimt een bevoegdheid die impliciet aan een ho-

ger orgaan is toevertrouwd;
b. een bestuursorgaan van een decentrale overheid heeft de bevoegdheid, maar 

oefent deze op een zodanige manier uit, dat een aan een hoger orgaan toever-
trouwd belang wordt doorkruist; en 

c. de bevoegdheid wordt door een bestuursorgaan van een decentrale overheid uit-
geoefend op een wijze die indruist tegen het belang van de burger. 

Als laatste voegt hij daaraan toe

d. een restcategorie die aansluit bij het idee dat er een voorziening moet zijn voor 
onvoorziene omstandigheden.763 

Sedert de totstandkoming van het Beleidskader is zesmaal vernietigd (mede) we-
gens strijd met het algemeen belang. De volgende belangen kwamen daarbij aan de 
orde: de naleving van wetgeving,764 het rijksbeleid ten aanzien van privatisering,765 
internationale afspraken766 en spaardersbelangen.767 Tegen verscheidene van deze 
vernietigingsbesluiten is door het betrokken bestuursorgaan beroep ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak. Dit heeft tot verschillende uitspraken geleid. Daarop 
wordt hieronder ingegaan. 

IV.4.5.3 Rechterlijke toetsing 

Al in mei 1894 adviseert een staatscommissie om te voorzien in de mogelijkheid een 
besluit dat volgens de regering in strijd is met de wet, voorafgaande aan een eventu-
ele vernietiging eerst te schorsen. Tegen dit schorsingsbesluit zou de desbetreffende 
gemeente dan in verzet kunnen komen bij de rechter. Wanneer deze geen onwet-
tigheid zou vaststellen, zou niet meer vernietigd mogen worden wegens strijd met 
het recht. De regering merkt hieromtrent op: ‘Nimmer, mag de bevoegdheid van 
administratieve organen, besluiten te nemen of handelingen te verrichten, worden 

762. Kamerstukken II, 2005-06, 30 300 VII, nr. 75, p. 9.
763. Elzinga wijst erop dat deze restcategorie terecht is opgenomen, nu op voorhand niet is dicht te 

regelen wat onder het algemeen belang valt, D.J. Elzinga, ‘De Kroonvernietiging krijgt een nieuwe 
context’, in: Binnenlands Bestuur 2006-39, p. 25. 

764. KB 1 november 2006, Stb. 2006, 572 (Rekenkamerfunctie Oirschot-II) en KB 1 november 2006, 
Stb. 2006, 573 (Rekenkamerfunctie Gorinchem).

765. KB 20 november 2006, Stb. 2006, 615 (Privatisering Schiphol) en KB 7 mei 2007, Stb. 2007, 190 
(Privatisering Schiphol).

766. KB 12 december 2006, Stb. 2006, 692 (Provinciale Milieuverordening Limburg).
767. KB 31 oktober 2008, Stb. 2008, 442 (Landsbanki I) en KB 10 november 2008, Stb. 2008, 443 

(Landsbanki II).
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beperkt door de verplichting vooraf een rechterlijk vonnis te vragen, dat de machts-
oefening vergunt. Wie dien kant opgaat, miskent niet alleen den publiekrechtelijken 
regel, dat eigenrichting op het terrein van het publieke recht aan de Overheid geoor-
loofd is, hij belemmert ook de Overheid in de richtige vervulling van haar taak.’768 

Voor wat betreft besluiten die strijdig zijn met het algemeen belang zijn de 
staatscommissie en de regering het eens. Zij menen dat deze strijdigheid niet mag 
worden onderworpen aan het oordeel van de (administratieve) rechter, maar dat be-
slissing hierover een prerogatief van de Kroon moet blijven. Van der Pot oordeelt 
dat de administratieve rechter juist wel moet kunnen oordelen over besluiten tot ver-
nietiging wegens strijd met het algemeen belang, maar vindt dat het dan moet gaan 
om een beperkte toets. Hij stelt: ‘Men zal dus beroep tegen besluiten tot vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang behooren te geven, maar alleen op grond, dat 
zij strijden met een wettelijke of andere rechtsnorm, en dus met uitsluiting van het 
oordeel over de vraag, of twee concrete belangen juist tegen elkaar zijn afgewogen, 
m.a.w. van het oordeel, wat het algemeen belang in een concreet geval vereischt.’769

In 1925 is al een vergadering van de Nederlandsche Juristenvereeniging aan dit 
onderwerp gewijd. Van der Pot treedt op als een van de preadviseurs en verdedigt 
zijn hierboven beschreven lijn. Scheltema pleit evenwel voor een onbeperkt toet-
singsrecht voor de rechter. De meerderheid van de bij de vergadering aanwezige ju-
risten betoont zich voorstander van de lijn-Van der Pot. 

Met de invoering van de Tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht is 
de discussie voorlopig beslecht en is het mogelijk om tegen een vernietigingsbesluit 
van de Kroon beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Deze mogelijkheid is onder druk van de Tweede Kamer door de rege-
ring in het wetsvoorstel ingevoegd.770 Dit is geschied in het licht van het arrest van 
de Hoge Raad inzake het welzijnsconvenant van Rotterdam waarbij de Hoge Raad 
zich bevoegd acht het koninklijk besluit tot vernietiging te toetsen.771 Ook beroep 
tegen schorsingsbesluiten wordt dan mogelijk gemaakt, maar deze mogelijkheid 
is bij de invoering van de Derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht weer 
geschrapt omdat in geval van schorsing nog onderzocht moet worden of sprake is 
van strijd met het recht of strijd met het algemeen belang.772 Opgemerkt moet wor-
den dat rechtsbescherming bij schorsingsbesluiten wel mogelijk is. De burgerlijke 
rechter is, als (administratieve) restrechter, bevoegd kennis te nemen van geschillen 
hieromtrent, nu er geen met waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang is. 
De burgerlijke rechter zal een schorsingsbesluit dan wel uitsluitend marginaal toet-
sen.773

768. Bijlagen Handelingen II, 1904-1905, 159, nr. 3, p. 25. 
769. J. Oppenheim (bewerkt door C.W. van der Pot), Het Nederlandsch Gemeenterecht, vijfde druk, eer-

ste deel, De Erven F. Bohn Haarlem 1928, pp. 98-99. Zie hieromtrent tevens de preadviezen van 
J.P. Fockema Andrae en H. Vos in Gemeentebestuur 1924, p. 175 e.v. Zie ook de preadviezen van 
F.G. Scheltema en C.W. van der Pot voor de NJV van 1925.

770. Kamerstukken II, 1992-93, 22 495, nr. 12. 
771. HR 5 februari 1993, NJ 1995,716, m.nt. Scheltema; Gst. 1993, afl. 6974, 5; AB 1993/239, m.nt. 

Van der Burg (Welzijnsconvenant Rotterdam]). Zie ook S. Pront-Van Bommel, ‘Recht van beroep 
van decentrale overheden na repressief toezicht’, Gst. 1993, afl. 6974, 1. 

772. Zie R.J.M.H. de Greef, ‘Spontane schorsing als zelfstandig instrument?’, Gst. 2008, 20.
773. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 23 december 2005, LJN AU8652; Gst. 2006, 57, m.nt. Teunissen; AA 
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Bij de invoering van de beroepsmogelijkheid tegen schorsings- en vernietigings-
besluiten in 1994 is zodoende een toetsingsrecht voor de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State ingesteld. De omvang van deze toetsing is niet be-
grensd. De Afdeling merkt zelf over toetsing van vernietigingsbesluiten het volgen-
de op: ‘Artikel 10:35 bepaalt dat vernietiging alleen geschiedt wegens strijd met het 
recht of het algemeen belang. Gelet op de tekst van dit artikel en de parlementaire 
stukken daarbij gaat het bij vernietiging om een bevoegdheid met een ruime mate 
van beleidsvrijheid. De uitoefening van die bevoegdheid dient door de rechter met 
grote terughoudendheid te worden getoetst. (…) Weliswaar moet de bevoegdheid 
tot spontane vernietiging inderdaad worden aangemerkt als een uiterst middel, 
waarvan, gezien de heersende opvattingen omtrent de verhoudingen tussen over-
heden, niet lichtvaardig gebruik mag worden gemaakt, doch dit betekent niet dat 
de rechter een ruimere toetsing dan de hiervoor bedoelde marginale toetsing van 
vernietigingsbesluiten toekomt. Aan de rechter ligt uitsluitend de beantwoording 
voor van de vraag of het vernietigende bestuursorgaan in redelijkheid tot het oor-
deel heeft kunnen komen dat instandhouding van het besluit in kwestie, bij afwe-
ging van de met de interventie gediende belangen tegenover de met handhaving van 
het besluit gemoeide belangen, niet aanvaardbaar was.’774 

De Afdeling acht zich dus uitsluitend bevoegd tot het toetsen van de vraag of 
het tot vernietiging bevoegde bestuursorgaan, in de hiervoor aangehaalde uitspraak 
gedeputeerde staten, een correcte belangenafweging heeft gemaakt. 

Hierna wordt nagegaan of de Afdeling zich in haar uitspraken van het laatste 
(ruime) decennium aan deze lijn heeft gehouden.

In de koninklijke vernietigingsbesluiten betreffende de rekenkamerverordenin-
gen van Oirschot en Gorinchem is sprake van strijd met het recht en strijd met het 
algemeen belang.775 De Afdeling komt in beide zaken tot de conclusie dat er reeds 
sprake is van strijd met het recht, waardoor zij niet meer toekomt aan de toetsing 
van de (eventuele) strijd met het algemeen belang.776 

In de zaak betreffende de Provinciale Milieuverordening Limburg oordeelt de 
Afdeling als volgt: ‘Het dienen van dit algemeen belang wordt door het feit dat 
voor het motorisch omzagen van bomen in de Schinveldse bossen ten gevolge van 
de gewijzigde bepaling in de PML een ontheffing is vereist, echter niet onmoge-
lijk gemaakt. Derhalve is van strijd met het algemeen belang geen sprake zodat de 
Kroon niet bevoegd is om op die grond tot vernietiging van het PML-besluit over 

2006, p. 300, m.nt. Damen (Detentiecentrum Schiphol-Oost). De regering hieromtrent: ‘Dat een 
vernietiging wegens strijd met het algemeen belang thans in mindere mate voor de burgerlijke rech-
ter aanknopingspunten biedt voor de vaststelling van een onrechtmatige daad dan een vernietiging 
wegens strijd met de wet, vindt alleen hierin zijn oorzaak dat bij strijd met het algemeen belang 
dikwijls geen bestuurlijk oordeel over strijd met het recht in het geding is.’; Kamerstukken II, 1988-
89, 19 403, nr. 10, p. 223. 

774. ABRvS 25 september 2002, LJN AE7993; Gst. 2002, afl. 7176, 3, m.nt. Teunissen; AB 2002,402, 
m.nt. A. van Hall; JB 2002, 331. 

775. KB 1 november 2006, Stb. 2006, 572 (Rekenkamerfunctie Oirschot-II) en KB 1 november 2006, 
Stb. 2006, 573 (Rekenkamerfunctie Gorinchem). 

776. ABRvS 27 juni 2007, LJN BA8145; Gst. 2007,120, m.nt. De Vries; JB 2007/163, m.nt. Broeksteeg 
(Rekenkamerfunctie Gorinchem) en ABRvS 27 juni 2007, LJN BA8144 (Rekenkamerfunctie 
Oirschot-II).
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te gaan.’777 Binnen de marginale toetsing is er naar het oordeel van de Afdeling dus 
kennelijk ruimte om te toetsen of het algemeen belang dat wordt geconstateerd ook 
daadwerkelijk wordt geschonden door het vernietigde besluit. 

In de Landsbanki-zaak gaat de Afdeling verder in op haar marginale toetsingsrol: 
‘Zeker waar, zoals hier, wordt ingegrepen op de grond dat de vernietigde besluiten 
strijden met het algemeen belang, waarbij, zoals het is gesteld in paragraaf 5.3, on-
der A, van het Beleidskader, het vernietigingsbesluit niet primair is ingegeven door 
bewaking van de constitutionele bevoegdheidsverdeling, maar veeleer ter verzeke-
ring van de taakverdeling in politiek opzicht en dit ingrijpen onderworpen is aan 
parlementair toezicht, dient de rechter het daartoe strekkende besluit slechts met 
grote terughoudendheid te toetsen. Gegeven evenwel het beroep dat tegen een der-
gelijk besluit op haar is opengesteld, dient de Afdeling aan deze toetsing wel inhoud 
te geven.’778 

De Afdeling oordeelt dus dat de marginale toetsing wel enige invulling moet krij-
gen, hetgeen de Afdeling doet door te toetsen aan het rechtszekerheidsbeginsel, de 
motivering en de belangenafweging. 

In deze laatste twee uitspraken heeft de Afdeling zich ook uitgelaten over wat is aan 
te merken als een algemeen belang. In de zaak betreffende de PMV Limburg: ‘Wat 
betreft de door de Kroon aanwezig geachte strijd met het algemeen belang over-
weegt de Afdeling dat de Kroon het naleven van internationale afspraken in NAVO-
verband ten behoeve van het veilig gebruik van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen 
door de Nederlandse regering als een algemeen belang heeft kunnen aanmerken.’ 
De Afdeling oordeelt dus dat het in strijd handelen met internationale afspraken kan 
worden aangemerkt als strijd met het algemeen belang, maar dat daarvan in casu 
geen sprake is blijkt uit het feit dat voor de bomenkap die beoogd was, ook een ver-
gunning zou zijn verkregen.779 

In de Landsbanki-zaak weegt de Afdeling opnieuw de verschillende belangen, 
die zij aanmerkt als algemeen belang: ‘Dit financiële belang van de Staat is als al-
gemeen belang aan te merken. Door de Kroon is evenwel niet uiteengezet dat dit 
algemeen belang zodanig zwaar weegt dat de rechtspersonen waartoe de bestuurs-
organen behoren de mogelijkheid moest worden ontzegd de door hen geëntameerde 
gerechtelijke procedure te volgen teneinde hun − evenzeer als algemeen belang aan 
te merken en relatief evenzeer zwaarwegende − financieel belang te behartigen via 
een voor hen ingevolge de wet openstaande rechtsgang. (...) Op grond van hetgeen 
hiervoor is overwogen, komt de Afdeling tot het oordeel dat het bestreden besluit 
er geen blijk van geeft dat in de besluitvorming is meegewogen de inbreuk die is 
gemaakt op de rechtszekerheid van de rechtspersonen waartoe de bestuursorganen 
behoren wat betreft de daadwerkelijke beschikbaarheid van een hen door de wet 
geboden rechtsgang. De Afdeling acht dit belang zeer zwaarwegend.’780 

777. ABRvS 23 januari 2008, LJN BC2506; Gst. 2008, 21, m.nt. Teunissen; AB 2008, 113, m.nt. Sillen; 
JB 2008, 46, m.nt. Broeksteeg (PMV Limburg).

778. ABRvS 22 april 2009, LJN BI1842; JB 2009/144, m.nt. Broeksteeg (Landsbanki-II).
779. In die zin ook Broeksteeg (JB 2008/46).
780. ABRvS 22 april 2009, LJN BI1842; JB 2009, 144, m.nt. Broeksteeg (Landsbanki-II).
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De zware motiveringsplicht die de Afdeling hier hanteert, is terug te voeren op 
de parlementaire geschiedenis.781 Daarnaast controleert de Afdeling de door de 
Kroon gemaakte belangenafweging. Hiermee benadrukt de Afdeling nog eens dat 
het bij strijd met het algemeen belang om een belangenafweging gaat, waarbij de 
Afdeling slechts toetst of de Kroon de belangen zorgvuldig heeft afgewogen. 
Broeksteeg merkt ten aanzien van de vernietiging van de PMV Limburg op dat de 
Afdeling slechts een marginale toets kan toepassen bij strijd met het algemeen be-
lang. De regering bepaalt immers wat het algemeen belang is. De invulling hiervan 
heeft een politiek karakter. Broeksteeg vindt het opmerkelijk dat juridische drem-
pels voor het realiseren van het algemeen belang niet in strijd zijn met dit algemeen 
belang.782 Ook Sillen plaatst hier vraagtekens bij.783 Ten aanzien van de Landsbanki-
zaak merkt Broeksteeg op dat de Afdeling een opmerkelijk betoog houdt omdat zij 
enerzijds stelt dat zij terughoudend moet toetsen, terwijl ze anderzijds stelt dat deze 
toetsing wel inhoud moet worden gegeven. Naar zijn oordeel is van een terughou-
dende toetsing helemaal geen sprake. Hij vindt dit een nieuwe lijn in de uitspraken 
van de Afdeling.784 Damen oordeelt dat de Afdeling terecht stelt dat de toetsing wel 
inhoud moet krijgen. Hij vindt dat de Afdeling de marginale toetsing niet te buiten 
is gegaan omdat de marginale toetsing alleen van toepassing is voor zover een be-
stuursorgaan beoordelings- of beleidsvrijheid heeft. De plicht tot belangenafweging 
en draagkrachtig motiveren geldt onverkort, ook bij beoordelings- en beleidsvrij-
heid, aldus Damen die van mening is dat de Afdeling in casu de plicht tot draag-
krachtig motiveren niet zover heeft doorgevoerd, dat de beoordelings- en beleids-
vrijheid wordt aangetast.785

IV.4.5.4 Beleidskader Schorsing en vernietiging
 
Op 25 juni 2010 stelt de ministerraad een nieuw Beleidskader Schorsing en ver-
nietiging vast. De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties786 zendt het nieuwe beleidskader op 9 juli 2010 naar de beide Kamers 
der Staten-Generaal.787 Dit nieuwe beleidskader komt na de inwerkingtreding van 
de Wet revitalisering generiek toezicht in de plaats van het Beleidskader spontane 
vernietiging uit 2006.788 

In de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Wet revitalisering generiek 
toezicht789 merkt de regering op dat er voor de Kroon geen verplichting bestaat om 
tot vernietiging over te gaan. Verwijzend naar het KB Valkenswaard790 stelt zij dat 

781. Kamerstukken II, 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 194.
782. JB 2008/46, m.nt. Broeksteeg (PMV Limburg).
783. AB 2008/113, m.nt. Sillen (PMV Limburg).
784. JB 2009/144, m.nt. Broeksteeg (Landsbanki-II).
785. L.J.A. Damen, ‘Bos bijt met Landsbanki in het IJslandse ijs’, in: AA 2009, p. 660.
786. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) in het van 23 februari tot en met 13 oktober 2010 demissio-

naire kabinet-Balkende IV (2007-2010). 
787. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 5.
788. Kamerstukken I, 2011-2012, 32 389, nr. A.
789. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 3, p. 11. 
790. ABRvS 20 november 2002, LJN AF0834; Gst. 2003, 12, m.nt. Teunissen; AB 2003/2, m.nt. Gier. 
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sprake is van een discretionaire bevoegdheid en dat de Kroon bevoegd is beleid te 
voeren. In het Beleidskader Schorsing en vernietiging heeft de regering dat beleid 
geformuleerd en daarin wordt dan ook benadrukt dat niet elke strijd met het recht of 
het algemeen belang noopt tot vernietiging: er dient een dwingend openbaar belang 
met de vernietiging van een besluit gediend te zijn. Het beleidskader is, net zoals 
zijn voorganger, bedoeld als toetsingsmaatstaf voor de regering en de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State en als leidraad voor decentrale overheids-
organen. 

De regering merkt op dat de opvatting in het Beleidskader spontane vernietiging 
dat vernietiging een laatste redmiddel is, is bijgesteld omdat na inwerkingtreding 
van het wetsvoorstel voor de revitalisering van het generiek toezicht vernietiging het 
enig resterende repressieve toezichtinstrument is. Vernietiging zal volgens het kabi-
net na de revitalisering eerder aan de orde zijn dan voordien het geval is. Mede met 
het oog op de bredere toepassingsmogelijkheid van de vernietiging komt de in het 
oude beleidskader gestelde voorwaarde dat ook sprake moet zijn van een inbreuk op 
de constitutionele bevoegdheidsverdeling, te vervallen, aldus het kabinet in het nieu-
we Beleidskader Schorsing en vernietiging. Dat lijkt haaks te staan op de hierboven 
aangehaalde door de regering in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wets-
voorstel uitgesproken verwachting dat het aantal vernietigingen beperkt zal blijven. 

In het herziene beleidskader wordt opgemerkt dat met de vervanging in de 
Grondwet van 1983 van de vernietigingsgrond ‘strijd met het recht’ door ‘strijd 
met de wet’, het totale toepassingsbereik van de vernietigingsgronden niet beperkt 
is, maar de ruimte voor de toepassing van het criterium ‘strijd met het algemeen 
belang’ wel kleiner is geworden. De grond ‘strijd met het algemeen belang’ ziet nu 
alleen nog op die gevallen waarin beleidsmatige argumenten aan de orde zijn. Hier-
voor is al aangehaald dat in de memorie van toelichting bij de Grondwetswijziging 
over de invulling van het criterium strijd met het algemeen belang is opgemerkt: 
‘dat in de wet niet aan een bepaald belang prioriteit gegeven dient te worden door 
strijd met dat belang als vernietigingsgrond op te nemen.791 De regering herhaalt 
dat in het nieuwe beleidskader en stelt dat uit deze passage blijkt dat de Kroon aan 
de hand van de concrete omstandigheden van het geval een belangenafweging moet 
maken en dat er een zware motiveringsplicht op de Kroon rust. Aangegeven moet 
worden wat de aard van het algemene belang is en waarom het algemeen belang in 
dat specifieke geval uitgaat boven de belangen die een gemeentelijk of provinciaal 
bestuursorgaan met zijn besluit beoogt te dienen. Bij vernietiging in strijd met het 
algemeen belang moet er niet onnodig op de beleidsvrijheid van gemeenten en pro-
vincies worden ingegrepen, aldus het kabinet in het herziene Beleidskader. Het ge-
nomen besluit moet belangen betreffen die het lokale belang overstijgen; te denken 
valt bijvoorbeeld aan strijd met internationale verplichtingen, strijd met het beleid 
van het rijk, grensoverschrijdende belangen tussen gemeenten en provincies en het 
waarborgen van de veiligheid en de volksgezondheid, aldus nog steeds de regering. 
Als voorbeelden worden in het nieuwe beleidskader de al wat oudere vernietigings-

791. Kamerstukken II, 1975-1976, 13 990, nr. 3, p. 20.
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besluiten Driebergen-Rijssenburg792 en Muiden793 en het recentere Boxmeer794 aan-
gehaald. 

In het nieuwe beleidskader wordt ook expliciet aangegeven dat bij vernietiging 
de inbreuk op de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies proporti-
oneel moet zijn ten opzichte van het belang dat met vernietiging wordt gediend, en 
dat van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of toepassing van het instru-
ment vernietiging proportioneel is. Deze eis kennen we ook uit artikel 8, derde lid, 
van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. 

Geconstateerd kan worden dat het nieuwe beleidskader geen concrete handvat-
ten geeft voor de inkadering voor de uitoefening van de vernietiging wegens strijd 
met het algemeen belang. De regering geeft zichzelf alle ruimte, hetgeen ook blijkt 
uit het schrappen van de bijkomende eis dat sprake moet zijn van inbreuk op de con-
stitutionele verhoudingen.

Inmiddels kan worden vastgesteld dat de revitalisering van het generiek toezicht nog 
niet heeft geleid tot een stroom aan vernietigingsbesluiten. Integendeel, sedert de in-
werkingtreding van de nieuwe toezichtbepalingen en het nieuwe beleidskader heeft 
de Kroon haar spontane vernietigingsrecht niet meer gebruikt. 

Wel is kort voordien een besluit van burgemeester en wethouders van Landerd 
tot verlening van vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19, tweede lid, van 
de Wet op de ruimtelijke ordening en een reguliere bouwvergunning voor een gei-
tenstal en sleufsilo, geschorst.795 Gedeputeerde staten van Noord-Brabant dragen 
het vrijstellingsbesluit ter vernietiging voor wegens strijd met de wet en het provin-
ciaal ruimtelijk belang (geen uitbreiding van schapen- en geitenhouderijen) dat als 
algemeen belang werd aangemerkt. Voorts voeren zij als grond aan dat met de pro-
vinciale bouwstop op veestallen ook beoogd is om het volksgezondheidsrisico voor 
de Brabantse burgers niet groter te laten worden en dat het gewenst is zekerheid te 
hebben of een locatie of een stalontwerp afdoende is om de infectiekansen te ver-
minderen of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Provinciale staten hebben om 
die reden op 11 mei 2012 besloten om de bouwstop tot na ontvangst van een advies 
van de Gezondheidsraad te continueren. De Kroon volgt echter het gemeentebe-
stuur en gaat niet over tot vernietiging. Broeksteeg veronderstelt dat gedeputeerde 
staten bij hun verzoek tot vernietiging vooruitliepen op het toen nog niet ingevoerde 
artikel 273a van de Gemeentewet maar daarbij mogelijk niet de termijn van tien 
dagen voor de kennisgeving aan de minister uit dat artikel in acht hebben genomen. 
Ik lees in het koninklijk besluit geen reden voor zijn aanname en meen dat het meer 
voor de hand ligt dat het verzoek van gedeputeerde staten is gedaan op basis van het 
daarvoor op dat moment geldende artikel 173 (oud) van de Provinciewet.

Na de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht zijn nog 
twee schorsingsbesluiten tot stand gekomen. 

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013796 is de beheersverordening Hellebeuk 

792. KB van 20 december 1984, Stb. 1984, 691. 
793. KB van 23 januari 1985, Stb. 1985, 92. 
794. KB van 4 februari 2002, Stb. 2002, 79. 
795. KB van 12 juli 2012, Stb. 2012, 318.
796. Stb. 2013, 216. Zie ook Gst. 2013, pp. 387-388. 
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van de gemeente Voerendaal voor een park met recreatiewoningen geschorst. Daar-
bij is naar het oordeel van gedeputeerde staten van Limburg − die voorheen gebruik 
zouden hebben kunnen maken van hun specifieke toezichtbevoegdheid i.c. hun 
aanwijzingsbevoegdheid ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening − sprake van 
doorkruising van het provinciale volkshuisvestingsbeleid die leidt tot strijd met het 
recht en het algemeen belang. Voorts is volgens gedeputeerde staten oneigenlijk ge-
bruikgemaakt van het instrument van de beheersverordening en is sprake van in-
houdelijke juridische gebreken. Een aantal raadsfracties en particulieren heeft ook 
om vernietiging gevraagd. Zij menen dat de beheersverordening niet toegepast had 
mogen worden, dat er geen rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn tegen de vast-
stelling van de beheersverordening en dat de raad met zijn keuze bewust het provin-
ciaal volkshuisvestingsbeleid heeft willen doorkruisen. Voorts hebben zij ernstige 
vermoedens dat bij de besluitvorming sprake is geweest van een (ongeoorloofde) 
belangenverstrengeling en misbruik van politieke macht en bestaat er vrees dat met 
de beheersverordening de recreatieve bewoner in zijn belangen ernstig tekort wordt 
gedaan vanwege de overlast door permanente bewoning, hetgeen in strijd is met het 
bestemmingplan. 

Het laatste schorsingsbesluit tot op heden betreft een besluit tot vaststelling van 
het ruimtelijk uitwerkingsplan Rijnekehaven 2013 van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Zoeterwoude. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland menen 
dat grootschalige detailhandel in sport en leisure mogelijk wordt gemaakt en dat dat 
in strijd is met de Provinciale Verordening Ruimte en het algemeen belang. Voorts 
dragen zij onderdelen van het bestemmingsplan Oosthoek 2012 voor vernietiging 
voor. De Kroon overweegt dat er reden is te onderzoeken of het uitwerkingsplan 
en het bestemmingsplan voor vernietiging wegens strijd met het recht of met het 
algemeen belang in aanmerking komt of komen, maar schorst voor de duur van dat 
onderzoek alleen het uitwerkingsplan. Ook hier gaat het om een kwestie die voor 
de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht onder het specifiek 
toezichtregime viel. 

Deze drie schorsingsbesluiten hebben niet tot vernietigingen geleid. Bij het 
schorsingbesluit Landerd is voor zover uit de tekst van dat besluit kan worden afge-
leid, niet getoetst aan het Beleidskader Spontane vernietiging uit 2006 en uit de ko-
ninklijke besluiten inzake de Voerendaalse en de Zoeterwoudse besluiten uit 2013 
blijkt evenmin dat getoetst is aan het huidige Beleidskader Schorsing en vernieti-
ging. 

De hiervoor besproken actuele situatie rondom de herindeling van de gemeenten 
Heerlen en Landgraaf heeft geen aanleiding gegeven tot schorsing en/of spontane 
vernietiging van besluiten daaromtrent. Een mogelijk ingrijpen speelt wel in een na-
burige gemeente in de regio Parkstad Limburg. Naar verluidt in de regionale pers is 
door leden van de oppositie797 in de gemeenteraad van Brunssum aan de minister 
van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties verzocht het raadsbesluit van 10 ok-
tober 2017 inzake de tussentijdse benoeming van een wethouder798 voor vernieti-

797. PvdA, VVD, CDA en SP.
798. J. Palmen, Burgerbelangen Brussum.
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ging voor te dragen. Uit het pas na zijn benoeming uitgebrachte rapport van het in-
tegriteitsonderzoek naar de wethouder blijken aan zijn benoeming risico’s verbon-
den. Hij weigert evenwel zelf op te stappen. De Brunssumse burgemeester799 heeft 
in verband met de integriteitskwestie en de politieke impasse per 1 januari 2018 
ontslag gevraagd omdat hij geen verdere verantwoordelijkheid wil dragen voor de 
situatie. De minister heeft in de landelijke media laten blijken dat zij ingrijpen gebo-
den acht. Politiek is dat voorstelbaar en misschien ook geboden maar vernietiging 
van het raadsbesluit, noch toepassing van de taakverwaarlozingsregeling, lijkt mij 
vanuit staatsrechtelijke optiek niet voor de hand te liggen. Het raadsbesluit geeft 
uitvoering aan een in artikel 35, eerste lid, van de Gemeentewet aan de raad toe-
gekende autonome of sui-generisbevoegdheid800 omtrent de samenstelling van het 
gemeentebestuur en niet kan worden gesproken van strijd met het recht noch van 
strijd met het algemeen belang. Naar het mij voorkomt kan een integriteitsrisico van 
een Brunssumse wethouder niet licht als een belang worden geduid dat al bij voor-
baat een breder bereik heeft dan de Brunssumse gemeenschap zodat een vernieti-
ging wegens strijd met het algemeen belang niet in de rede ligt. Ook van strijd met 
het recht lijkt vooralsnog geen sprake. In de Gemeentewet is weliswaar bepaald dat 
de gemeenteraad een gedragscode voor zijn leden, voor de wethouders en voor de 
burgemeester moet vaststellen801 en dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit 
van de gemeente moet bevorderen, maar deze bepalingen moeten mijns inziens als 
instructienormen worden gekwalificeerd; zij houden in ieder geval geen inhoude-
lijke waarborgen voor integriteit in.802 De normen zijn uitgewerkt in de door het 
ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, de VNG, het IPO en de 
Unie van waterschappen vervaardigde Handreiking integriteit van politieke ambts-
dragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Bij deze handreiking is een 
Modelgedragscode integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor (dagelijkse) 
bestuurders gevoegd.803 Het niet naleven van de gedragscode heeft, zoals ook in de 
code zelf is aangegeven, geen rechtsgevolgen omdat slechts sprake is van zelfbin-
ding. Dat geldt eveneens voor De Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur 
(23 juni 2009) die ook geen juridisch afdwingbare normen bevat.804 De mogelijk-
heid van toepassing van de taakverwaarlozingsregeling in artikel 132, vijfde lid, van 
de Grondwet, zou betekenen dat, omdat de gemeenteraad van Brunssum zijn taken 
grovelijk verwaarloost, bij wet een regeringscommissaris zou worden aangesteld die 
in Brunssum orde op zaken zou moeten stellen. In de gegeven situatie zou dat naar 
mijn mening een disproportionele maatregel zijn.805

799. L. Winants, CDA.
800. Zie over de kwalificatie van deze categorie bevoegdheden paragraaf III.3.
801. Resp. de artikelen 15, derde lid, 41 c, tweede lid, en 69, tweede lid, van de Gemeentewet.
802. De zinsnede ‘de bestuurlijke integriteit van de gemeente’ zou overigens beter kunnen luiden: ‘de 

integriteit van het gemeentebestuur en de overige personen die werkzaam zijn voor de gemeente’. 
803. Derde gewijzigde druk 2016.
804. http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/user_upload/Handreiking_integriteit_van_politie-

ke_ambtsdragers_incl_modelgedragscodes_3e_druk.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 9 december 
2017, p. 4.

805. Zie J.Th.J.van den Berg, ‘Op de blaren zitten’, column op de website Parlement & Politiek d.d. 22 
december 2017, zie https://www.parlement.com/9353000/1/j9vvj1gor340pz8/vkkbksjzhost, 
laatstelijk geraadpleegd op 23 december 2017.
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Hoofdstuk V

De slotbeschouwing met conclusies

V.1 Subsidiariteit en autonomie in Handvest en nationale wetgeving

Zoals in het voorgaande is gebleken, beoogt het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie de positie van de decentrale overheden en hun ambten in de lidstaten van 
de Raad van Europa te versterken en is tot stand gekomen vanuit de gedachte dat de 
lokale decentrale overheden de belangen van hun gemeenschappen het beste ken-
nen en kunnen dienen en dat zij voorname steunpilaren zijn van de democratische 
rechtsstaat. Het verdrag stelt de autonomie van decentrale overheden centraal en 
bevat veel bepalingen die waarden tot uitdrukking brengen die in dat verband voor 
decentrale overheden en hun bevolking van groot belang zijn. In de Nederlandse 
verhoudingen zijn dit soms vanzelfsprekende verworvenheden van decentrale over-
heden maar in de nieuwe Europese democratieën zijn zij lang niet altijd evident. 
In juridisch opzicht bieden de bepalingen evenwel niet altijd harde garanties voor 
bestuursorganen van decentrale overheden. Dat heeft te maken met het gegeven 
dat een aantal bepalingen in het Handvest zo ruim geformuleerd is dat er voor de 
ambten van de centrale overheid geen concrete verplichtingen uit voortvloeien. Dat 
is naar mijn overtuiging een welhaast onontkoombaar gevolg van het gegeven dat 
het Handvest het product is van onderhandelingen tussen landen met zeer uiteenlo-
pende staatsrechtelijke tradities en staatkundige verhoudingen. Als gemeenschap-
pelijk kenmerk geldt dat in het huidige tijdsgewricht overheidsmacht op belangrijke 
beleidsterreinen sterk is gecentraliseerd. Toch kan het Handvest voor de ambten 
van de decentrale overheden in de lidstaten-partij van grote waarde zijn doordat het 
uitdrukking geeft aan het door alle lidstaten gedeelde politieke uitgangspunt dat in 
een staat overheidsbevoegdheid moet worden gespreid en waar mogelijk moet wor-
den uitgeoefend op het voor de burger meest nabije bestuursniveau. In dit laatste 
zinsdeel herkennen we het subsidiariteitsbeginsel dat, zoals hiervoor aan de orde is 
gekomen, merkwaardig genoeg stamt uit de van oudsher centraal geleide rooms-ka-
tholieke kerk. Het beginsel is overgenomen door instanties van de huidige Europese 
Unie en door de Raad van Europa. 

Volgens het Handvest dienen decentrale overheidsambten over zo volledig moge-
lijke bevoegdheden te kunnen beschikken op grond waarvan zij zelfstandig hun 
eigen gemeente of provincie kunnen besturen en regelen. Als bevoegdheden met 
andere overheden moeten worden gedeeld, dient dit volgens duidelijke en strikte re-
gels te geschieden. Het Handvest hanteert voor die zelfstandige bevoegdheden de 
term autonomie en verstaat daar niet alleen onder wat in Nederland tot de autono-
me bevoegdheden wordt gerekend maar ook de bevoegdheden die wij in Nederland 
normaliter vrije of facultatieve medebewindsbevoegdheden noemen en die in het 
Handvest worden aangeduid als gedelegeerde bevoegdheden. Bij de uitoefening van 
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al die bevoegdheden dienen lokale overheden ingevolge het verdrag zo veel mogelijk 
vrijheid te hebben opdat zij zo veel mogelijk kunnen inspelen op de plaatselijke om-
standigheden.

Ik meen dat het Handvest met zijn uitgangspunten van subsidiariteit en autonomie 
een goede basis voor de zelfstandige positie van decentrale overheden legt, tenmin-
ste zolang lidstaten zich er iets aan gelegen laten liggen. Om dat te bevorderen is de 
monitoring zoals hierboven beschreven, onmisbaar. Nederland heeft de afgelopen 
jaren op diverse onderdelen van rijksbeleid ten aanzien van decentrale overheden 
kritiek vanuit de Raad van Europa gekregen. Daarvan toonde de politiek zich niet 
altijd onder de indruk. Dat de centrale Nederlandse wetgeving grotendeels in over-
eenstemming met het Handvest kan worden geacht, speelt daarbij ongetwijfeld een 
rol. Desalniettemin heeft de Raad van Europa met haar nadrukkelijke kritiek op 
de afschaffing door de centrale overheid van het gebruikersdeel van de onroeren-
dezaakbelasting en op de benoeming door de regering van de burgemeester en de 
commissaris van de Koning wel degelijk de vinger op zwakke plekken in de gedecen-
traliseerde staat gelegd. De centrale regering zou daar in mijn opvatting lessen uit 
moeten trekken.

Sommige lidstaten hebben het Handvest zonder beperkingen geratificeerd, andere 
hebben bij bepalingen die de kern van de decentrale autonomie raken, voorbehou-
den gemaakt. Toch kan niet worden gesteld dat in landen die geen (belangrijke) voor-
behouden maakten, de acceptatie van de beginselen en normen van het Handvest 
zonder meer groter is dan in landen als Nederland die wel voorbehouden hebben 
gemaakt. Het ontbreken van voorbehouden kan ook wijzen op een onderschatting 
van de waarde van het Handvest en de daaruit voortvloeiende internationaalrech-
telijke verplichtingen. Een land kan ratificeren zonder daadwerkelijk bereid te zijn 
het eigen nationale rechtssysteem serieus te onderzoeken op juridische conformi-
teit met het Handvest. Ook kan sprake zijn van een onterechte overtuiging dat het 
nationale recht geheel in overeenstemming is met de waarborgen van het Handvest. 
Anderzijds kan het maken van voorbehouden er ook juist van getuigen dat een land 
het Handvest serieus neemt, a fortiori als de bepalingen deel gaan uitmaken van de 
nationale rechtsorde, er directe werking aan wordt toegekend en/of de voorzienin-
gen van het Handvest worden gezien als bepalingen die in rechte kunnen worden in-
geroepen door belanghebbenden. In die omstandigheden kan het maken van voor-
behouden op punten waar een lidstaat zijn nationale recht niet wenst aan te passen, 
een weloverwogen keuze zijn. En dat behoeft dan niet af te doen aan de erkenning 
voor de zelfstandige positie van decentrale overheden op veel andere vlakken. Voor 
wat betreft het Nederlandse voorbehoud ten aanzien van de toegang van bestuurs-
organen tot de rechter zou ik willen pleiten voor handhaving. Niet omwille van het 
daaraan bij de toetreding tot het Handvest door de regering ten grondslag gelegde 
motief dat er destijds in Nederland nog geen algemeen beroepsrecht voor decentrale 
overheidsorganen bestond, maar omdat een dergelijk beroepsrecht in mijn optiek 
niet wenselijk is. Rechtsbescherming is bedoeld voor de bescherming van subjectie-
ve rechten en niet voor de bescherming van de aan bestuursorganen toevertrouwde 
publieke belangen. Als daarover conflicten ontstaan dient naar mijn mening bin-
nen de bestuurskolom een oplossing te worden gevonden, in laatste instantie via 
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gerevitaliseerd administratief beroep of via de gerevitaliseerde grondwettelijke be-
slechting van bestuursgeschillen. Daarbij kan uiteindelijk het in de interbestuurlijke 
toezichtverhouding hiërarchisch hoogste bestuursambt zijn oordeel over de recht- én 
doelmatigheid van het decentrale besluit vellen. Dat is beter in overeenstemming met 
de bestuurlijke verhoudingen in het Nederlandse staatsrechtelijk bestel en past in een 
rechtssysteem dat rechtssubjecten subjectieve rechtsbescherming biedt.

Wanneer in het belang van de decentrale en met name de lokale gemeenschappen 
het subsidiariteitsbeginsel in acht wordt genomen en door organen van de centrale 
overheid verantwoordelijkheden worden belegd of gelaten bij de organen van decen-
trale overheden, dienen ook de bijbehorende bevoegdheden daar belegd of gelaten 
te worden. In regelgeving en bestuurlijke praktijk blijkt met regelmaat dat wel ver-
antwoordelijkheden bij organen van decentrale overheden worden belegd of gelaten 
maar dat de bijbehorende bevoegdheden en financiële middelen niet toereikend zijn 
om die verantwoordelijkheden goed te kunnen dragen. In de recente grote decentra-
lisatieoperaties in het sociaal domein zijn door ambten van het rijk taken die direct 
aan de primaire levensbehoefte van burgers raken overgeheveld naar gemeentelijke 
ambten zonder dat de laatstgenoemde ambten daartoe voldoende zijn toegerust. Zij 
zijn onvoldoende voorbereid op hun nieuwe taken, zijn ook in budgettair opzicht 
onvoldoende geëquipeerd en kunnen hun nieuwe verantwoordelijkheden mitsdien 
lang niet altijd waarmaken op de wijze die door de veelal in een kwetsbare positie 
verkerende burger verwacht zou mogen worden.

Bij spreiding van overheidsbevoegdheid over bestuurslagen die gezamenlijk de 
decentrale eenheidsstaat moeten besturen en regelen, dient bij alle ambten voldoen-
de besef te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden die zij ieder afzonderlijk 
hebben en over de rol die zij kunnen vervullen in publieke dienst aan de samenle-
ving. Of het gaat om het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden via 
medebewindstaken en -bevoegdheden of om het ‘laten’ van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden aan overheidsorganen door het respecteren van hun autonome ta-
ken en bevoegdheden maakt voor dit uitgangspunt geen verschil.

Nederland is als partij bij het Handvest gebonden aan hetgeen dat verdrag bepaalt. 
Dat betekent eerst en vooral dat het rijk gehouden is de positie die (ambten van) 
decentrale overheden op basis van het verdrag toekomt, te respecteren. Hiervoor is 
gebleken dat dat niet altijd gebeurt. De nationale (mede)wetgever betoont zich soms 
onvoldoende op de hoogte van het Handvest en onderkent de verbindende kracht 
daarvan niet altijd. Er bestaat naar mijn oordeel dan ook aanleiding actoren die be-
trokken zijn bij wetgeving die raakt of kan raken aan het Handvest, beter vertrouwd 
te maken met de implicaties van het Handvest voor het nationale recht.

Gebleken is dat decentrale overheidsorganen die ageren bij de rechter, worden 
geconfronteerd met het oordeel dat aan de door hen ter bescherming van hun au-
tonomie ingeroepen bepalingen uit het Handvest, geen rechtstreekse werking toe-
komt. Bij die opvatting, die ook onder politici wel opgeld doet, kunnen kanttekenin-
gen worden geplaatst, zeker waar de wetgever, zoals hiervoor al is vermeld, meent 
dat het nationale recht in overeenstemming is met het Handvest en derhalve niet 
zal overgaan tot maatregelen om de verdragsbepalingen daarin verder uit te wer-
ken. Zowel het Handvest als het nationale recht bevat naar mijn oordeel bepalingen 
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die voldoende concreet bepalen dat regeling en bestuur van decentrale belangen in 
eerste instantie bij decentrale besturen thuishoort en die die ambten de concrete 
bevoegdheden verlenen om hun eigen aangelegenheden te regelen en te besturen. 
Ik meen dat die bepalingen dan ook als een ieder verbindend kunnen worden be-
schouwd in die zin dat ambten van decentrale overheden die worden geconfron-
teerd met inbreuken op de hun toekomende autonome bevoegdheden, naleving van 
het Handvest moeten kunnen afdwingen jegens de ambten die de inbreuk maken. 
De opstelling van Nederlandse rechters met betrekking tot het Handvest is in dat 
opzicht te terughoudend. Andere lidstaten geven wat dit betreft een beter voorbeeld 
door het verdrag te incorporeren in hun nationale rechtssysteem. Aldus worden de 
bepalingen van het Handvest een juridisch instrument dat door nationale rechters 
kan worden gehanteerd om nationaal recht dat strijdig is met de verdragsbepalin-
gen onverbindend te verklaren dan wel buiten toepassing te laten of, waar dat van 
toepassing is, te onderwerpen aan constitutionele rechtspraak.806 Met de Raad voor 
het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen acht ik het curi-
eus dat in Nederland provincie- en gemeentebesturen de facto niet de mogelijkheid 
hebben een vermeende schending van het verdrag aan de rechter voor te leggen.807 
De opvatting van Dölle en Elzinga dat het Handvest als het ware een recht van de 
burger op een substantieel lokaal bestuur vestigt,808 kan ik delen. Een dergelijk recht 
heeft naar mijn oordeel evenwel pas waarde als dat via de decentrale overheden je-
gens de centrale overheid afdwingbaar is. Via de rechter lukt dat decentrale over-
heidsambten tot nog toe niet.

Gesteld kan mitsdien worden dat in de verhouding tussen het rijk en de decentrale 
overheden juridische waarborgen de positie van decentrale overheden niet daad-
werkelijk beschermen. De mate van lokale autonomie wordt uiteindelijk bepaald 
door de politieke bereidheid bij de centrale overheid om de uitgangspunten die in 
het Handvest zijn neergelegd, in de praktijk toe te passen. Alleen als bij de ambten 
op de drie bestuurslagen voldoende besef van ieders eigen verantwoordelijkheden 
voor het geheel van overheidstaken aanwezig is, kunnen de decentrale overheden 
zich in voorkomende gevallen jegens de centrale overheid met succes beroepen op 
de voorzieningen in het Handvest. Ter adstructie van hun eigen verantwoordelijkheid 
voor lokale regelgeving en bestuur moeten decentrale bestuursorganen zo nodig ook 
het subsidiariteitsbeginsel in stelling brengen dat door de centrale overheidsambten 
niet alleen als een politieke maxime behoort te worden gebruikt maar ook nageleefd 
dient te worden. Mijn indruk is dat de laatste jaren wel steeds vaker een beroep op 
het subsidiariteitsbeginsel wordt gedaan dan voorheen maar dat het nog lang niet 
vaak genoeg gebeurt. 

806. Zie ook F. Merloni, ‘Prospects for strengthening the role of the European Charter of Local Self-
Government’, in:  The European Charter of Local Self-Government − 20th anniversary, Council of 
Europe Publishing, The Congress of Local and Regional Authorities, Local and Regional Action 
no. 8, Strasbourg 2005, p. 48.

807. Raad voor het openbaar bestuur en Raad voor de gemeentefinanciën, Autonoom of automaat? Ad-
vies over gemeentelijke autonomie, Den Haag 2005, p. 17; zie ook par. II.2.6.3. 

808. A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga met medewerking van J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse 
gemeenterecht, derde druk, Kluwer, Deventer 2004, p. 156. 
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Of het Handvest in de Nederlandse verhoudingen de invloed op de constitutionele 
verhoudingen en op de regelgeving heeft waarmee in de Raad van Europa graag 
wordt geschermd, moet worden betwijfeld. Het is vooralsnog veeleer een politiek 
instrument om in dialoog te treden als de beginselen van het Handvest niet in acht 
worden genomen. Uit de besproken voorbeelden blijkt dat de regering vaak mooie 
woorden bezigt over aspecten van het decentralisatiebeginsel maar dat zij veelvul-
dig, via medebewindsconstructies of financiële koorden, een vinger in de pap wil 
blijven houden als zij bevoegdheden decentraliseert. Dat roept de vraag op wat de 
zin is van het sluiten en ratificeren van een verdrag als het vervolgens niet wordt 
nageleefd. Om met de voorzitter van de Chamber of Local Authorities in het Con-
gress of Local and Regional Authorities in Europe te spreken: ‘The Charter remains 
a demanding text because local democracy is a complex and challenging matter. 
It requires a degree of political maturity and demands willingness on the part of 
central government to delegate powers and responsibilities to other levels of gover-
nance and accept genuine decentralisation in line with the subsidiarity principle’.809 

V.2 Gedecentraliseerde eenheidsstaat en interbestuurlijke 
 verhoudingen 

Zoals eerder is vastgesteld, bepaalt de Nederlandse Grondwet nergens dat Neder-
land een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. Ook overigens bevat de Nederlandse 
wetgeving geen expliciete voorziening die bepaalt dat decentrale overheden een van 
de fundamenten van ons democratisch bestel vormen. Dat het recht van burgers om 
deel te nemen aan de publieke zaak het beste kan worden uitgeoefend op lokaal ni-
veau, is evenmin wettelijk vastgelegd. Het Aanvullend Protocol bij het Handvest is 
hier aan gewijd maar met de vaststelling van de regering bij de toetreding tot dit 
protocol dat Nederland voldoet aan de eisen, is daadwerkelijke burgerparticipatie 
nog geen feit. De representatieve democratie waarin de inbreng van burgers zich 
lang veelal heeft beperkt tot stemmen bij verkiezingen, is de laatste decennia ook 
onder druk komen te staan door een aantal sociale en economische veranderingen 
in de samenleving. Er lijkt een tendens te zijn om van de representatieve democratie 
steeds verder op te schuiven naar een directere vorm van democratie waarin burgers 
kunnen participeren in het openbaar bestuur, vooral in hun directe leefomgeving. 
In dat verband lijkt de beslissing van de centrale wetgever om de deelgemeenten af 
te schaffen, ondoordacht. Weliswaar heeft die beslissing slechts voor Amsterdam 
en Rotterdam tot feitelijke gevolgen geleid omdat alleen daar deelgemeenten waren 
maar de participatiegedachte en de versterking van de directe democratie zouden 
juist hun beslag kunnen krijgen in binnengemeentelijke decentralisatie in meer ge-
meenten. Naar mijn oordeel betekent de afschaffing van de deelgemeenten even-
wel dat daarvoor in de Nederlandse staatsrechtelijke verhoudingen voorlopig geen 
plaats is nu de wetgever zich duidelijk daartegen heeft uitgesproken. Daardoor kun-
nen bestuurscommissies ook niet worden toegerust met brede bevoegdheden en 

809. Zie zijn voordracht 29 oktober 2015; voor de volledige tekst https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=
&id=2377235&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&Bac
kColorLogged=EFEA9C&direct=true, laatstelijk geraadpleegd op 17 december 2016. 
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hen ontbreekt het bovendien aan voldoende democratische legitimatie om het gat 
dat met de afschaffing van de mogelijkheid van binnengemeentelijke decentralisatie 
is ontstaan, te vullen. 

Sinds de inwerkingtreding van de herziene organieke wetten voor de decentrale 
overheden in 1994 is in de paragrafen over de verhouding met het rijk een aantal 
uitdrukkelijke voorzieningen opgenomen die de positie van decentrale overheden 
zouden moeten beschermen. Vastgesteld moet echter worden dat de desbetreffende 
bepalingen voor de ambten van de decentrale overheden jegens het rijk niet of nau-
welijks juridisch afdwingbaar zijn. Voor de bijzondere statusbepalingen geldt mu-
tatis mutandis hetzelfde. Zij lijken op het eerste gezicht een waarborg in te houden 
voor lokale overheden, maar geconcludeerd moet worden dat de algemene wetgever 
de bijzondere wetgever niet kan binden zodat met de bijzondere statusbepalingen 
niet kan worden voorkomen dat een willekeurige bijzondere wet ingrijpt in de rege-
ling in de algemene wet. Daarmee kan de positie van decentrale overheidsambten 
worden aangetast en daarvan zijn ook voorbeelden. Vanwege de staatsrechtelijke 
voorrangsregels lex posterior derogat legi generali, en lex specialis derogat legi ge-
nerali zal ingeval van botsing de bijzondere wet boven de algemene wet gaan en 
zullen Gemeentewet en Provinciewet het onderspit delven, wanneer de latere en/
of bijzondere wet een afwijkende regel bevat. Daar doet een motiveringsplicht voor 
de afwijking in de toelichting bij de bijzondere wet niets aan af want het openbaar 
belang lijkt soms wel erg gemakkelijk heel veel noodzakelijk te kunnen maken. 

In zijn brief van 17 april 2015 aan de Tweede Kamer neemt de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties810 het standpunt in dat het constitutionele 
recht weinig normatief is als het gaat om afdwingbare normen over de positie van 
decentrale overheden en hun ambten. De wetgeving zou slechts procedurele waar-
borgen bevatten voor het tot stand brengen en bewaren van het evenwicht tussen 
de verschillende bestuurslagen. Daarnaast zouden buitenwettelijke afspraken als de 
bestuursakkoorden tussen het rijk en de (belangenorganisaties van de) decentrale 
overheden een belangrijke rol spelen. De minister acht de Code Interbestuurlijke 
Verhoudingen van groot gewicht omdat deze er naar zijn oordeel aan bijdraagt dat 
de aan ons bestuurlijk bestel ten grondslag liggende waarden van gelijkwaardigheid 
en wederzijdse afhankelijkheid levend worden gehouden en worden nageleefd.811 
Deze opvatting geeft mijns inziens blijk van te weinig aandacht voor de fundamen-
ten van ons gedecentraliseerd bestel. Dat decentrale overheidsambten aan grond-
wettelijke en wettelijke bepalingen die handelen over of raken aan hun bevoegdhe-
den, in dat bestel geen subjectieve rechten kunnen ontlenen, houdt verband met hun 
juridische positie en spreekt dan ook voor zich. Maar dat betekent niet dat ambten 
van de centrale overheid zich niet gehouden behoeven te achten aan de fundamen-
ten van ons staatsrechtelijk bestel. Zij dienen in mijn optiek ook in materiële zin 
daaraan recht te doen en bevoegdheden te laten of te beleggen op een zo decentraal 
mogelijk niveau. Dat de decentrale wetgever uiteindelijk taak en bevoegdheden van 

810. R.H.A. Plasterk (PvdA) van 5 november 2012 tot 29 juni 2016 en van 16 september 2016 tot 26 
oktober 2017 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II 
(2012-2017). 

811. Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr. 28, pp. 9-10. 
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decentrale ambten kán bepalen betekent niet dat hij dat ook ongebreideld mág doen. 
Dat in de brief van de minister evenals in andere beleidsstukken niet wordt ingegaan 
op de uit het Europees Handvest inzake lokale autonomie voortvloeiende verplich-
tingen voor het rijk is in dit opzicht veelzeggend. 

In het voorgaande is meermaals aandacht besteed aan de recente grote decentra-
lisatieoperatie op het terrein van zorg, jeugd en werk die is voortgekomen uit de ont-
wikkelingen in de laatste decennia om taken zo veel mogelijk te beleggen op het meest 
decentrale overheidsniveau. Verwacht mag worden dat deze ontwikkelingen doorzet-
ten en in de toekomst meer en meer taken door decentrale bestuursorganen zullen 
moeten worden vervuld. In dit verband kan worden gewezen op de opmerking van 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn evengenoemde 
brief dat de aanpak van maatschappelijke vraagstukken vergt dat de wetgever een 
zodanige verdeling van taken en bevoegdheden over de bestuurslagen ontwerpt en 
van de bijbehorende middelen voorziet, dat de verschillende overheden zelfstandig 
en in onderlinge afstemming de gestelde doelen kunnen bereiken.812 De minister is 
van oordeel dat het de wetgever is die in ons constitutionele bestel de voorwaarden 
moet scheppen voor een adequate taakuitvoering op elk bestuurlijk niveau afzon-
derlijk en voor een goed samenspel van de bestuurslagen gezamenlijk en stelt dat 
dat beantwoordt aan de visie van Thorbecke dat de staat een organische eenheid is, 
waarbinnen de verschillende delen een eigen sfeer hebben, met elkaar concurreren 
en elkaar in evenwicht houden.813 Zo kan voor de benodigde samenhang in het be-
stuur worden gezorgd, aldus de bewindspersoon. In deze opvatting van de minister 
wordt naar mijn mening te lichtvaardig voorbijgegaan aan het gegeven dat bij de 
vormgeving van ons staatsrechtelijk bestel weliswaar een organische staatsopvat-
ting heeft voorgezeten maar dat daarbij ook een uitgangspunt is geweest dat decen-
trale ambten hun eigen gemeenschap moeten kunnen regelen en besturen zoals zij 
dat zelf verkiezen. Ook dat hoort bij een overheid waarin zelfstandige overheden in 
onderlinge gebondenheid de samenleving regelen en besturen. Het kan bij de door 
de bewindspersoon bedoelde taken weliswaar gaan om taken die traditioneel door de-
centrale bestuursambten worden vervuld op basis van hun recht van initiatief maar ook 
om taken die niet langer door de centrale overheid worden vervuld en daarmee door 
decentrale organen aan zich kunnen worden getrokken. Maar het zal vooral taken be-
treffen die, zoals in de recente grote decentralisaties, door de centrale overheid worden 
overgeheveld naar decentrale ambten. Medebewindsbevoegdheden zijn inmiddels 
van een andere aard dan zij lange tijd zijn geweest. De ambten die in medebewind 
worden betrokken, hebben vaak een aanzienlijke ruimte voor het ontwikkelen van 
eigen beleid waarbij het rijk nog maar zeer zijdelings is betrokken. Aldus is eigen 
initiatief van decentrale ambten ook bij medebewindstaken steeds meer aan de orde. 
Dat is op zichzelf een goede tendens als de centrale overheid zich ook rekenschap 
geeft van de noodzaak om bij taaktoedeling continuïteit in acht te nemen opdat de-
centrale overheden daadwerkelijk eigen beleid kunnen ontwikkelen en kunnen uit-

812. Kamerstukken II, 2014-2015, 31 570, nr. 28, p. 8. 
813. De minister verwijst in dit verband naar de lezing die W.B.H.J van de Donk in 2014 heeft gehou-

den voor de Raad voor het Openbaar Bestuur, ‘De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne 
denkramen, pertinente pragmatiek en ambivalente ambities’, 11de Rob-lezing, Den Haag, novem-
ber 2014.
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voeren en niet na korte tijd weer met andere taaktoedelingen te maken krijgen. Maar 
het gegeven dat ten aanzien van de positie van de decentrale overheden nog steeds 
veelvuldig wordt uitgegaan van de klassieke connotaties bij autonomie en medebe-
wind, is geen goed signaal. In de termen van de Afdeling advisering van de Raad van 
State:814 ‘Om dan nog in de klassieke grondwettelijke terminologie te spreken van 
regeling en bestuur die ‘gevorderd’ worden en van medewerking aan de ‘uitvoering’ 
van hogere regelingen, roept al snel een beeld op dat niet meer in overeenstemming 
is met de nieuwe verhoudingen.’

Aan de orde is gekomen dat aan het onderscheid tussen de twee vormen van verticale 
bevoegdheidsspreiding die van oudsher in het Nederlandse staatsrecht worden onder-
scheiden, de autonomie en het medebewind, heden ten dage nog maar weinig rechts-
gevolgen verbonden zijn. Alleen op het terrein van een species van het repressieve toe-
zicht, te weten de taakverwaarlozingsregelingen, is er nog een duidelijk verschil: bij de 
verwaarlozing van autonome of medebewindstaken kunnen andere organen van de-
zelfde of van een hogere bestuurslaag in de plaats treden van de initieel bevoegde amb-
ten en kunnen zij de taken die niet of niet naar behoren worden vervuld, uitoefenen. Bij 
grove verwaarlozing van autonome taken moet een ad-hocwet voorzieningen treffen. 
In dat laatste geval is voorzien in een indirecte democratische legitimatie voor het in-
grijpen in de bevoegdheden van het decentrale bestuur omdat de nationale volksverte-
genwoordiging daarbij wordt betrokken. In het eerste geval ontbreekt normaliter815 die 
legitimatie volledig omdat gedeputeerde staten of de minister in de plaats treden van 
de bevoegde gemeentelijke respectievelijk provinciale ambten. Dat past tot op zekere 
hoogte bij het karakter van medebewind maar hiervoor is al gebleken dat de tekst van 
de indeplaatsstellingsbepalingen in de artikelen 124 van de Gemeentewet en 121 van 
de Provinciewet zich niet tot het medebewind beperkt. In elk geval lijkt de vraag op 
zijn plaats of het verschil in taakverwaarlozingsvoorzieningen voldoende grond is 
voor het handhaven van het onderscheid tussen autonome en medebewindstaken. 
Ik ben geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden. Ik meen dat ook voor ver-
waarlozing van de huidige medebewindstaken een voorziening die voorziet in de-
mocratisch legitimatie de voorkeur verdient omdat ook daar sprake is van een zware 
ingreep in het doen en laten van decentrale overheidsambten die parlementaire be-
trokkenheid zou kunnen rechtvaardigen. Nadere bezinning is alsdan nodig op de 
vraag hoe snel genoeg zou kunnen worden ingegrepen. Wellicht is hier een rol als tij-
delijk waarnemer voor de commissaris van de Koning of voor de minister denkbaar. 

In de praktijk worden taakverwaarlozingsvoorzieningen niet of nauwelijks getrof-
fen. Voor de dagelijkse praktijk van ambten en ambtenaren van decentrale organen lijkt 
het doctrinaire onderscheid tussen autonome en medebewindsbevoegdheid bij hun 
taakuitoefening ook los daarvan niet zozeer van belang, maar komt het er des te meer 
op aan of er ten aanzien van die taak beleidsvrijheid bestaat op basis waarvan zij zelf 
kunnen besluiten hoe het publieke belang op hun grondgebied het beste kan worden 
gediend. Die beleidsvrijheid behoeft bij autonomie en bij vrij of facultatief medebewind 

814. Afdeling advisering, W04.15.0367/I, p. 19. 
815. Dat is anders als de gemeenteraad resp. provinciale staten in de plaats treedt bij verwaarlozing door 

bestuurscommissies van door hen overgedragen taken, zie de artikelen 123 Gemeentewet resp. 
120 Provinciewet. 
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niet wezenlijk te verschillen. Daarmee wordt de vraag of de Nederlandse traditionele 
duiding van autonome en medebewindstaken misschien plaats moeten maken voor 
een begrip dat beter aansluit bij de almaar voortgaande herschikking in de overheidsta-
ken en -bevoegdheden, steeds pregnanter. Zou een beter op het totale pakket aan taken 
en bevoegdheden van organen van decentrale overheden toegesneden omschrijving, 
die ook meer in lijn zou zijn met de in internationaal verband gehanteerde duidingen, 
wenselijk zijn? Wellicht zou een nieuw begrip kunnen zien op de uitdrukkelijke ver-
antwoordelijkheid van de lokale bestuursorganen voor niet alleen het overgebleven 
pakket aan traditionele (Nederlandse) autonome bevoegdheden, maar tevens op de 
gedelegeerde regelgevings- en bestuursbevoegdheden. We zouden naar mijn mening 
in plaats van te onderscheiden naar autonomie en medebewind alle bevoegdheden van 
decentrale bestuursorganen kunnen aanduiden met de term ‘decentrale verantwoor-
delijkheden’. Dat zou ook aansluiten bij het internationale recht en bij het subsidiari-
teitsbeginsel dat inhoudt dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het openbaar 
bestuur thuishoren op een zo decentraal mogelijk niveau zodat het bestuur waar moge-
lijk wordt gevoerd in de onmiddellijke nabijheid van de bestuurden. Het toezichtregime 
zou dan uiteraard aanpassing behoeven, met name voor wat betreft het verschil in de 
rechtsgevolgen van taakverwaarlozing bij autonomie en medebewind. 

Dat laat onverlet dat ik bezwaar heb tegen de stelling van de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn zojuist genoemde brief aan de Tweede 
Kamer dat de Grondwet een globaal grondpatroon voor de inrichting van het bin-
nenlands bestuur bevat, dat alle ruimte laat voor variatie en differentiatie, zowel 
daarbinnen als daarbuiten. Het gegeven dat de Grondwet geen materiële normen 
bevat voor de invulling van de eigen huishouding van decentrale overheidsamb-
ten, betekent geen vrijbrief voor de wetgever om naar believen zaken die behoren 
of zouden moeten behoren tot de vrije bevoegdheid van gemeente- of provinciebe-
sturen, aan zich te trekken om ze vervolgens zelf te gaan uitoefenen dan wel ze in 
medebewind weer aan hen toe te kennen. Het subsidiariteitsbeginsel brengt met 
zich dat decentraal wordt gelaten wat decentraal kan, en dat geldt evenzeer als de 
huidige autonome en medebewindsbevoegdheden als decentrale verantwoordelijk-
heden zouden worden geduid. Die decentrale verantwoordelijkheden dienen zelf-
standig uitgeoefend te kunnen worden door decentrale bestuursambten. Maar die 
zelfstandige uitoefening noch het subsidiariteitsbeginsel ontslaat deze ambten van 
hun verplichting zich voortdurend bewust te zijn van het gegeven dat zij in een een-
heidsstaat opereren. Integendeel, het naar behoren functioneren van de gedecentra-
liseerde eenheidsstaat brengt met zich dat alle ambten zich verbonden weten met de 
ambten van de andere overheidslagen en zich bij de uitoefening van hun bevoegdhe-
den voldoende rekenschap geven van de noodzaak om met inachtneming van ieders 
zelfstandigheid in onderlinge gebondenheid samen de res publica te dienen. In de 
laatste paragraaf is ten behoeve van een eventuele discussie getracht deze conclusie 
te formuleren in termen van een proeve voor gewijzigde grondwetsbepalingen.

Naarmate bestuursorganen meer moeten samenwerken om gedeelde verantwoor-
delijkheden waar te kunnen maken, neemt het risico toe dat zich conflicten tussen 
hen voordoen. In dat verband kan een rol zijn weggelegd voor de eerder bepleite 
revitalisering van het administratief beroep en de schrapping van artikel 1:2, tweede 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht en verdient ook een eventuele revitalisering 
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van de bepaling over de beslechting van zuivere bestuursgeschillen in de Grond-
wet overweging. Vastgesteld is dat artikel 136 van de Grondwet niet uitblinkt door 
duidelijkheid maar dat een onderzoek naar revitalisering van deze grondwetsbepa-
ling816 wellicht perspectieven kan openen. Administratief beroep en interbestuur-
lijk toezicht worden veelal onder de verticale bestuursgeschillen geschaard terwijl 
artikel 136 van de Grondwet zich zou beperken tot horizontale bestuursgeschillen. 
Daarbij heb ik kanttekeningen geplaatst. Maar wat daarvan ook zij, bij belangen-
conflicten van nevengeschikte partijen gaat het in ieder geval om interbestuurlijke 
verhoudingen. Tegen deze achtergrond is moeilijk te begrijpen waarom aan artikel 
136 van de Grondwet niet of nauwelijks aandacht wordt besteed in literatuur en 
beleidsstukken over die relaties. Als het artikel al wordt genoemd is dat om aan te 
geven dat het geen functie meer vervult omdat er inmiddels een nagenoeg volledig 
systeem van rechtsbescherming bestaat voor openbare lichamen en hun organen. 
Onverminderd mijn bezwaren tegen een beroep op de rechter voor bestuursorga-
nen zij hier nogmaals opgemerkt dat de visie over rechtsbescherming voor de ge-
decentraliseerde overheid en haar ambten, niet spoort met het handhaven van het 
voorbehoud bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie ten aanzien van de 
toegang voor decentrale overheidsambten tot de rechter.

Als gevolg van de revitalisering van het generiek toezicht zijn veel specifieke inter-
ventiemogelijkheden waarmee de centrale overheid het beleid van decentrale over-
heden kon beïnvloeden, vervallen. Zoals De Greef en ik in 2011 constateerden lijkt 
dat winst voor de beleidsvrijheid van decentrale bestuursorganen.817 Maar dat zou 
ook zomaar in zijn tegendeel kunnen verkeren als het gerevitaliseerde instrumenta-
rium er via vernietigingen wegens strijd met het algemeen belang, toe zou leiden dat 
de beleidsvrijheid van gemeenten en provincies juist steeds verder wordt uitgehold. 
Daarmee zou Nederland vanwege het voorbehoud bij artikel 8, tweede lid, van het 
Handvest formeel weliswaar niet in strijd komen met dat verdrag maar materieel 
ligt dit anders gezien de ook door ons land onderschreven doelstelling daarvan. 
Of het aantal spontane vernietigingen wegens strijd met het algemeen belang zal 
toenemen, zal afhangen van de wijze waarop de Kroon zal omgaan met de gerevi-
taliseerde bevoegdheid tot vernietiging wegens strijd met het algemeen belang. In 
dit verband zij gewezen op de volgende passage in de nota naar aanleiding van het 
verslag bij het voorstel voor de Wet revitalisering generiek toezicht: ‘De leden van 
de fractie van D66 hebben gevraagd naar het verwachte aantal casus waarin de ge-
nerieke toezichtinstrumenten straks worden toegepast. De regering merkt op dat de 
commissie-Oosting heeft vastgesteld dat de generieke toezichtinstrumenten slechts 
bij hoge uitzondering worden toegepast. In het interbestuurlijk verkeer is de norm 

816. Het wetsvoorstel waarbij het artikel zou worden geschrapt is later weer ingetrokken vanwege de 
samenhang met het daarin ook opgenomen wijzigingsvoorstel over zelfstandige bestuursorganen; 
zie Kamerstukken II 1997/98, 25 629, nrs. 1-3 en 6. De regering achtte de geschillenregeling van te 
weinig staatkundig belang om haar in de Grondwet te handhaven en meende dat zij in een gewone 
wet kon worden opgenomen (Kamerstukken II 1997/98, 25 629, nr. 3, pp. 11-12).

817. R.J.M.H. de Greef en C.B.M. van Haaren-Dresens, Spontane vernietiging wegens strijd met het alge-
meen belang. Wanneer is sprake van een algemeen belang dat vernietiging rechtvaardigt?, in: Gst. 2011, 
116 (5 december 2011). 
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dat het toezichthoudend bestuursorgaan en het onder toezicht staande bestuurs-
orgaan hun verschillen van inzicht in onderling overleg oplossen. Hieraan kan de 
verwachting worden ontleend dat het aantal indeplaatsstellingen en vernietigingen 
zeer beperkt zal blijven.’818 Waar de wet nu juist een revitalisering van het generiek 
toezicht beoogt, lijkt dit een paradoxale verwachting maar realisering daarvan zou 
de decentrale overheden natuurlijk zeer welkom zijn. 

Het repressief toezicht neemt in het interbestuurlijk toezicht inmiddels een heel 
andere positie in dan het preventief toezicht, zeker als het gaat om goedkeuringspro-
cedures. Ex-antetoezicht wordt vaak als meer belastend voor de lokale autonomie 
gezien dan ex-posttoezicht omdat het bevoegde bestuursorgaan daarbij, voordat 
zijn besluit rechtsgevolg kan krijgen, eerst het oordeel van de toezichthouder moet 
afwachten. Maar als bij preventief toezicht de hefboom eenmaal open is, weet zowel 
het bestuursorgaan zelf als de burger die met het besluit te maken krijgt, dat het 
besluit niet meer zal worden aangetast door ex-posttoezicht. Hun rechtszekerheid 
is daarmee gediend. Bij besluiten die niet aan preventief toezicht zijn onderworpen, 
kan het bestuursorgaan zijn bevoegdheid zonder inmenging van een toezichthou-
der uitoefenen en krijgt zijn besluit direct rechtskracht. Dat lijkt voor de betrokke-
nen aantrekkelijker dan dat eerst de beslissing van het toezichthoudende ambt moet 
worden afgewacht. Maar vergeten wordt vaak dat repressief toezicht een algemener 
en permanenter karakter heeft omdat de dreiging van spontaan ingrijpen door de 
toezichthouder altijd boven het besluit blijft hangen. Het repressief toezicht is in die 
zin ongeclausuleerd en kan een veel grotere invloed op de eigen verantwoordelijk-
heid van organen van decentrale overheid impliceren die, evenals sturende vormen 
van toezicht, van verstrekkender aard kan zijn dan een toezichtbesluit dat over het 
algemeen één moment kent. Ook bij medebewindsbevoegdheden geldt dat het in 
medebewind geroepen ambt dat een besluit heeft genomen te allen tijde kan worden 
geconfronteerd met ingrijpen door het ambt aan wiens besluiten het medewerking 
verleent. Normaliter is er geen termijn voor de uitoefening van ex-posttoezicht zo-
dat het toezichthoudende bestuursambt in actie kan komen op elk door hem verko-
zen moment. Dat betekent (rechts)onzekerheid voor het bevoegde bestuursambt en 
voor de burgers die bij het besluit zijn betrokken. Zij kunnen bovendien worden ge-
confronteerd met de situatie dat een besluit achteraf nooit rechtskracht gehad blijkt 
te hebben, met alle gevolgen van dien.

Aan een gehandhaafd specifiek toezichtinstrument, de in het omgevingsrecht 
veelvuldig voorkomende figuur van de algemene instructieregels en aanwijzingsbe-
voegdheden voor ambten van de hogere overheid, kleven vergelijkbare bezwaren. 
De decentrale ambten kunnen bij de uitoefening van hun veelal globaal geformu-
leerde taken altijd geconfronteerd worden met bemoeienis van hogerhand. Hier-
voor is gebleken dat de aanwijzingsbevoegdheid wel als co-beleidsvoering of be-
leidsdoorwerking wordt aangemerkt. Als er daadwerkelijk wordt opgetreden door 
het hogere ambt blijft van de beleidsvrijheid van het decentrale ambt weinig over. 

Decentralisatie van taken en bevoegdheden leidt ertoe dat het openbaar bestuur 
op het voor de burger zo nabij mogelijk niveau wordt uitgeoefend opdat het bestuur 
zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de situatie en de behoeften van de lokale 

818. Kamerstukken II, 2009-2010, 32 389, nr. 7, p. 6. 
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samenleving. Dat kan de betrokkenheid van burgers bij het bestuur ten goede komen. 
Maar decentralisatie kan, zoals in dit hoofdstuk ook al aangestipt is, ook gevolgen 
hebben die minder positief voor de burger zijn. Bij gemeentelijke beleidsvrijheid kan 
zijn rechtszekerheid en zijn rechtsgelijkheid in het geding komen. Voorzieningen die 
door het bestuur van de ene gemeente noodzakelijk worden geacht, kunnen in de 
andere gemeente worden geweigerd omdat een ander beleid wordt gevoerd. Ook 
binnen eenzelfde gemeente kan het heden ten dage in opkomst zijnde maatwerk 
ertoe leiden dat voorzieningen voor de ene burger heel anders uitpakken dan voor 
de andere burger die in min of meer vergelijkbare omstandigheden verkeert. Maat-
werk speelt een cruciale rol in de op 1 januari 2015 in werking getreden Wet maat-
schappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet die de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het sociale domein overhevelen van het 
rijk naar de gemeenten. Individuele aanspraken die burgers die aan de gestelde voor-
waarden voldeden op grond van de oude wetgeving, hadden, zijn vervangen door 
specifieke (maatwerk)voorziening waarvoor een burger alleen in aanmerking komt 
als hij niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van 
andere personen uit het sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene 
voorzieningen, in staat is tot participatie en zelfredzaamheid.819 Deze omslag heeft 
ingrijpende gevolgen voor de rechtsgelijkheid en de rechtsbescherming. De achter-
liggende gedachte is dat gemeentebesturen bij de uitvoering van de nieuwe wetten 
rekening houden met de verscheidenheid van plaatselijke omstandigheden en per-
soonlijke mogelijkheden, en dat men door verschillen te ‘compenseren’ kan komen 
tot meer gelijkheid dan wanneer iedere burger gelijke aanspraken op voorzieningen 
heeft. Dit is een verandering in denken die nog niet breed geaccepteerd lijkt. Zeker 
waar de decentralisatieoperaties in ieder geval deels zijn ingegeven door de wens 
een financiële taakstelling te realiseren, is de vraag of in het nieuwe stelsel materieel 
nog kan worden gesproken van gelijke behandeling van burgers in Nederland. Dat 
is des te klemmender naar de mate waarin de beslissingen raken aan de bestaansze-
kerheid en primaire levensbehoeften van burgers.820 De Afdeling advisering van de 
Raad van State wijst er op dat de vraag gesteld kan worden of het medebewind met 
de verschuiving van bevoegdheden in deze omvangrijke decentralisatie, niet een an-
dere aard en maatvoering laat zien dan tot nog toe het geval was. Het gaat naar haar 
mening om brede en voor de burger majeure beleidsterreinen waarvoor de wet de 
decentrale overheden zelf de echte beleidskeuzes laat maken en het rijk nog maar 
een beperkte rol heeft. In de woorden van staatsraad J. Franssen: de wat-vraag wordt 
in Den Haag beantwoord, de hoe-vraag ligt bij de gemeentebesturen en dat veron-
derstelt veel beleidsruimte bij en goede toerusting van de gemeentebesturen.821 

Volgens de jurisprudentie is geen sprake van ongelijke behandeling bij uiteenlo-
pende invulling van beleidsruimte door ambten van verschillende decentrale over-

819. Kamerstukken II, 2012/13, 30 597, nr. 296, bijlage, paragraaf 2 en memorie van toelichting, para-
graaf 1.1.

820. G.J. Vonk, ‘Decentralisaties in het sociale domein en grondrechtelijke zorgplichten’, in: TvCR 
2016, blz. 202 e.v.

821. Voordracht op de studiemiddag Hoe nu verder?, Bijeenkomst over ‘En nu verder!: vierde periodieke 
beschouwing interbestuurlijke verhoudingen van de Raad van State’, Academie voor Wetgeving, 
Den Haag, 12 juni 2017.
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heden.822 Dat er geen sprake is van ongelijkheid omdat het niet om vergelijkbare ge-
vallen gaat als besluiten worden genomen door bestuursorganen van verschillende 
gemeenten, lijkt vooral een juridische werkelijkheid en is een wel erg formele invul-
ling van een grondrecht. Bij de burger kan licht een andere indruk ontstaan als hem 
in zijn gemeente voor een primaire levensbehoefte geen voorziening wordt geboden 
terwijl dat voor een ander in de gemeente een paar kilometer verderop heel anders 
ligt. Dat geldt zelfs bij beslissingen die op basis van autonomie worden genomen 
en waarvoor staatsrechtelijk a fortiori geldt dat er geen juridisch valide reden is om 
bezwaar te maken tegen verschillende politieke afwegingen. Maar het zal voor de 
gemiddelde burger vooral gaan om de gevolgen van overheidsbeslissingen en niet 
zozeer om de aard van de bevoegdheid van het beslissende ambt. Betoogd kan wor-
den dat de ‘gelijkheid’ voor de wet door de weging van verschillende lokale en per-
soonlijke omstandigheden beter kan worden bereikt en dat door het ‘compenseren’ 
van verschillen via maatwerk meer gelijkheid wordt bereikt dan wanneer men bij 
alle verschillen gelijke aanspraken heeft.823 Maar ook hier kan de juridische werke-
lijkheid wellicht erg ver af staan van die van veel burgers. Bij hen kan de idee post-
vatten dat zij niet overal gelijk worden behandeld en kan bij te weinig begrip voor 
het concept van maatwerk, de idee postvatten dat door bestuursambten willekeurig 
besluiten worden genomen. Uit de al eerder genoemde recente, ook door de Afde-
ling advisering aangehaalde, uitspraken van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat 
niet alleen voor burgers maar ook voor gemeentebesturen niet steeds helder is dat 
en hoe binnen de wettelijke randvoorwaarden maatwerk moet worden geleverd.824 

Naast het door de centrale overheid beleden streven om via decentralisaties en via 
uiteenlopende arrangementen voor participatie van burgers, het bestuur dichter bij 
de burger te brengen, onderneemt zij tegelijk acties die het bestuur juist op grotere 
afstand van die lokale samenleving plaatsen, zoals het schrappen van de mogelijk-
heid tot binnengemeentelijke decentralisatie via de instelling van democratisch ge-
legitimeerde deelgemeenten. Ook wordt zowel door de centrale als door de decen-
trale overheid gezocht naar mogelijkheden van schaalvergroting omdat kwaliteit en 
kwantiteit van de uit te voeren taken de bestuurskracht van kleine en middelgrote 
gemeenten te boven kan gaan. Hoewel voor beide argumenten pro en contra kun-
nen worden aangevoerd, zijn het bewegingen in tegengestelde richtingen. Dat is niet 
nieuw. Zo gaat het Instituut voor Bestuurswetenschappen in 1975 in op de uitbrei-
ding van de overheidstaken die een gevolg is van de kentering in de inzichten over 
de maatschappelijke plaats en functie van de overheid in de samenleving sinds de 
overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw. Die uitbreiding is gepaard 
gegaan met bestuurlijke differentiatie en specialisatie die allengs schaalvergroting 
hebben gevergd. Tegelijk met het streven naar schaalvergroting is er een beweging 
in de richting van schaalverkleining doordat er aan de zijde van de burger steeds 

822. Zie hierover S. Munneke, ‘Maatwerk, gelijkheid, zeggenschap’, in: Gijsbert Vonk (red.), Rechts-
statelijke aspecten van decentralisaties in het sociale domein, Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde 
Groningen, Groningen 2016, blz. 74-75. 

823. Zie Afdeling advisering, W04.15.0367/I, pp. 18 en 37-39.
824. Zie CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRvB:2016:1402; ECLI:NL:CRvB:2016:1403; 

ECLI:NL:CRVB:2016:1404.
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meer behoefte ontstaat aan informatie, overleg, inspraak en participatie. De Voor-
lopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateert in hetzelfde 
jaar (1975) spanning in de bestuurlijke organisatie doordat toetsing daarvan aan 
doelmatigheidsmaatstaven in de richting van centralisatie wijst terwijl de democra-
tiecriteria aanleiding tot verdergaande decentralisatie geven. De slagvaardigheid 
van het openbaar bestuur zou niet gediend zijn met verdergaande democratisering 
en decentralisatie en vice versa.825 

Heden ten dage, ruim veertig jaar later, botsen de uitgangspunten van decentra-
lisatie en van bestuurskracht nog steeds met regelmaat. Een recent voorbeeld daar-
van is de actuele kwestie van de op handen zijnde herindeling van de gemeenten 
Heerlen en Landgraaf die speelt tegen de achtergrond van de decentralisaties in het 
sociaal domein.

Omdat al bij de aanvang van de grote decentralisatieoperatie in het sociaal do-
mein wordt aangenomen dat de helft van de Nederlandse gemeenten niet op eigen 
kracht aan de taakstellingen vorm en inhoud zal kunnen geven, is de druk om te 
komen tot gemeentelijke schaalvergroting recent weer aanzienlijk toegenomen. Een 
van de middelen om daartoe te komen is de gemeentelijke herindeling. De op ar-
tikel 123, eerste lid, van de Grondwet gebaseerde Wet algemene bepalingen voor 
herindeling,826 de Wet arhi, biedt de grondslag voor herindeling. De toepassing van 
die wet in de door sommigen wenselijk geachte herindeling van de gemeenten Heer-
len en Landgraaf is illustratief voor een aantal hiervoor behandelde thema’s over de 
positie van de decentrale overheden en de interbestuurlijke verhoudingen; daarom 
sta ik hier stil bij deze kwestie.827 Het in de Wet arhi en het Beleidskader gemeen-
telijke herindeling 2011828 opgenomen uitgangspunt dat er lokaal, ‘van onderop’, 
draagvlak is voor de herindeling, lijkt voor de centrale overheid steeds minder be-
langrijk geworden.829 Dat blijkt uit de brief van 27 juni 2013 van de minister van van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin hij benadrukt dat in situaties 
van te weinig consensus bij gemeenten de provincies een duidelijke regierol kunnen 
opeisen.830 In 2017 neemt het provinciebestuur van Limburg die rol in de herinde-
lingsplannen in Heerlen en Landgraaf. 

825. Instituut voor Bestuurswetenschappen, Onderzoek naar de bestuurlijke organisatie, deel II, Eindrap-
port Staatsuitgeverij ’s Gravenhage, 1975, pp. 26-28 en (Voorlopige) Raad voor het Regerings-
beleid, De organisatie van het openbaar bestuur, Staatsuitgeverij ’s Gravenhage, 1975; beide aan-
gehaald in Th.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur, Theorieën van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, VUGA uitgeverij B.V., ’s Gravenhage, 1987, pp. 112-115. 

826. Wet van 24 oktober 1984, Stb. 1984, 475. 
827. Zie voor de geraadpleegde documenten http://www.landgraaf-heerlen.nl/; https://limburg.nl/

landgraafheerlen;http://www.landgraaf.nl/dienstverlening/zoeken_42123/?trefwoord=elzinga, 
laatstelijk geraadpleegd op 21 augustus 2017. 

828. Vastgesteld op 12 juli 2011, kenmerk 2011-2000257199, geraadpleegd op 26 juni 2017 via ht-
tps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/07/13/beleidskader-gemeentelijke-
herindeling. 

829. Zie ook: Onderzoek naar de ervaringen van overheden met de Wet algemene regels herindeling (Wet 
arhi), uitgave ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, januari 2011 
B-6377. 

830. Brief van 27 juni 2013 aan alle colleges van GS en colleges van B&W inzake beleid gemeentelijk 
herindeling, kenmerk 2013-0000351020, p. 1. 
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Aanvankelijk stellen de colleges van beide gemeenten een plan vast om hun ge-
meenten samen te voegen ten behoeve van vergroting van de bestuurskracht voor 
de aanpak van de maatschappelijke problemen op hun grondgebied, mede in het 
licht van de decentralisaties in het sociaal domein. Met een fusie zou een nieuwe 
gemeente met bijna 125.000 inwoners ontstaan die naar inwonertal de grootste 
van Limburg zou worden.831 In januari 2017 wijst de gemeenteraad van Landgraaf 
het fusieplan evenwel af. De wethouders van Landgraaf treden per direct af. Na het 
raadsbesluit neemt het provinciebestuur onmiddellijk de regie over. Gedeputeerde 
staten van Limburg presenteren binnen zeven weken een herindelingsontwerp 
waarin de gemeenten Heerlen en Landgraaf worden samengevoegd. Met Landgraaf 
is namens het provinciebestuur overleg gevoerd met de burgemeester maar dat is 
gezien de bestuurlijke situatie in Landgraaf geen open overleg als bedoeld in de Wet 
arhi. Op 6 maart 2017 treedt in Landgraaf een nieuw college aan dat tegen de her-
indeling is. Het nieuwe college verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijkrelaties bij brief van 8 maart 2017832 het besluit van gedeputeerde staten van 
24 januari 2017, waarbij open overleg als bedoeld in artikel 7 van de Wet arhi wordt 
aangekondigd, bij de Kroon voor te dragen voor schorsing en vernietiging. Met het 
verzoek wordt beoogd de lopende arhi-procedure te beëindigen opdat de gemeente 
Landgraaf zelf regie kan nemen in de discussie over de bestuurlijke toekomst dan 
wel een nieuw overlegtraject kan laten starten met een bijbehorend open karakter. 
Burgemeester en wethouders van Landgraaf menen dat sprake is van strijd met het 
recht en het algemeen belang omdat het besluit tot het instellen van het open overleg 
onvoldoende gemotiveerd is, er geen sprake is van daadwerkelijk overleg, een even-
tueel herindelingsadvies niet zal voldoen aan de criteria uit het landelijke Beleidska-
der gemeentelijke herindeling en de provinciale uitgangspunten rond gemeentelijke 
herindeling en dat er sprake is van strijd met artikel 5 van het Handvest inzake lo-
kale autonomie. Bij brief van 12 april 2017833 deelt de minister aan het college mee 
geen grond te zien om gevolg te geven aan het verzoek. De minister meent dat het 
gemeentebestuur van Landgraaf zijn verzoek onderbouwt met beleidsinhoudelijke 
argumenten omdat naar zijn oordeel geen sprake is van strijd met het recht of strijd 
met het algemeen belang. Hij merkt op dat het criterium dat gesteld wordt aan ver-
nietiging wegens strijd met het algemeen belang, is, dat het een belang betreft dat 
uitstijgt boven het belang dat de provincie met het besluit probeerde te dienen, en 
dat daarvan in de argumenten van Landgraaf geen sprake is. Die argumenten kun-
nen eventueel wel een rol spelen in de politiek-bestuurlijke weging op gemeentelijk, 
provinciaal en mogelijk uiteindelijk op landelijk niveau bij het besluit om al dan niet 
te komen tot een herindeling, aldus de minister. Hij voert ter adstructie van de con-
clusie dat geen sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang tevens op 
dat het op vrijwilligheid, oftewel herindelingen op initiatief van gemeenten, geba-

831. Zie de Herindelingskrant Landgraaf-Heerlen van de provincie Limburg, mei 2017, geraadpleegd 
op 21 augustus 2017 via http://www.limburg.nl/landgraafheerlen/Landgraaf_Heerlen/Actueel/
Herindelingskrant_Landgraaf_Heerlen_mei_2017, p. 3. 

832. http://www.landgraaf.nl/dienstverlening/zoeken_42123/?&trefwoord=vernietigingsverzoek&se
arch=1, laatstelijk geraadpleegd op 21 augustus 2017. 

833. http://www.landgraaf.nl/over-landgraaf/nieuws_41928/item/verzoek-tot-vernietiging_31126.
html, laatstelijk geraadpleegd op 21 augustus 2017. 
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seerde provinciaal beleid op zich niet afdoet aan de wettelijke mogelijkheden die een 
provincie heeft en dat daarbij komt dat de verhouding tussen het provinciale beleid 
en het handelen van gedeputeerde staten niet ter beoordeling is aan hem maar aan 
gedeputeerde en provinciale staten. De minister besluit met de mededeling dat hij 
het niet wenselijk acht dat via een instrument als vernietiging wordt getracht het 
politiek-bestuurlijk proces van herindeling te doorkruisen. 

Gedeputeerde staten van Limburg nodigen het college van Langraaf vanaf 9 
maart 2017 een aantal keren uit voor overleg maar het college gaat niet in op die 
uitnodiging omdat naar zijn mening gelet op de aankondiging van de vaststelling 
van het herindelingsontwerp geen sprake was van een open overleg. Op 21 maart 
201 7 stellen GS het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen vast. Op 1 mei 2017 
dient het college van Landgraaf een bezwaarschrift in tegen de vaststelling. Het col-
lege stelt zich op het standpunt dat het herindelingsontwerp een besluit is in de zin 
van artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij besluit van 20 juni 2017 
wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard door gedeputeerde staten die 
daarbij het advies overnemen van de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie 
Limburg dat de vaststelling van het herindelingsontwerp niet te beschouwen is als 
een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.

Op 30 mei 2017 brengt oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties K. de Vries834 zijn door gedeputeerde staten van Limburg gevraagde advies835 uit 
waarin hij concludeert dat een herindeling tussen Landgraaf en Heerlen gezien de 
hardnekkige sociaal-economische problematiek in de Oostelijke-Mijnstreek nood-
zakelijk is. Hij acht het besluit van gedeputeerde staten van Limburg om de herin-
delingsprocedure over te nemen onvermijdelijk gelet op de grondige voorbereiding 
van het desbetreffende herindelingsontwerp door de gemeenten Landgraaf en 
Heerlen, op de noodzaak van de vorming van een krachtige centrumgemeente die 
beter in staat is de hardnekkige problemen het hoofd te bieden en op het ontbreken 
van geloofwaardige en op afzienbare termijn realiseerbare alternatieven. De Vries 
meent dat de nieuw te vormen gemeente voor de regio de rol van centrumgemeente 
kan gaan vervullen en de toenemende bestuurskracht dienstbaar moet maken aan 
de hele regio. 

In hun commentaar op het advies van De Vries stelt het college van burgemees-
ter en wethouders van Landgraaf dat het herindelingsontwerp van gedeputeerde 
staten van Limburg niet is getoetst aan het actuele herindelingskader zodat een be-
oordeling uitblijft van het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak van het herinde-
lingsontwerp, van de meerwaarde in termen van bestuurskracht, van de aanwezig-
heid van voldoende samenhang van de beoogde nieuwe gemeente, van de regionale 
verhoudingen en van de duurzaamheid van de oplossing. De conclusie van het col-

834. K.G. de Vries was minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  in kabinet-Kok II 
(Paars II, PvdA-VVD-D66, 1998-2002) van 24 maart 2000 tot 22 juli 2002, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA van 23 mei 2002 tot 30 november 2006 en lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA van 12 juni 2007 tot 9 juni 2015. 

835. Samen voor daadkracht! Advies van Klaas de Vries in verband met het herindelingsproces tussen 
de gemeenten Heerlen en Landgraaf, laatstelijk geraadpleegd op 21 augustus 2017 via https://lim-
burg.nl/landgraafheerlen/Landgraaf_Heerlen/Documenten_herindelingsadvies. 
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lege luidt dat op basis van het advies van De Vries niet kan worden vastgesteld of het 
herindelingsvoornemen van gedeputeerde staten ‘robuust’ is en dat dat het advies 
marginaliseert. Zij wijzen er op dat het bestuurlijk draagvlak bij een raadsmeerder-
heid van Landgraaf afwezig is, dat het maatschappelijk draagvlak in de Landgraafse 
samenleving ook geen meerderheid kent, dat de Ondernemingsraad van Landgraaf 
geen voorstander van de fusie is gebleken en dat ambtenaren noch De Vries de voor-
delen van de fusie kunnen vinden en benoemen. 836

Elzinga komt in zijn op verzoek van het gemeentebestuur van Landgraaf uit-
gebrachte advies837 tot de conclusie dat de door de provincie gevolgde procedure 
‘onmiskenbaar’ in strijd is met de Wet arhi. Volgens Elzinga kent de wet ‘een subtiel 
evenwicht tussen de nationale, de provinciale en lokale overheid’: de wetgever be-
slist, de provincie heeft onder omstandigheden een regierol en een bepaalde door-
zettingsmacht en de gemeente kan in de periode van open overleg en na de totstand-
koming van het herindelingsontwerp van zich laten horen en zienswijzen indienen. 
Elzinga meent dat het niet voeren van open overleg met de gemeente Landgraaf en 
het besluiten tot herindeling een feitelijke uitholling van de zeggenschapsrechten uit 
de Wet arhi betekenen. Dat levert volgens hem ‘een contra-legempositie’ op omdat 
het hier gaat om een voor de gemeente door de wetgever geformuleerde waarborg 
tegen lichtvaardige herindeling. Elzinga stelt voorts dat de nationale wetgever in be-
ginsel kan besluiten tot een andere decentrale ordening, bijvoorbeeld door het cri-
terium van decentraal draagvlak in het herindelingsbeleid geheel los te laten, maar 
dat dit zou noodzaken tot wetswijziging. Naar de mening van Elzinga is er voor de 
gemeente Landgraaf geen directe rechtsingang omdat het een voorprocedure van 
de herindelingswet betreft maar hij stelt dat partijen zich ook in de voorprocedure 
behoren te houden aan de wettelijke normen voor deze procedure, waaronder een 
substantiële fase van open overleg. Om die reden kan een rechter in casu niet con-
cluderen dat het hier gaat om een ‘political question’ en is ‘judicial restraint’ niet aan 
de orde bij een evidente schending van de in de Wet arhi duidelijk geformuleerde 
zeggenschapsrechten van gemeenten, aldus Elzinga. Hij meent dat niet eerder ‘een 
provincie het zo bont maakte door willens en wetens de arhi-procedure bij te stellen 
dan wel te negeren’. Daarmee heeft de provincie Limburg in zijn optiek onrechtma-
tig gehandeld jegens de gemeente Landgraaf en is een rechterlijke interventie – ‘ten-
einde de procedure opnieuw op te starten’ – aangewezen. De raad van de gemeente 
Landgraaf zendt op 21 juni 2017 een zienswijze over het herindelingsontwerp aan 
gedeputeerde staten. De oppositiepartijen in de raad dienen op dezelfde dag ook 
een eigen, afwijkende zienswijze in.838 

Het Landgraafse college stelt op 22 juni 2017 bij de rechtbank Limburg in 
Maastricht beroep in tegen het besluit van gedeputeerde staten van 20 juni 2017 en 

836. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, Kanttekeningen bij het rapport ‘Samen voor daad-
kracht’, Landgraaf, 21 juni 2017; laatstelijk geraadpleegd op 21 augustus 2017 via http://www.
landgraaf.nl/over-landgraaf/nieuws_41928/item/beschouwing-college-bw-op-rapport-k-de-
vries_31861.html. 

837. D.J. Elzinga, Advies gemeente Landgraaf inzake gemeentelijke herindeling, 20 juni 2017, laatstelijk 
geraadpleegd op 21 augustus 2017 via http://www.landgraaf.nl/over-landgraaf/nieuws_41928/
item/provincie-limburg-handelt-evident-onrechtmatig_31843.html. 

838. http://www.landgraaf.nl/dienstverlening/zoeken_42123/?trefwoord=zienswijzen+herindeling&
onlycollection=Alleen+landgraaf.nl&search=Zoeken. 
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verzoekt de voorzieningenrechter het besluit tot vaststelling van het herindelings-
ontwerp te schorsen en de provinciale bestuursambten te verbieden een herinde-
lingsadvies verder voor te bereiden of vast te stellen, in ieder geval totdat een door 
het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf839 ingevolge de Referendumverordening 
Provincie Limburg verzocht referendum over de voorgenomen herindeling zal heb-
ben plaatsgevonden. Bij de bespreking van de jurisprudentie van Nederlandse rech-
ters waarin het Europees Handvest inzake lokale autonomie aan de orde komt in 
hoofdstuk III, is al gebleken dat de voorzieningenrechter het verzoek op 5 juli 2017 
afwijst.840 Hij is van oordeel dat het herindelingsontwerp als zodanig geen extern 
rechtsgevolg heeft maar onderdeel is van de wettelijke procedure voor gemeentelijke 
herindeling die uiteindelijk door een wet in formele zin tot stand komt. Omdat er te-
gen een herindelingsontwerp geen rechtsgang openstaat bij de bestuursrechter is er 
geen grond om een bestuursrechtelijke voorlopige voorziening te treffen en wordt 
het verzoek daartoe afgewezen. Maar nu er geen met voldoende waarborgen omkle-
de bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat, en de gemeente een spoedeisend be-
lang heeft bij haar vordering de verdere voorbereiding en vaststelling van een herin-
delingsadvies te voorkomen, wordt de gemeente in die vordering ontvangen. Het ge-
meentebestuur heeft daarbij evenwel geen baat want de voorzieningenrechter wijst 
erop dat volgens de in 1992 door de Hoge Raad in het arrest Tegelen841 neergelegde 
regel de rechter niet mag toetsen of bij de voorbereiding en behandeling van een wet 
procedurevoorschriften zijn geschonden. Zowel in de fase voor de totstandkoming 
als na de totstandkoming van een wet toetst de wetgever zelf de procedure en heeft 
de rechter geen taak. De voorzieningenrechter overweegt dat het aan de wetgever is 
de rechten van de gemeente te waarborgen ‘en om’, in de woorden van Elzinga, ‘het 
algehele failliet van de herindelingsprocedure te voorkomen’ en geeft om deze reden 
geen oordeel over de vraag of het overleg tussen gemeente en provincie voldoende 
open is geweest en of de aanpak van de provincie zich verdraagt met een beleidska-
der of met beleidsuitgangspunten. Hij wijst er op dat de bescherming van de zeg-
genschapsrechten van de gemeente onderdeel behoort te zijn van de besluitvorming 
van provinciale staten in het kader van het herindelingsadvies en van de regering en 
Staten-Generaal in het kader van de voorbereiding en behandeling van een wets-
voorstel en dat in ‘onze rechtsstaat mag worden verondersteld dat deze organen 
hun verantwoordelijkheid voor de goede naleving van de procedurevoorschriften 
zullen waarmaken en de rechter moet respecteren dat die verantwoordelijkheid 
bij die organen ligt’. Ook de toets of door de weigering van het gemeentebestuur 
om het volgens dat bestuur onrechtmatige herindelingsontwerp op de gemeente-

839. Dat Burgercomite vraagt zelf ook een voorlopige voorziening, samengevat inhoudende schorsing 
en uitstel van de behandeling van het herindelingsadvies van provinciale staten totdat op het be-
zwaar zal zijn beslist. Dit verzoek wordt op1 augustus 2017 door de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, zonder behandeling ter zitting afgewezen omdat de 
besluitvorming over gemeentelijke herindeling aan de beoordeling van de bestuursrechter is ont-
trokken en de gevraagde voorzieningen buiten de grenzen van het standpunt van provinciale staten 
over het verzoek om een referendum gaan, zie ECLI:NL:RBLIM:2017:7502 Rechtbank Limburg, 
01-08-2017, AWB/ROE 17/1923. 

840. ECLI:NL:RBLIM:2017:6452 Rechtbank Limburg, 05-07-2017, AWB/ROE 17/752 (verzoek) en 
C/03/237143 / KG ZA 17-324 (dagvaarding). 

841. HR 19 november 1999, ECLI:NL:PIIR:1999:AAIO56. 
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secretarie ter inzage te leggen, is niet aan de rechter maar aan de organen die in 
het kader van de wettelijke herindelingsprocedure de verantwoordelijkheid hebben 
om de naleving van de procedurevoorschriften te verzekeren, aldus de voorzienin-
genrechter. Hij gaat tot slot in op de vraag of het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie soelaas kan bieden. Zoals in hoofdstuk III aan de orde is gekomen, be-
paalt het Handvest in artikel 5 dat wijzigingen van plaatselijke gebiedsgrenzen niet 
worden aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeenschappen 
te raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum, waar dit wettelijk is 
toegestaan. De voorzieningenrechter acht het eerder door de wetgever, de Raad van 
State en in de rechtspraak ingenomen standpunt dat artikel 5 geen rechtstreekse 
werking heeft voor de gemeente ‘niet veelbelovend’. Hij overweegt dat ook indien 
wel rechtstreekse werking van artikel 5 van het Handvest zou worden aangenomen 
dat het gemeentebestuur nog geen uitkomst zou bieden omdat een referendum door 
dat artikel niet verplicht wordt voorgeschreven en raadpleging van de bevolking op 
andere wijze heeft plaatsgevonden, zodat de provincie aan haar verplichtingen heeft 
voldaan en de rechter de vraag of hij het handelen van de provincie aan dat artikel 
mag toetsen verder kan laten rusten. De voorzieningenrechter concludeert dat hij 
geen voorlopige voorziening kan treffen.  

Het gemeentebestuur staat dus nog steeds met lege handen en of in de beroeps-
procedure anders wordt beslist is zeer de vraag.

Provinciale staten van Limburg hebben in hun vergadering van 6 en 7 juli 2017 
ingestemd met de herindeling Landgraaf-Heerlen en in het herindelingsadvies aan 
de minister aangegeven ook Brunssum te betrekken bij deze herindeling. Voorts 
hebben zij bepaald dat het inleidende verzoek van het Burgercomité Zelfstandig 
Landgraaf om te komen tot een raadgevend referendum over de herindeling niet vol-
doet aan de gestelde criteria in de Referendumverordening.842 De ingediende ziens-
wijzen hebben voor het overige niet tot aanpassingen geleid. De provincie is dus 
doorgegaan op de ingeslagen weg. De regering heeft op 18 oktober 2017 een wets-
voorstel voor de samenvoeging van Heerlen en Landgraaf voor advies aan de Raad 
van State gezonden. Op 7 december 2017 heeft de vice-president van de Raad aan 
de regering laten weten dat de Afdeling advisering bezwaar heeft tegen het voorstel 
van wet en in overweging geeft het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te zenden. De Afdeling is van oordeel dat het door het bestuur van de pro-
vincie Limburg gevoerde ‘open overleg’ niet op de door de wetgever in artikel 8 van 
de Wet arhi beoogde wijze heeft plaatsgevonden. Zij stelt vast dat uit de onderlig-
gende stukken naar voren komt dat van meet af aan door de provincie is aangestuurd 
op een herindeling van Heerlen/Landgraaf en dat de enkele mededeling van andere 
gemeenten dat zij niet betrokken wilden worden bij een eventuele herindeling voor 
kennisgeving is aangenomen. Volgens de Afdeling geven de stukken geen blijk van 
door de provincie geïnitieerd serieus onderzoek naar alternatieven en daarbij komt 
dat tijdens de behandeling van het voorstel in de Provinciale Staten een motie is aan-
genomen die op zijn minst de indruk wekt dat die alternatieven er wel waren. De 
Afdeling adviseert de regering het provinciebestuur uit te nodigen alsnog een proce-

842. https://limburg.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Nieuws_Limburgs_Parlement/Bijzonderheden_
uit_Provinciale_Staten_van_6_en_7_juli_2017_over_herindeling_Landgraaf_Heerlen, laatstelijk 
geraadpleegd op 21 augustus 2017. 
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dure van open overleg te voeren die wel voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt 
en acht het wenselijk dat daarbij ook alternatieven voor deze herindeling in kaart 
worden gebracht alvorens een nader herindelingsadvies wordt uitgebracht. Een der-
gelijke op zo kort mogelijke termijn te entameren (nieuwe) procedure schept tevens 
voor de uit te nodigen gemeenten de verplichting dat het overleg open en reëel wordt 
gevoerd, aldus de Afdeling advisering.843 

De minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties844 heeft in het op 
8 december 2017 uitgebrachte Nader rapport aangegeven dat de regering in na-
volging van het advies de procedure van het wetsvoorstel beëindigt en de provincie 
Limburg op korte termijn zal uitnodigen voor een overleg over het vervolg. Hier-
mee is sprake van een niet nader verklaarde tournure ten opzichte van de conclusie 
in de aan de Afdeling advisering voorgelegde en onder de voorgaande minister845 
opgestelde memorie van toelichting. Daarin is aangegeven dat de in het wetsvoor-
stel neergelegde herindeling van Heerlen en Landgraaf in voldoende mate voldoet 
aan het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2013 voor wat betreft de crite-
ria bestuurskracht, interne samenhang, evenwichtige regionale verhoudingen en 
duurzaamheid. In de toelichting is aangegeven dat ten aanzien van draagvlak een 
gemengd beeld bestaat maar dat de regering het voor de regio van belang acht dat 
nu een stap wordt gezet ter versterking van de bestuurskracht in de regio en dat de 
samenvoeging leidt tot een bestuurskrachtige gemeente met een grote interne sa-
menhang, die goed past binnen de regio. De regering hecht groot belang aan het 
ontstaan van een bestuurskrachtige centrumgemeente die staat voor de aanpak van 
de eigen maatschappelijke opgaven en die kan fungeren als centrumgemeente voor 
de hele regio Parkstad Limburg.846 

Of de opstelling in deze kwestie van de in oktober 2017 aangetreden regering 
duidt op een ander beleid ten aanzien van herindeling valt te bezien. Ik meen dat het 
toe te juichen zou zijn als er terughoudendheid zou zijn bij provinciebesturen en het 
Rijk ten aanzien van gemeentelijke herindelingen waarvoor geen breed draagvlak 
bestaat bij de desbetreffende lokale gemeenschappen. Gemeentebesturen moeten 
als de besturen van autonome lichamen in beginsel zelf over hun voortbestaan of 
opheffing kunnen beslissen. Gemeentelijke herindeling moet bij voorkeur vanuit de 
desbetreffende gemeenten zelf worden geïnitieerd. De lokale besturen kennen de 
behoeften van hun bevolking het beste en kunnen aansluiten bij waar de lokale ge-
meenschap behoefte aan heeft. Burgers kunnen hun lokale vertegenwoordigers een-
voudig aanspreken en een levendige democratie op lokaal niveau kan hun vertrou-
wen in en betrokkenheid bij het openbaar bestuur vergroten en hun doen ervaren 
dat zij zelf mee vorm kunnen geven aan de inrichting van hun eigen leefomgeving. 
Pas als de bestuurskracht van gemeenten zodanig is dat zij structureel niet in staat 
moeten worden geacht om, ook niet via samenwerkingsconstructies op bestuurlijk 
niveau of via ambtelijke samenwerking of zelfs fusies van ambtelijke ondersteu-
ningsapparaten, en ook niet met hulp van bestuursorganen van andere bestuur-

843. Advies van 7 december 2017, W04.17.0345/I, Staatscourant 2017, nr. 72128.
844. K.H. Ollongren, sedert 26 oktober 2017 minister en vice-premier in het kabinet-Rutte III.
845. R. Plasterk, minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II (2012-

2017).
846. Zie Staatscourant 2017, nr. 72128, Memorie van toelichting pp. 12-13.
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slagen, hun taken te vervullen, zou de regie moeten kunnen worden overgenomen 
door provinciebesturen of het Rijk. Als bij decentralisatieoperaties vanuit het Rijk 
voldoende middelen worden meegedecentraliseerd, zou dat gemeentebesturen ook 
beter in staat stellen zich te verzekeren van zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht adequate ondersteuning om hun taken naar behoren uit te oefenen. Dat zij 
zonodig ook een beroep kunnen doen op andere overheden dient in een systeem 
waarin meer gewerkt wordt vanuit gedeelde verantwoordelijkheden, vanzelfspre-
kend te worden.

De gang van zaken bij de provincie en aanvankelijk ook bij de regering in de 
Landgraafse situatie vormt een illustratie van bewegingen in de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat die niet goed te rijmen lijken met het door Tocqueville geformuleerde 
belang van het erkennen of beleggen van macht bij de meest decentrale verbanden 
en de wenselijkheid van een bestuur in de nabijheid van de burger, met het breed be-
leden belang van het subsidiariteitsbeginsel in de verdragen die wij in Europees con-
stitutioneel verband zijn overeengekomen. Dat geldt ook voor de stellingname over 
de wenselijkheid van gemeentelijke herindeling en de rol van de provincie daarin in 
het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III: ‘Veel kleinere gemeenten zijn voor be-
langrijke taken die de directe levenssfeer van mensen raken in sterke mate afhanke-
lijk geworden van regionale samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappe-
lijke regelingen (Wgr), waarbij de democratische controle door gemeenteraden op 
afstand staat. Op verschillende plaatsen hebben gemeenten daarom in samenspraak 
met de provincie het initiatief genomen tot gemeentelijke herindeling. Het kabinet 
ondersteunt die beweging. Blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar 
het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal re-
sultaat op. Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in 
hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. 
Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene 
regels herindeling (Wet Arhi) te starten.’847 

Voldoende bestuurskracht van een gemeentebestuur is weliswaar nodig om een 
complexe samenleving te reguleren en te bestieren en speelt zeker ook een belangrij-
ke rol bij de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Maar 
alle gemeentebesturen, ook die in gemeenten met een kleinere omvang dan Land-
graaf, zien zich voor die opgave gesteld. De vraag blijft dan ook of een herindeling 
tegen de zin van een van de twee betrokken gemeentebesturen te rechtvaardigen is. 
De Wet Arhi biedt het provinciebestuur en de wetgever in formele zin de mogelijk-
heid daartoe maar veronderstelt zoals de ter uitvoering daarvan gegeven beleidsre-
gels aangeven, ook lokaal draagvlak voor herindelingen. Of met het doorzetten van 
een herindeling waarvoor onvoldoende draagvlak bestaat, recht wordt gedaan aan 
de in ons constitutionele recht aan gemeenten toekomende positie en aan de voor 
de interbestuurlijke verhoudingen in de gedecentraliseerde eenheidsstaat geldende 
uitgangspunten, is op zijn minst discutabel. 

847. Bijlage bij Kamerstukken II, 2017-2018, 34 7000, nr. 34, Vertrouwen in de toekomst. Regeerak-
koord 2017-2021 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 7.
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Ten slotte

Ondanks alle gemaakte kanttekeningen kan worden geconcludeerd dat de overtui-
ging dat decentralisatie meer voordelen dan nadelen biedt, in de laatste decennia 
terrein heeft gewonnen en steeds nadrukkelijker wordt uitgedragen. Maar decen-
trale bestuursorganen zijn nog steeds niet ‘de onvoorwaardelijke en natuurlijke 
bondgenoten van het decentralisatiebeleid’ waarover de Raad voor het Binnenlands 
Bestuur al in 1987 sprak.848 Wel kan worden vastgesteld dat er meer bevoegdheden 
bij ambten van decentrale overheden zijn komen te liggen. Maar die bevoegdheden 
gaan lang niet altijd gepaard met een grotere beleidsvrijheid voor de ambten van de 
decentrale overheden. Daarmee is tot op zekere hoogte sprake van papieren decen-
tralisatie. Bij overheveling naar decentrale ambten van voorheen bij organen van de 
centrale overheid berustende taken en bevoegdheden via medebewind, zoals ingeval 
van de grote decentralisaties in het sociaal domein, hebben decentrale overheden 
de plicht mee te werken aan de uitvoering van regelingen van de centrale overheid 
terwijl zij lang niet altijd over voldoende beleidsvrijheid kunnen beschikken en hen 
door het rijk zeker niet altijd alle met de uitoefening van de gedecentraliseerde ta-
ken gemoeide financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Dat leidt niet 
tot zelfstandigheid van (ambten van) decentrale overheden maar slechts tot gebon-
denheid jegens (ambten van) de centrale overheid. Er lijkt dan ook alle reden voor 
herbezinning op de rollen van (de organen van) de drie territoriale bestuurslagen 
in ons bestel. Daarbij zou het vertrekpunt moeten zijn de gedeelde verantwoorde-
lijkheid van alle overheden voor regulering en bestuur van de samenleving en zou 
moeten worden getracht bevoegdheden zo veel mogelijk te beleggen op het voor de 
burger meest nabije en via zijn kiesrecht, inspraak- en participatiemogelijkheden te 
beïnvloeden overheidsniveau. Slechts waar bovenlokale belangen aan de orde zijn 
zal bevoegdheidstoedeling aan organen van minder nabije overheidslagen geboden 
zijn. Alle betrokken organen dienen zich steeds betrokken en verantwoordelijk te 
weten en met erkenning van en respect voor ieders rol in het geheel hun taken te ver-
vullen in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Op rijks- en provinciaal niveau dient 
dan terughoudendheid te worden betracht bij het interveniëren via regelgeving en 
interbestuurlijk toezicht terwijl op gemeentelijk niveau bereidheid moet bestaan om 
bij bovenlokale belangen samenwerking te zoeken met andere bestuursorganen en 
voldoende oog moet bestaan voor het belang van de eenheidsstaat en de rol van het 
toezicht in dat verband. Het gerevitaliseerde interbestuurlijk toezicht is een voorna-
me stap in de goede richting waar het ertoe heeft geleid dat het ook voor decentrale 
ambten vaak ondoorzichtige woud van specifieke toezichtarrangementen die veel 
sturender van karakter zijn dan de generieke instrumenten, flink is teruggesnoeid. 
Maar er lijkt nog wel werk aan de winkel en in dat verband kan met de stelling van 
de minister dat een terughoudende houding van centrale ambten noodzakelijk is om 
ruimte te scheppen voor decentralisatie, worden ingestemd. Alsdan kunnen amb-
ten van de centrale en van de decentrale bestuurslagen in wederzijdse gebondenheid 
én met zo groot mogelijke zelfstandigheid de gezamenlijke verantwoordelijkheden 
waarvoor zij staan, waarmaken. 

848 Raad voor het Binnenlands Bestuur, Eerste decentralisatieadvies, ’s-Gravenhage 1987, p. 5.
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V.3 ‘Proeve’ voor gewijzigde artikelen 124 en 132 van de Grondwet 

Als gedachtenexperiment sluit ik af met een ‘proeve’ voor een nieuwe tekst van de 
artikelen 124 en 132 van de Grondwet. Ik tracht in deze artikelen de kern van de 
aanbevelingen uit mijn onderzoek te comprimeren. Hierbij komen niet alle grond-
wettelijke bepalingen voor de decentrale rechtsgemeenschappen aan de orde zodat 
een vergelijking met de Proeve van de Raad voor het openbaar bestuur849 niet aan 
de orde is. 

Artikel 124 Grondwet
1. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat.
2. De besturen van gemeenten en provincies zijn belast met de voor hun 

grondgebied noodzakelijke regeling en bestuur, daaronder begrepen 
regeling en bestuur dat hen bij of krachtens deze en andere wetten is 
opgedragen. 

3. In afwijking van het tweede lid kunnen ingeval een onderwerp niet 
doeltreffend of niet doelmatig door de besturen van gemeenten of pro-
vincies kunnen worden behartigd, bij of krachtens bijzondere wet be-
sturen van de meest nabije overheidslichamen daarmee worden belast. 
Alsdan wordt de noodzaak daarvoor bij de in de vorige volzin bedoelde 
bijzondere wet bepaald.  

4. Gemeenten en provincies en hun besturen zijn onderling niet aan el-
kaar ondergeschikt en zijn evenmin ondergeschikt aan de centrale 
overheid of haar ambten.

Toelichting
De Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat kent een systeem waarin de ter-
ritoriale bestuurslagen zich gezamenlijk verantwoordelijk weten voor regulering en 
bestuur van de samenleving. Uitgangspunt daarbij is dat bevoegdheden waar mo-
gelijk bij organen van de meest decentrale bestuurslaag worden belegd. Maar bo-
venlokale belangen kunnen nopen tot bevoegdheidstoedeling aan ambten van een 
of meer andere bestuurslagen, die op hun beurt organen van andere bestuurslagen 
kunnen inschakelen. Daarvoor biedt het voorgestelde artikel de ruimte. Elk betrok-
ken ambt dient met zo weinig mogelijk interventies van andere organen te worden 
geconfronteerd en zo veel mogelijk beleidsvrijheid te hebben, zonder dat de geza-
menlijkheid geweld wordt aangedaan.

In het eerste lid van dit artikel is het decentralisatiebeginsel expliciet tot uitdrukking 
gebracht zonder dat grondwettelijk is vastgelegd dat het openbaar bestuur altijd uit 
drie territoriale lagen moet blijven bestaan. Daarmee is enerzijds vastgelegd dat Ne-
derland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is en moet blijven en kan anderzijds 
voor de wetgever ruimte ontstaan om wijzigingen in de huidige structuur aan te 
brengen als daaraan een breed ervaren behoefte bestaat. Thorbecke was reeds van 

849 Raad voor het openbaar bestuur, Provincies en gemeenten in de Grondwet, Advies modernisering 
van hoofdstuk 7 van de Grondwet, deel II, ’s-Gravenhage 2002, bijlage 2.
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oordeel dat het binnenlands bestuur een organisme is dat zich aan de eisen van de 
tijd moet kunnen aanpassen. Die eisen kunnen met zich brengen dat op enig mo-
ment wijzigingen in de inrichting worden aangebracht waarbij niet in alle gevallen 
drie bestuurslagen aanwezig zijn dan wel waarin niet wordt volstaan met drie gelijk-
vormige bestuurslagen in alle delen van de staat. In de Proeve van de Raad voor het 
openbaar bestuur ontbreekt deze ruimte.

De verantwoordelijkheid voor regeling en bestuur voor hun eigen grondgebied is 
in het tweede lid bij de besturen van de territoriaal gedecentraliseerde bestuursli-
chamen belegd. Zij moeten in eerste instantie zelf bepalen hoe zij hun grondgebied 
willen besturen en welke regelingen daarvoor noodzakelijk zijn. Dat is in overeen-
stemming met de positie die hen wordt toegedeeld in het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie waarin ook wordt erkend dat aan gemeente- en provinciebesturen 
de eerste verantwoordelijkheid voor hun grondgebied toekomt. Op grond van het 
tweede lid moeten de organen van de decentrale overheden alle taken vervullen die 
hen door de Grondwet, door de wet of door op de wet berustende andere regelge-
ving zijn opgedragen. Daaronder vallen uiteraard ook de taken waarmee zij in het 
tweede lid van het artikel worden belast. Voor handhaving van het in het vigerende 
recht gemaakte onderscheid tussen taken die in autonomie en taken die in medebe-
wind worden vervuld, bestaat onvoldoende aanleiding.

De taakverwaarlozingsregelingen zijn in dit voorstel gelijkgetrokken zodat er 
geen verschillen in rechtsgevolgen meer bestaan tussen de huidige autonome en ge-
vorderde taken en bevoegdheden. Ambten van decentrale besturen dienen al hun 
taken te vervullen in het belang van hun gemeente of provincie en haar inwoners. 

Het derde lid brengt het subsidiariteitsbeginsel tot uitdrukking,  maar verzekert 
tevens dat regeling en bestuur inzake bovenlokale of bovenregionale onderwerpen 
kunnen worden opgedragen aan besturen van de meest nabije andere overheidsli-
chamen i.e. de provincie of het Rijk; daarvoor geldt dat de bijzondere wet die dit 
regelt de noodzaak daartoe expliciteert. Wel is cruciaal dat ambten van andere be-
stuurslagen zich permanent bewust zijn van het gegeven dat de publieke bevoegd-
heid tot regeling en bestuur zo veel mogelijk dient te worden uitgeoefend op het 
voor de burger zo nabij mogelijke bestuursniveau.

Om ieder misverstand te voorkomen is in het vierde lid uitdrukkelijk bepaald dat er 
geen hiërarchie is tussen gemeente en provinciebesturen onderling en tussen hen 
en (ambten van) het rijk. Dat op gemeente- en provinciebesturen in het belang van 
de eenheidsstaat toezicht wordt gehouden door ambten van andere bestuurslagen 
doet hier niet aan af. Wel is cruciaal dat ambten van andere bestuurslagen zich per-
manent bewust zijn van het gegeven dat de publieke bevoegdheid tot regeling en 
bestuur zo veel mogelijk dient te worden uitgeoefend op het voor de burger zo nabij 
mogelijke bestuursniveau. 

Op grond van het tweede lid moeten de organen van de decentrale overheden 
alle taken vervullen die hen door de Grondwet, door de wet of door op de wet berus-
tende andere regelgeving zijn opgedragen. Daaronder vallen uiteraard ook de taken 
waarmee zij in het eerste lid van het artikel worden belast. Voor handhaving van het 



327

Zelfstandigheid in gebondenheid

in het vigerende recht gemaakte onderscheid tussen taken die in autonomie en taken 
die in medebewind worden vervuld, bestaat onvoldoende aanleiding. 

Uitgangspunt in een systeem waarin de drie bestuurslagen in de gedecentrali-
seerde eenheidsstaat zich gezamenlijk verantwoordelijk weten voor regulering en 
bestuur van de samenleving, is dat bevoegdheden waar mogelijk bij organen van 
de meest decentrale bestuurslaag worden belegd. Maar bovenlokale belangen kun-
nen nopen tot bevoegdheidstoedeling aan ambten van een of meer andere bestuur-
slagen, die op hun beurt organen van andere bestuurslagen kunnen inschakelen. 
Daarvoor biedt het voorgestelde artikel de ruimte. Elk betrokken ambt dient met 
zo weinig mogelijk interventies van andere organen te worden geconfronteerd en 
zo veel mogelijk beleidsvrijheid te hebben, zonder dat de gezamenlijkheid geweld 
wordt aangedaan. 

De vigerende taakverwaarlozingsregelingen worden in dit voorstel gelijkgetrok-
ken zodat er geen verschillen in rechtsgevolgen meer bestaan tussen de huidige au-
tonome en gevorderde taken en bevoegdheden. Ambten van decentrale besturen 
dienen al hun taken te vervullen in het belang van hun gemeente of provincie en haar 
inwoners. 

Artikel 132
1. Bij of krachtens de wet wordt de inrichting van gemeenten en provin-

cies geregeld, daaronder begrepen de samenstelling en bevoegdheden 
van hun ambten. 

2. Bij de wet wordt het toezicht op de besturen van gemeenten en provin-
cies geregeld. Het toezicht gaat niet verder dan strikt noodzakelijk is 
voor het daarmee te dienen belang van andere bestuurslichamen.

3. De wet regelt in welke gevallen besluiten van de besturen van gemeen-
ten en provincies aan preventief toezicht kunnen worden onderwor-
pen. Dat toezicht kan uitsluitend dienen om na te gaan of de besluiten 
in overeenstemming zijn met het recht en met het algemeen belang.

4. Besluiten van de besturen van gemeenten en provincies kunnen bij ko-
ninklijk besluit worden vernietigd. Vernietiging kan uitsluitend plaats-
vinden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang. Aan 
vernietiging kan schorsing voorafgaan.

5. Bij de wet kunnen voorzieningen worden getroffen voor het geval het 
bestuur van een gemeente of van een provincie zijn taken niet of niet 
naar behoren vervult en daardoor strijd met de wet of het algemeen be-
lang optreedt.

Toelichting
Het artikel geeft in het eerste lid de grondslag voor de regeling van de wijze waarop 
gemeenten en provincies worden georganiseerd. Nergens is aangegeven dat de or-
ganisatie van alle decentrale lichamen op dezelfde wijze dient te worden geregeld. 
Nu daaromtrent niets is bepaald, wordt aan de wetgever overgelaten te bepalen of 
differentiatie tussen categorieën van gemeenten en/of provincies wenselijk is.

Het tweede lid bevat de algemene grondwettelijke basis voor het interbestuurlijk 
toezicht die in de volgende leden wordt gespecificeerd. Interbestuurlijk toezicht 
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grijpt diep in in de bevoegdheid van decentrale bestuursorganen en daarom is, ove-
rigens conform de desbetreffende bepalingen van het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie, bepaald dat slechts toezicht mag worden ingesteld als dat ten be-
hoeve van de belangen van andere bestuurslagen niet anders kan. Daarbij zal in de 
Nederlandse verhoudingen met name het belang van de eenheidsstaat in het geding 
moeten zijn. 

Welk ambt bevoegd is tot het uitoefenen van preventief toezicht dient op grond van 
het derde lid bij of krachtens de wet te worden bepaald. De toetsingsgronden zijn 
limitatief. 

Het repressief toezicht is in het vierde lid opgedragen aan de regering die gebonden 
is aan twee vernietigingsgronden. De wetgever kan de mogelijkheid tot schorsing in 
de wet opnemen.

Het vijfde lid draagt de regeling in geval van taakverwaarlozing door decentrale 
ambten op aan de wetgever omdat vanwege het ingrijpende karakter daarvan, de-
mocratische legitimatie geboden is. 

De gronden die voor toetsing van decentrale besluiten gelden, zijn voor het pre-
ventief toezicht en voor het repressief toezicht gelijkluidend. Zij behoeven, zeker 
waar het de vraag betreft of de besluiten van de decentrale besturen in overeenstem-
ming zijn met het algemeen belang, steeds een zorgvuldige invulling door het toe-
zichthoudend ambt. 

Artikel 132a
Bij de wet wordt de financiële verhouding van de besturen van gemeenten en pro-
vincies tot het rijk geregeld en worden de belastingen die door die besturen kunnen 
worden geheven, bepaald. Krachtens de wet kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven.

Toelichting
Om hun taken te kunnen vervullen dienden de gedecentraliseerde overheidsamb-
ten te kunnen beschikken over voldoende financiële middelen die zij via dotaties 
vanwege het rijk ontvangen of uit eigen belastingheffing kunnen verwerven. Beide 
vormen moeten in de wet worden neergelegd. De wetgever is ook hierbij gehouden 
het Europees Handvest inzake lokale autonomie in acht te nemen. Via het bepaalde 
in de tweede volzin heeft de wetgever de mogelijkheid de vaststelling van financieel-
technische voorschriften te delegeren. 
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Samenvatting

De taken en bevoegdheden van de Nederlandse overheid zijn gespreid over ver-
schillende bestuurslagen en over verschillende ambten. Belangrijke reden voor die 
spreiding is het voorkomen van concentratie van macht bij spelers in het openbaar 
bestuur. Naast overheidsinstanties die voor speciale taken zijn op- en ingericht zoals 
waterschappen en zelfstandige bestuursorganen, zijn er voor de algemene taakbe-
hartiging van de overheid drie verschillende bestuurslagen, te weten rijk, provincies 
en gemeenten. De overheidsbevoegdheden worden binnen elke bestuurslaag uitge-
oefend door de eigen ambten of organen. Waar ambten van het rijk voor het hele 
land bevoegdheden uitoefenen, hebben de organen van de gemeenten en provincies 
een algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur voor hun eigen territorium. In dit 
boek wordt onderzocht hoe de staatsrechtelijke positie is van de (ambten van) ter-
ritoriaal gedecentraliseerde overheden in de Nederlandse decentrale eenheidsstaat. 
Het gaat om de vraag naar de plaats die gemeente- en provinciebesturen innemen 
in het staatsbestel en om de vraag hoe hun verhouding tot de ambten van het rijk is.

In een gedecentraliseerde eenheidsstaat strijden de uitgangspunten van decentra-
lisatie van bevoegdheid en van eenheid binnen de staat met elkaar. Decentralisatie 
veronderstelt dat ambten van gemeenten en provincies eigen bevoegdheden kunnen 
uitoefen voor hun grondgebied. De eenheid binnen de staat kan evenwel alleen wor-
den verzekerd als er mechanismen zijn die kunnen bewerkstelligen dat ambten van 
de drie bestuurslagen met elkaar in de pas lopen als dat in het belang van de staat 
noodzakelijk is. 

De taken en bevoegdheden van de ambten van de territoriaal gedecentraliseerde 
overheden zijn geregeld in het constitutionele recht. In dit verband zijn op nationale 
schaal met name de Grondwet, de Gemeentewet en de Provinciewet van belang. 
Maar Nederland is ook partij bij het in het kader van de Raad van Europa in Straats-
burg gesloten verdrag over de positie van decentrale overheden, het Europees Hand-
vest inzake lokale autonomie. Volgens dit verdrag is de mate van autonomie van de 
ambten van decentrale overheden in een staat de belangrijkste graadmeter voor het 
bestaan van daadwerkelijke democratie omdat aldus zo dicht mogelijk bij de burger 
overheidsmacht wordt uitgeoefend en zo veel mogelijk rekening kan worden gehou-
den met de lokale situatie. Dat sluit aan bij het subsidiariteitsbeginsel dat we kennen 
uit de rooms-katholieke sociale leer en bij het gedachtegoed van Alexis de Tocque-
ville over decentrale gemeenschappen en ook met de uit de protestantse staatsleer 
bekende soevereiniteit in eigen kring bestaan raakvlakken. Op deze ideeën en hun 
context wordt in het onderzoek ingegaan.

Het Handvest en de Grondwet onderkennen dat aan gemeente- en provinciebestu-
ren autonomie toekomt: zij kunnen zelf het initiatief nemen tot regeling en bestuur 
van publieke aangelegenheden op hun grondgebied voor zover zij niet treden in 
privébelangen van burgers (ondergrens) dan wel in belangen van andere overheden 
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(bovengrens). Daarnaast kunnen hun door met name de wetgever taken worden op-
gedragen die zij met meer of minder vrijheid kunnen uitoefenen. In dit onderzoek 
wordt aangetoond dat het autonomiebegrip in het Europees Handvest ruimer is dan 
wat in het Nederlandse staatsrecht onder autonomie wordt verstaan. Volgens het 
Handvest moeten decentrale overheden hun grondgebied op eigen initiatief kunnen 
besturen en regelen en daarbij zelfstandig kunnen handelen. Hun bevoegdheid moet 
substantieel zijn en ambten van andere bestuurslagen mogen pas optreden als zaken 
niet aan decentrale ambten kunnen worden overgelaten. In het nationale staatsrecht 
spreken we van autonomie als ambten hun eigen huishouding besturen en regelen. 
Een groot aantal taken oefenen Nederlandse decentrale overheidsambten volgens 
het nationale recht echter niet op eigen initiatief uit maar op initiatief van ambten 
van andere bestuurslagen. De centrale wetgever − regering en parlement tezamen − 
kan in wetten de medewerking van decentrale ambten inroepen bij de uitvoering 
van die wetten. Soms kan van gemeentebesturen ook in provinciale verordeningen 
medewerking aan de uitvoering daarvan worden gevraagd. In al deze gevallen is 
sprake van medebewind dat op grond van de wet in sommige gevallen verplicht is en 
in andere gevallen meer of minder beleidsvrijheid voor decentrale ambten inhoudt. 
Het Handvest rekent de medebewindstaken waarbij beleidsvrijheid bestaat, tot de 
autonomie van decentrale besturen en hanteert aldus een ruimer autonomiebegrip 
dan het nationale recht. Dat nationale rechters aan de bepalingen van dat Handvest 
tot nog toe geen directe werking toekennen zodat burgers en decentrale overheden 
zich niet op die voorschriften kunnen beroepen, houdt in dat het Handvest feitelijk 
slechts politiek van belang is. Maar de ambten van de centrale overheid laten zich 
ook in dit opzicht te weinig gelegen liggen aan de verplichtingen die voor hun uit het 
Handvest voortvloeien. In het onderzoek wordt aangegeven dat er grond is om aan 
een aantal voorzieningen in het Handvest meer juridische en politieke betekenis toe 
te kennen. 

De laatste decennia is het medebewind in Nederland sterk toegenomen. Ambten 
van het Rijk hebben in de loop der jaren veel oorspronkelijk tot de autonome sfeer 
van decentrale ambten behorende bevoegdheden aan zich getrokken en deze vaak 
later weer in de vorm van medebewind gedecentraliseerd. Recente voorbeelden zijn 
de grote decentralisatieoperaties in het sociaal domein die in dit onderzoek ook aan 
de orde komen. Mede aan de hand van casus over de opheffing van de binnenge-
meentelijke decentralisatie en bij gelegenheid van de introductie van de prostitutie-
verordening in de Gemeentewet wordt betoogd dat de consequenties van decentra-
lisaties en de vormgeving van autonome en medebewindsbevoegdheden niet altijd 
even goed doordacht lijken.

Tussen gemeenten, provincies en het rijk bestaat in het Nederlandse staatsrecht in 
algemene zin geen hiërarchie; het ene overheidsverband is niet hoger dan het an-
dere. Maar ambten van het rijk oefenen ten behoeve van de eenheidsstaat wel in-
terbestuurlijk toezicht uit op ambten van de provincies en van de gemeenten en 
provinciale bestuursorganen kunnen ook toezien op gemeentelijke organen. In de 
toezichtverhoudingen is aldus wel sprake van een rangorde van rijk, provincie en 
gemeente. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de achtergronden van en 
de ontwikkelingen in de verschillende toezichtmodaliteiten. Naast de vormen van 
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goedkeuring en vernietiging van decentrale besluiten door de Kroon en de taakver-
waarlozingsvoorzieningen zijn in de laatste decennia vele specifieke toezichtarran-
gementen ontstaan, uiteenlopend van mededelingsplichten voor het lagere orgaan 
tot concrete instructies en opdrachten van het hogere ambt. Daarnaast vindt er ook 
sturing plaats via ‘gouden koorden’: decentrale lichamen zijn voor hun financiële 
middelen in hoge mate afhandelijk van het rijk. Een en ander heeft geleid tot een 
onoverzichtelijk woud aan mogelijkheden voor hogere ambten om in te grijpen in 
bestuur en regelgeving van decentrale ambten en dat kan de beleidsvrijheid van het 
decentrale bestuur vergaand beïnvloeden. In verband hiermee is op 1 oktober 2012 
de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden die beoogt de specifieke 
toezichtarrangementen zo veel mogelijk terug te dringen en de generieke instru-
menten vernietiging en taakverwaarlozingsvoorzieningen nieuw leven in te blazen. 
Geconstateerd wordt dat het Rijk (nog) terughoudend is met het ingrijpen via het 
gerevitaliseerde toezicht: sedert de invoering daarvan zijn tot op heden geen vernie-
tigingsbesluiten tot stand gekomen noch zijn er taakverwaarlozingsvoorzieningen 
getroffen.

Inmiddels zijn er in juridisch opzicht alleen voor wat betreft de taakverwaarlozings-
voorzieningen nog verschillen tussen autonomie en medebewind. Bij verwaarlo-
zing van autonome bevoegdheden door een decentraal ambt moet een wet voor het 
concrete geval de gevolgen regelen terwijl bij verwaarlozing van medebewindstaken 
een hoger ambt in de plaats moet treden van het initieel bevoegde ambt en moet 
voorzien in regeling en bestuur in de desbetreffende provincie of gemeente. In het 
onderzoek wordt geconcludeerd dat er onvoldoende reden is voor handhaving van 
het verschil tussen autonomie en medebewind. In dit boek wordt voorgesteld het 
onderscheid te heroverwegen en in het nationale recht op dit punt meer aan te slui-
ten bij het Europees handvest inzake lokale autonomie. Gepleit wordt voor het waar 
mogelijk beleggen van bevoegdheden bij ambten op het voor de burger meest nabije 
niveau. Bij de uitoefening van die bevoegdheden dient aan decentrale ambten een zo 
groot mogelijke vrijheid te worden gelaten. Daarmee zou ook beter uitvoering wor-
den gegeven aan het in dat verdrag expliciet en in het nationale recht impliciet neer-
gelegde decentralisatiebeginsel. Vanwege de eenheid in de staat dienen de ambten 
van alle bestuurslagen zich daarbij wel onderling gebonden te weten en te voelen. Zij 
dienen hun regeling en bestuur op elkaar af te stemmen als dat vanwege bovenlokale 
of bovenprovinciale belangen noodzakelijk is. Dat veronderstelt wel steeds motive-
ring van die noodzakelijkheid. Voorts dient voldoende te worden onderkend dat in 
een aantal gevallen regeling en bestuur noodzakelijkerwijs op andere bestuursni-
veaus tot stand moeten worden gebracht. Dat is wat het rijksniveau betreft het geval 
als nationale aangelegenheden aan de orde zijn. Maar ook naar de mate waarin de 
primaire levensbehoeften van burgers aan de orde zijn, behoren de in de rechtsstaat 
in acht te nemen beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid veelal voor te 
gaan op het decentralisatie- en subsidiariteitsbeginsel en moeten zaken veelal nati-
onaal worden geregeld. Ook bij recente decentralisaties in het sociaal domein speelt 
dit aspect een belangrijke rol waarvoor evenwel niet altijd voldoende aandacht lijkt 
te bestaan.
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In het onderzoek is vastgesteld dat de bepalingen van het Europees Handvest inzake 
lokale autonomie niet altijd harde juridische garanties bieden voor bestuursorganen 
van decentrale overheden en dat dit een welhaast onontkoombaar gevolg is van het 
gegeven dat het Handvest het product is van onderhandelingen tussen landen met 
zeer uiteenlopende staatsrechtelijke tradities en staatkundige verhoudingen. Als ge-
meenschappelijk kenmerk geldt dat in het huidige tijdsgewricht overheidsmacht op 
belangrijke beleidsterreinen sterk is gecentraliseerd. Maar het Handvest kan voor 
de ambten van de decentrale overheden in de lidstaten-partij van grote waarde zijn 
doordat het uitdrukking geeft aan het door alle lidstaten gedeelde politieke uitgangs-
punt dat in een staat overheidsbevoegdheid moet worden gespreid en waar moge-
lijk moet worden uitgeoefend op het voor de burger meest nabije bestuursniveau. 
Deze uitgangspunten van subsidiariteit en autonomie zijn een goede basis voor de 
zelfstandige positie van decentrale overheden, tenminste zolang lidstaten zich er 
iets aan gelegen laten liggen. Om dat te bevorderen is monitoring vanuit de Raad 
van Europa onmisbaar. Nederland heeft de afgelopen jaren op diverse onderdelen 
van rijksbeleid ten aanzien van decentrale overheden kritiek vanuit Straatsburg ge-
kregen. Daarvan heeft de politiek zich niet altijd onder de indruk betoond. Dat de 
centrale Nederlandse wetgeving grotendeels in overeenstemming met het Hand-
vest kan worden geacht, speelt daarbij ongetwijfeld een rol maar met zijn nadruk-
kelijke kritiek op de afschaffing door de centrale overheid van het gebruikersdeel 
van de onroerendezaakbelasting en op de benoeming door de regering van de bur-
gemeester en de commissaris van de Koning heeft de Raad wel degelijk de vinger 
op zwakke plekken in de gedecentraliseerde staat gelegd. De centrale regering zou 
daar in mijn opvatting lessen uit moeten trekken. Ook de nationale rechter zou zich 
minder terughoudend kunnen opstellen als een beroep wordt gedaan op het Hand-
vest. Gebleken is dat decentrale overheidsorganen die ageren bij de rechter, worden 
geconfronteerd met het oordeel dat aan de door hen ter bescherming van hun au- 
tonomie ingeroepen bepalingen uit het Handvest, geen rechtstreekse werking toe- 
komt. Het leerstuk van de rechtstreekse werking wordt in dit boek niet besproken 
maar de kanttekening wordt gemaakt dat het leerstuk ten aanzien van het Handvest 
nuancering behoeft omdat de verdragsbepalingen zich niet richten tot burgers doch 
de positie van decentrale overheden jegens de centrale overheid beogen te bescher-
men. Bij de oordelen die de nationale rechters tot op heden hebben uitgesproken, 
lijkt sprake van een cirkelredenering van wetgever en rechter: de wetgever meent 
dat het nationale recht in overeenstemming is met het Handvest en zal derhalve niet 
overgaan tot maatregelen om de verdragsbepalingen verder uit te werken in wetge-
ving en de rechter past de verdragsbepalingen daarom niet toe. Zowel het Handvest 
als het nationale recht bevatten naar mijn oordeel voorschriften waarin voldoende 
concreet tot uitdrukking komt dat regeling en bestuur van decentrale belangen in 
eerste instantie bij decentrale besturen thuishoort en die die ambten de concrete 
bevoegdheden verlenen om hun eigen aangelegenheden te regelen en te besturen. 
Ik meen dat de desbetreffende bepalingen uit het nationale recht door rechter beter 
moeten worden ingezet om de decentralisatie te beschermen en dat de desbetref-
fende bepalingen uit het Handvest in navolging van rechters in andere landen door 
Nederlandse rechters moeten worden gehanteerd om nationaal recht dat strijdig is 
met de verdragsbepalingen onverbindend te verklaren dan wel buiten toepassing te 
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laten. Aldus kan het in het Handvest vervatte recht van de burger op een substantieel 
lokaal bestuur worden verzekerd. 

Voor wat betreft het Nederlandse voorbehoud bij de bepaling in het Handvest in-
zake algemene toegang voor decentrale bestuursorganen tot de rechter pleit ik des-
alniettemin voor handhaving. Niet omwille van het daaraan bij de toetreding tot het 
Handvest door de regering ten grondslag gelegde motief dat er destijds in Neder-
land nog geen algemeen beroepsrecht voor decentrale overheidsorganen bestond, 
maar omdat een dergelijk algemeen beroepsrecht in mijn optiek niet wenselijk is. 
Onverminderd mijn standpunt inzake de toepassing door de rechter van bepalingen 
uit het Handvest, meen ik dat de nationale rechtsbescherming is bedoeld voor de 
bescherming van subjectieve rechten en niet voor de bescherming van de aan be-
stuursorganen toevertrouwde publieke belangen. Als daarover conflicten ontstaan 
dient naar mijn mening binnen de bestuurskolom een oplossing te worden gevon-
den, in laatste instantie via gerevitaliseerd administratief beroep of via de gerevitali-
seerde grondwettelijke beslechting van bestuursgeschillen. Daarbij kan uiteindelijk 
het in de interbestuurlijke toezichtverhouding hiërarchisch hoogste bestuursambt 
zijn oordeel over de recht- én doelmatigheid van het decentrale besluit vellen. Dat 
is beter in overeenstemming met de bestuurlijke verhoudingen in het Nederlandse 
staatsrechtelijk bestel en past in een rechtssysteem dat rechtssubjecten subjectieve 
rechtsbescherming biedt. In dit verband bepleit ik ook een onderzoek naar de revi-
talisering van artikel 136 van de Grondwet dat handelt over de beslechting van ge-
schillen tussen bestuursorganen en waaraan ruimere strekking kan worden gegeven 
dan er doorgaans in wordt gelezen. 

In de Gemeentewet en de Provinciewet zijn in de paragrafen over de verhouding 
met het rijk een aantal uitdrukkelijke voorzieningen opgenomen die de positie van 
decentrale overheden zouden moeten beschermen. Deze bepalingen zijn veelal ge-
formuleerd als instructienormen en bieden de ambten van de decentrale overheden 
jegens het rijk niet of nauwelijks juridisch afdwingbare waarborgen. Dat geldt ook 
voor de bijzondere statusbepalingen die inhouden dat de organieke wetten gelden 
als algemene wetten waarvan door de bijzondere wetgever alleen mag worden afge-
weken als dat bijzonder aangewezen moet worden geacht voor het met de bijzonde-
re wet te bereiken doel; een dergelijke afwijking moet worden gemotiveerd in de toe-
lichting bij de desbetreffende bijzondere wet. De algemene wetgever kan de bijzon-
dere wetgever evenwel niet binden zodat met de bijzondere statusbepalingen niet 
kan worden voorkomen dat een willekeurige bijzondere wet ingrijpt in de regeling 
in de algemene wet en daarmee de positie van decentrale overheidsambten aantast. 

Nederland is als lidstaat-partij bij het Handvest gebonden aan hetgeen dat verdrag 
bepaalt. Dat betekent eerst en vooral dat het rijk gehouden is de positie die (ambten 
van) decentrale overheden op basis van het verdrag toekomt, te respecteren. In het 
onderzoek is gebleken dat dat niet altijd gebeurt. De nationale (mede)wetgever be-
toont zich soms onvoldoende op de hoogte van het Handvest en onderkent de ver-
bindende kracht daarvan niet altijd. Er bestaat naar mijn oordeel dan ook aanleiding 
actoren die betrokken zijn bij wetgeving die raakt of kan raken aan het Handvest, 
beter vertrouwd te maken met de implicaties van het Handvest voor het nationale 
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recht. De mate van lokale autonomie wordt uiteindelijk bepaald door de politieke 
bereidheid bij de centrale overheid om de uitgangspunten die in het Handvest, de 
Grondwet en de organieke wetten voor de decentrale overheden zijn neergelegd, in 
de praktijk toe te passen en bij de decentrale overheden om naar die uitgangspunten 
te handelen. Alleen als bij de ambten op de drie bestuurslagen voldoende besef van 
ieders eigen verantwoordelijkheden voor het geheel van overheidstaken aanwezig 
is, kunnen zij gezamenlijk het openbaar bestuur op de voor de samenleving meest 
doeltreffende manier vormgeven. Ter adstructie van hun eigen verantwoordelijk-
heid voor lokale regelgeving en bestuur moeten decentrale bestuursorganen zo 
nodig ook het subsidiariteitsbeginsel in stelling brengen dat door de centrale over-
heidsambten niet alleen als een politieke maxime behoort te worden gebruikt maar 
ook nageleefd dient te worden. 

Decentrale overheden oefenen op het voor de burger meest nabije niveau overheids-
bevoegdheden uit en zijn in staat in te spelen op de lokale of de regionale behoeften. 
Aldus kan de burger ook het beste betrokken worden bij de gemeenschap waarin 
hij leeft. Het recht van burgers om deel te nemen aan de publieke zaak op lokaal 
niveau, is in de Nederlandse wetgeving niet vastgelegd. Het Aanvullend Protocol 
bij het Handvest is hier wel aan gewijd maar met de vaststelling van de regering bij 
de toetreding tot dit protocol dat Nederland voldoet aan de eisen, is daadwerkelijke 
burgerparticipatie nog geen feit. De representatieve democratie waarin de inbreng 
van burgers zich lang veelal heeft beperkt tot stemmen bij verkiezingen, is de laatste 
decennia ook onder druk komen te staan door een aantal sociale en economische 
veranderingen in de samenleving. Er lijkt een tendens te zijn om van de represen-
tatieve democratie steeds verder op te schuiven naar een directere vorm van demo-
cratie waarin burgers kunnen participeren in het openbaar bestuur, vooral in hun 
directe leefomgeving. In dat verband lijkt de beslissing van de centrale wetgever om 
de deelgemeenten af te schaffen, ondoordacht. De participatiegedachte en de ver-
sterking van de directe democratie zouden juist hun beslag kunnen krijgen in bin-
nengemeentelijke decentralisatie in meer gemeenten. Naar mijn oordeel betekent de 
afschaffing van de deelgemeenten evenwel dat daarvoor in de Nederlandse staats-
rechtelijke verhoudingen voorlopig geen plaats is nu de wetgever zich duidelijk daar-
tegen heeft uitgesproken. Daardoor kunnen bestuurscommissies ook niet worden 
toegerust met brede bevoegdheden; het ontbreekt hen bovendien aan voldoende de-
mocratische legitimatie om het gat dat met de afschaffing van de mogelijkheid van 
binnengemeentelijke decentralisatie is ontstaan, te vullen. In dit verband moet ook 
worden gewaakt tegen te vergaande gemeentelijke herindeling. Weliswaar brengt de 
toeneming van gemeentelijke taken met zich dat er voldoende bestuurskracht nodig 
is maar herindeling is alleen een goede oplossing indien daarvoor voldoende draag-
vlak bestaat. De gang van zaken in de herindelingsprocedure in Heerlen en Land-
graaf is een illustratie van een situatie waarin provinciebestuur en regering daar te 
weinig aandacht voor hebben gehad. Indien de schaalgrootte van gemeenten onvol-
doende is lijkt een betere optie om samenwerkingsverbanden aan te gaan met omlig-
gende gemeenten, bijvoorbeeld via ambtelijke fusie op een of meer beleidsterreinen. 
Decentralisatie zou immers ook moeten inhouden dat gemeenteraden in beginsel 
zelf besluiten over hun voortbestaan.
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In haar Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet uit april 2015 neemt de 
regering het standpunt in dat het constitutionele recht weinig normatief is als het 
gaat om afdwingbare normen over de positie van decentrale overheden en hun amb-
ten. De wetgeving zou volgens de regering slechts procedurele waarborgen bevatten 
voor het tot stand brengen en bewaren van het evenwicht tussen de verschillende 
bestuurslagen. Deze opvatting acht ik zorgelijk. Zij geeft mijns inziens blijk van te 
weinig aandacht voor de fundamenten van ons gedecentraliseerd bestel. Dat de de-
centrale overheidsambten aan grondwettelijke en wettelijke bepalingen die hande-
len over of raken aan hun bevoegdheden, geen subjectieve rechten kunnen ontlenen, 
betekent niet dat ambten van de centrale overheid zich niet gehouden behoeven te 
achten aan de fundamenten van ons staatsrechtelijk bestel. Zij dienen in mijn optiek 
ook in materiële zin daaraan recht te doen en bevoegdheden te laten of te beleggen 
op een zo decentraal mogelijk niveau. De decentrale ambten moeten die bevoegdhe-
den in hun territoir in zo groot mogelijke vrijheid kunnen uitoefenen. Van ingrepen 
in die vrijheid dient slechts sprake te zijn indien de gemeente- of provinciebesturen 
daadwerkelijk het recht of het algemeen belang schaden. Dat de decentrale wetgever 
uiteindelijk taak en bevoegdheden van decentrale ambten kán bepalen betekent niet 
dat hij dat ook ongebreideld mág doen. 

De overtuiging dat decentralisatie meer voordelen dan nadelen biedt, heeft in de 
laatste decennia terrein gewonnen en wordt steeds nadrukkelijker uitgedragen. Ook 
kan worden vastgesteld dat er meer bevoegdheden bij ambten van decentrale overhe- 
den zijn komen te liggen. Maar die bevoegdheden gaan lang niet altijd gepaard met 
een grotere beleidsvrijheid voor de ambten van de decentrale overheden. Daarmee 
is tot op zekere hoogte sprake van papieren decentralisatie. Bij overheveling naar 
decentrale ambten van voorheen bij organen van de centrale overheid berustende 
taken en bevoegdheden via medebewind, zoals ingeval van de grote decentralisaties 
in het sociaal domein, hebben decentrale overheden de plicht mee te werken aan de 
uitvoering van regelingen van de centrale overheid terwijl zij lang niet altijd over vol-
doende beleidsvrijheid kunnen beschikken en hen door het rijk zeker niet altijd alle 
met de uitoefening van de gedecentraliseerde taken gemoeide financiële middelen 
ter beschikking worden gesteld. Dat leidt niet tot zelfstandigheid van (ambten van) 
decentrale overheden maar slechts tot een sterke afhankelijkheid jegens (ambten 
van) de centrale overheid. Er lijkt dan ook alle reden voor herbezinning op de rollen 
van (de organen van) de drie territoriale bestuurslagen in ons bestel. Daarbij zou het 
vertrekpunt moeten zijn de gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden voor 
regulering en bestuur van de samenleving en zou moeten worden getracht bevoegd- 
heden zo veel mogelijk te beleggen op het voor de burger meest nabije en via zijn 
kiesrecht, inspraak- en participatiemogelijkheden te beïnvloeden overheidsniveau. 
Slechts waar bovenlokale belangen aan de orde zijn zal bevoegdheidstoedeling aan 
organen van minder nabije overheidslagen geboden zijn. Alle betrokken organen 
dienen zich steeds betrokken en verantwoordelijk te weten en met erkenning van en 
respect voor ieders rol in het geheel hun taken te vervullen in de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat. Op rijks- en provinciaal niveau dient dan terughoudendheid te wor- 
den betracht bij het interveniëren via regelgeving en interbestuurlijk toezicht terwijl 
op gemeentelijk niveau bereidheid moet bestaan om bij bovenlokale belangen sa- 
menwerking te zoeken met andere bestuursorganen en voldoende oog moet bestaan 



336

Ine van Haaren-Dresens

voor het belang van de eenheidsstaat en de rol van het toezicht in dat verband. Het 
gerevitaliseerde interbestuurlijk toezicht is een voorname stap in de goede richting 
waar het ertoe heeft geleid dat het ook voor decentrale ambten vaak ondoorzichtige 
woud van specifieke toezichtarrangementen die veel sturender van karakter zijn dan 
de generieke instrumenten, flink is teruggesnoeid. Maar er lijkt nog wel werk aan 
de winkel en een terughoudende houding van de ambten op Rijksniveau is nood-
zakelijk om ruimte te scheppen voor decentralisatie. Alsdan kunnen ambten van de 
centrale en van de decentrale bestuurslagen in wederzijdse gebondenheid én met zo 
groot mogelijke zelfstandigheid de gezamenlijke verantwoordelijkheden waarvoor 
zij staan, waarmaken.
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Summary

In this thesis the constitutional position of provinces and municipalities in the 
Dutch decentralised unitary state is researched and analysed, the main questions 
being what their stance in the structure of public government is and should be as 
well as how their relations to the national level are and should be, seen in view of the 
European Charter of Local Self-Government. 

The Netherlands, the European part of the Kingdom of the Netherlands, is a decen-
tralised unitary state. Besides the bicameral Parliament, the Government and the 
individual Ministers, which all belong to the public authority at national level, there 
are other public authorities with their own competences and constituencies. These 
other public authorities are either in charge for a specific territory or for a specific 
function (e.g. water boards). The entities with a general authority to govern their 
own territories are the provinces and the municipalities. In Dutch constitutional 
law, the State, the Province and the Municipality are considered public legal entities 
or bodies; they act through their organs. The representative at provincial level is the 
Provincial Council whereas at local level the Municipal Council is the representa-
tive authority. The executive organs for the province are the Board of the King’s 
Commissioner and Provincial Aldermen and the King’s Commissioner. For the mu-
nicipality the Board of Mayor and Aldermen and the Mayor have executive powers. 
The national public authority is the State, its representative organ being Parliament 
and the executive powers being conferred to the Government (also referred to as 
the Crown). The national Parliament consists of two chambers, the Chamber of di-
rectly elected representatives (called Second Chamber), and the indirectly elected 
Senate (called First Chamber). Although strictly speaking not correct as there is no 
constitutional hierarchy amongst the authorities at the three levels, the provinces 
and the municipalities are often still referred to as lower bodies with respect to the 
national state being the higher body. One could better define this as municipalities 
being the first tier, provinces the second tier and the state the third tier of Dutch 
public government. The main reason for the allocation of powers to authorities at 
three levels of government is the vertical distribution of public responsibilities in or-
der to avoid concentration of power on a single level and/or with few public authori-
ties. Within a decentralised unitarian state, the principle of decentralisation and 
that of unity are competing as the decentralized authorities must be able to exercise 
their own competencies whilst the unity of the state can only be guaranteed if there 
are mechanisms that can assure that the three levels of government are on the same 
playing field when national interests are concerned. Therefore in a unitarian state, 
provisisions for administrative supervision are necessary. In this thesis, background 
and developments in the supervision system are described and commented.

In Dutch law, the Constitution, the Municipality Act and the Province Act include 
the most important legal provisions regarding tasks and competences of munici-
pal and provincial authorities. But the Netherlands is also obliged by the European 



338

Ine van Haaren-Dresens

Charter of Local Self-Government, a treaty concluded within the framework of the 
Council of Europe in Strasbourg. The Charter has come into effect for the Nether-
lands on 1 July 1991. It should be noted that the Dutch government has made some 
declarations and has voiced reservations regarding articles 7.2, 8.2, 9.5 and 11. 
For this book the reservations concerning article 8 paragraph 2 and article 11 are 
relevant. The first one is meant to safeguard the possibility of inter-administrative 
supervision for expediency reasons; this supervision is thought necessary to annul 
decisions that could harm the so called general interest. This kind of supervision 
can seriously threaten the autonomy of a municipality or a province. Although in 
practice, annullment for expediency reasons is not often applied, it would be more 
in line with the principles of the Charter to abolish the possibility of supervision for 
expediency reasons altogether. Unfortunately, the Government holds the opinion 
that the interest of the unity of the state may set aside the principle of decentralisa-
tion here. The reservation concerning article 11 was thought necessary as in 1991 
there was no general recourse to the judiciary for decentral authorities. Nowadays, 
in nearly all situations where a decentral public authority has a legal interest, it also 
has a right of recourse under the General Administrative Law Act. Although Dutch 
law nowadays gives provinces and municipalities the right to appeal to a judge when 
a decision concerns their interests, neither declarations nor reservations have been 
withdrawn by the Netherlands until now. 

According to Dutch constitutional law, the provisions of a concluded treaty are part 
of the legal order. For the applicability of treaties the system of monism is followed 
which means that the treaty is adopted in national law and its provisions as such are 
legally binding. Consequently, the treaty has internal effect without transformation 
in national legislation being required. This system is not laid down in written law 
but has been accepted in jurisprudence. All treaty provisions are part of the Dutch 
legal order but not all provisions have the same legal effects. Dutch Constitution de-
clares that provisions that are binding for everyone i.e. that are self-executing, must 
be published before they will be binding. After publication they have direct effect 
without any interference of the legislature being required. Public authorities, either 
legislature, executive or judiciary, have to apply them and citizens can invoke them 
before a judge. Ultimately it is the judge who decides in an actual case whether a 
provision has direct effect or not. He can base his judgment on the text, the nature, 
the tenor and/or the history of the clause; also the treaty concluding parties’ inten-
tions can be taken into consideration although these intentions are not decisive. I 
have made an analyses of all Dutch jurisprudence in which the Charter has been 
invoked. In all cases, the judgments declare the relevant provisions of the Charter 
not to be self-executing and therefore not eligible for invocation. From my perspec-
tive these judgments show too much restraint as various provisions in the Charter 
do not need any further implementation in order to be clear enough to be applied by 
judges. When entering into the Charter, the Dutch government has declared Dutch 
constitutional law to be in accordance with the Charter, except for the provisions 
for which reservations have been made. Therefore Dutch law is thought not to need 
adaptation in order to implement the Charter. Against this background it is quite 
strange that the provisions in the latter are being considered not to be applicable. 
Notwithstanding this point of view, I would like to raise the question whether the 
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right of appeal for public authorities in article 11 of the Charter is appropriate. In 
the national legal system, recourse to a judge is meant to ensure the proper applica-
tion of subjective rights. Public authorities do not hold subjective rights but have 
to ensure the public interest. When, in doing so, differences of opinions with other 
public authorities occur, the path to be taken is that of an administrative procedure 
in which a higher ranking public authority decides upon the conflict instead of re-
course to a judge. In this respect, it could be worthwhile to examine whether the 
provision for conflicts in article 136 of the Constitution could be revitalised and/or 
extended. 

Decentral government has its own chapter in the Dutch Constitution since 1983 
and is regulated in two organic laws, the Municipality Act and the Province Act that 
came into force on January 1, 1994. According to Dutch law, municipalities can ini-
tiate regulation and management of their own affairs, called their ‘household’. Espe-
cially municipalities have been established long before the state was born and there-
fore they are considered not to take their competence from attribution or delegation 
by the Constitution or the legislature but to be entitled to self-government in their 
own right. This is the foundation for the competence that is called autonomy of de-
central authorities in the Netherlands. The autonomous competence allows them to 
initiate regulation and management of all affairs that concern their own ‘household’. 
But regulation and management can, in accordance with the Constitution, also be 
required from local authorities by legislation of public body at national and – in case 
of a municipality – provincial level. The level of policy freedom in case of required 
co-government – in Dutch ‘medebewind’ – may vary from almost none in the case 
of mechanical application of national law to almost full freedom of policy. Theoreti-
cally, ‘medebewind’ is of a different nature than the autonomous competency. How-
ever, the right to self-government as guaranteed in the European Charter, concerns 
both Dutch autonomous competency as the required one that leaves freedom for 
decentral policy. The ‘household’-doctrine has been introduced by statesman Johan 
Rudolph Thorbecke. He is thought to have known the ideas of Alexis de Tocqueville 
on the advantages of the allocation of public power to local communities. The book 
goes into the ideas of Tocqueville on decentralisation that are inspired by what he 
has experienced during his travels in the United States of America. In Thorbecke’s 
days, in the midst of the 19th century, the ‘household’ had a clear meaning, as the 
state, the provinces and the municipalities were thought to have their own natural 
spheres of competence. The nature of a matter determined the competence area to 
which it belonged and public authorities were considered to only move within this 
field. However, Thorbecke has also acknowledged that the system should be dynam-
ic and if necessary should be adjusted to developments in later times. As the public 
responsibilities have increased over the years, it has become harder and harder to 
assign a responsibility to a specific sphere. Often more than one circle has become 
involved in a matter and responsibilities have developed in time. As a consequence, 
the concept of three spheres has been substituted by the principle that a duty should 
be fulfilled by the authority that can do so most appropriately. In the European Un-
ion and in the European Charter, the ideas of subsidiarity, as I point out in this book, 
have been brought forward by the Roman Catholic social doctrine, also have influ-
enced the allocation of public powers. Authorities that are as close as possible to the 
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citizens should be entrusted with public powers as they are familiar with local needs 
and alternatives and thus can serve the citizens in the best way. Nowadays, this prin-
ciple is also a tenet in Dutch law. This means that in recent years, responsibilities 
of the national government and legislature are being decentralised on a large scale 
to municipalities and provinces by invoking them in ’medebewind’. The state also 
has taken over rather many responsibilities from local authorities and has, after the 
taking over, often transferred the formerly autonomous competencies to the decen-
tral authorities again by legislation requiring local or provincial ‘medebewind’. Re-
cently, there has been a huge decentralisation operation in the field of social-medical 
and youth care. Many tasks that were formerly assigned to central government are 
now required from local government. But the State does not always transfer the nec-
essary financial means which causes problems for the decentral authorities. Their 
scale can also cause problems regarding governability. Therefore co-operation, es-
pecially between small municipalities, is necessary. Central government considers 
amalgamation of smaller communities to be a solution for these problems but in my 
opinion amalgamations should be initiated by decentral authorities themselves and 
should be supported by the local communities. Otherwise, the principle of subsidi-
arity could be considered undermined. 

In Dutch constitutional doctrine there is no formal hierarchy between parliamen-
tary laws but the Province Act and the Municipality Act are considered general acts. 
This means that they contain provisions stating that specific laws which require 
regulation and management from provinces or municipalities (‘medebewind’) or 
which alter their competences, must be in correspondence with the respective gen-
eral act, except in case a difference is required by a special public interest. These sta-
tus provisions are meant to give the Province Act and the Municipality Act a special 
significance in relation to other laws. According to these status provisions, specific 
acts must, whenever possible, follow the system for the allocation of responsibilities 
to the different organs that is laid down in the general acts: the primate for legisla-
tive and executive responsibilities lies with the councils, daily management with the 
boards. However the legislator of today cannot bind the legislator of tomorrow and 
if a specific act does not respect the general act, nothing can be done as there is no 
(constitutional) court that can annull legislation made by the national legislator that 
does not respect a previous law of the same legislature.

Notwithstanding the fact that there is, as said already, no general hierarchy be-
tween the three tiers of government in the Dutch constitutional law, for adminis-
trative control the national government certainly is the higher ranking authority. 
Government supervises the decisions of authorities of the lower level and this can 
have substantial impact on local and regional authorities. As previously indicated, 
that supervision is seen as a means to equalise the principles of unity (the sovereign 
state) and decentralisation (the decentralised state). The ex ante approval of decen-
tral decisions has seriously been diminished in the last decades but decisions based 
on autonomous and ‘medebewind’ competencies can still be annulled, both on the 
grounds of unlawfullness or for expediency reasons. Administrative annulment is 
an instrument for general supervision, as are the provisions for situations in which 
local authorities neglect their duties. Over the years, the system of inter adminis-
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trative supervision in the Netherlands had become very unclear as specific laws on 
different policy fields introduced various forms of supervision ranging from e.g. the 
simple announcement of a decision, binding indications given by the higher level 
authority and other instruments of positive or steering control. In order to clean up 
the opaque forest, many provisions for specific supervision have been abolished and 
the general forms of supervision have been revitalised recently. Now there are two 
general forms of supervision, i.e. the ex post annulment of a decision or a regulation 
of a decentral authority by central government, and the provisions for neglect. Ac-
cording to the latter, if a local authority neglects its duties, a higher ranking author-
ity can take over these responsibilities. If the negligence concerns the autonomy of 
a decentral authority a special act has to be made to appoint a commissioner who 
can govern temporarily; since the 1950’s when communists in charge in some mu-
nicipalities in the north of the country did not govern the municipalities according 
to the law, this possibility has not been applied any more. These various provisions 
for neglect of public duties nowadays comprise the only difference in legal effect be-
tween autonomous and required competencies. As also pointed out above, decisions 
or regulations can be suspended and can be annulled by the higher level authority 
if they are in violence with the law or with the general (public) interest. The latter 
criterion allows central government to influence the policy of decentral authorities 
to a large extent although in jurisprudence it has been decided that the supervising 
authority must weigh all relevant aspects: the general interest of the central author-
ity may be oppossite to another general interest of a decentral authority. In these 
circumstances both general interests have to be weighed and courts can examine, al-
though marginally, whether this has been done in a proper way. This book contains 
an analysis of the jurisprudence concerning all inter administrative annullments on 
expediency grounds since 1980. It also provides an overview of instruments, sorts 
and objectives of supervision and of ideas and suggestions of many advisory com-
mittees on supervision. The choices made by the legislature are commented and the 
provisions in Dutch law are confronted with the provisions in the European Charter 
of Local Self-Government.

The principles of the decentralised unitarian state in my opinion must lead to the 
allocation of public powers to authorities that are as close to the local community 
as possible. This is necessary to serve the citizens best and to create as much in-
volvement of society members as possible, thus assuring a true and lasting democ-
racy. But special attention should be paid to the constitutional right to equality of 
citizens. In situations when citizen’s basic needs are at stake, the right to equality 
should prevail over the principle of government close to the citizen in my opinion. In 
a decentralised state, national government should try to hold back in the execution of 
its supervision competencies and must only act if consultations have no results and 
intervention is strictly necessary. Simultaneously the complexity of society requires 
all tiers of public authories to take responsibility in mutual co-operation and efforts 
whenever needed for society to be governed properly. Since there are no other legal 
effects of the difference between autonomous and required competencies than in 
case of neglect of public duties, the difference should be abolished altogether and be 
replaced by the concept of shared responsibilities. In cases of authorities not adher-
ing, an ad hoc law should regulate the measures necessary in the occurring situa-
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tion. Thus the Dutch constitutional system would be more in line with the European 
Charter and both central and decentral authorities will, whilst allocating compen-
tencies at the most decentral level as decentral authorities are the foundation of true 
democracy, be able to do justice to their mutually bonded responsibilities.
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