
1 Algemene inleiding: wat is
bestuursrecht?

Wie kiest voor een rechtenopleiding zal deze keuze veelal maken met in het
achterhoofd spectaculaire strafzaken die uitgebreid in de actualiteit aan bod zijn
geweest of het optreden van bekende strafrechtadvocaten in tv-programma’s.
Maar het Nederlandse recht bestaat uit veel meer dan alleen strafrecht. Dat heb
je intussen waarschijnlijk ook al ontdekt. Zo kennen we bijvoorbeeld ook nog
het privaatrecht, het internationaal en Europees recht, het staatsrecht en het
bestuursrecht. Een belangrijk en groot deel van het Nederlandse recht bestaat
uit bestuursrecht. Eigenlijk wordt ons leven binnen de maatschappij grotendeels
aangestuurd en georganiseerd door bestuursrecht. Zonder dat je het in de gaten
hebt, wordt je dagelijks leven ‘beheerst’ door het bestuursrecht. Zo valt bijvoor-
beeld de toekenning van studiefinanciering onder het bestuursrecht. De toeken-
ning van studiefinanciering is een bestuursrechtelijke beslissing die voor een
student niet alleen rechten maar ook plichten in het leven roept. Zo maakt de
OV-studentenkaart (ofwel ‘het studentenreisproduct’) deel uit van je studiefinan-
ciering. In principe is je OV-kaart gratis. Studeer je echter niet binnen tien jaar
af, dan wordt € 89 per maand in rekening gebracht voor het gebruik van de OV-
kaart en zul je dus alsnog een flink bedrag aan de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) moeten betalen voor het gebruik van je OV-kaart in je studententijd. Ook
de brandveiligheidsvoorschriften die een huisbaas van een studentenhuis in
acht moet nemen, vallen onder het bestuursrecht. In dit inleidende hoofdstuk
wordt al op hoofdlijnen aangegeven wat onder bestuursrecht wordt verstaan.
Bij lezing van de inleiding zal direct opvallen dat het bestuursrecht een aantal
abstracte leerstukken kent. Dat maakt het begrip van het bestuursrecht in eerste
instantie misschien wat lastig. Gaandeweg zal het bestuursrecht meer gaan
leven en kun je ook de meer abstracte leerstukken en onderdelen van het
bestuursrecht beter plaatsen.
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1 .1 Het verband tussen besturen en bestuursrecht

Bestuursrecht houdt verband met ‘besturen’. Iedereen kan zich wel iets voorstel-
len bij het begrip ‘bestuur’. Misschien ben je zelf wel actief in een bestuur van
een sport- of studentenvereniging. Een bestuur geeft leiding aan een dergelijke
vereniging. Het bestuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat de leden van de vereniging
op tijd contributie betalen. Het bestuur besluit over belangrijke investeringen
(zoals de bouw van een nieuwe kantine). Verder onderhoudt het bestuur van
de vereniging contacten met andere instanties zoals een bierbrouwerij en
sponsoren.

Ook een land als Nederland wordt bestuurd. Daarvoor is een bijzonder type
bestuur in het leven geroepen: het openbaar bestuur. In eerste instantie is dit
misschien een vaag begrip. Het begrip openbaar bestuur wordt vaak in verband
gebracht met het begrip overheid. Er is niet één overheid. De overheid bestaat
uit verschillende onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld de gemeentelijke overheid, de
provinciale overheid en de rijksoverheid. Het begrip overheid is ruimer dan het
begrip openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is dat deel van de overheid dat
zich bezighoudt met besturen. Daarnaast maken er andere instanties deel uit
van de overheid. Daarbij kan gedacht worden aan de rechterlijke instanties (zoals
de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad). Deze rechterlijke instanties
zijn in het leven geroepen om recht te spreken (niet om te besturen). Ook kennen
we de wetgever in formele zin (die bestaat uit de regering en de Staten-Generaal
(d.w.z. de Eerste en Tweede Kamer); zie art. 81 Gw). De wetgever in formele zin
heeft als taak het maken van wetten. Dit zijn meestal algemene regels. We zien
hier de driedeling wetgeving, rechtspraak en bestuur binnen de overheid. Deze
driedeling staat ook wel bekend als de trias politica. Daarbij speelt de scheiding
van deze machten een belangrijke rol.

Bestuursrecht begrepen
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Het openbaar bestuur als deel van de overheidFiguur 1.1

1.1.1 Verschillende bestuursniveaus

Nederland wordt bestuurd op verschillende niveaus. We kennen bijvoorbeeld
openbare besturen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. De openbare
besturen kennen een bepaalde organisatiestructuur die op alle niveaus terugkeert.
In de meeste gevallen is er een dagelijks bestuur dat gecontroleerd worden door
een democratisch gekozen orgaan dat eveneens deel uitmaakt van datzelfde
openbaar bestuur. Op gemeentelijk niveau is er een college van burgemeester en
wethouders (art. 34 lid 1 Gemw). Dit college is belast met het dagelijks bestuur
(art. 160 lid 1 en onder a Gemw). Het college van burgemeester en wethouders
wordt gecontroleerd door de gemeenteraad (art. 169 Gemw). De gemeenteraad
wordt eens in de vier jaar door inwoners van de desbetreffende gemeente
gekozen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente (art.
7 Gemw). Een bestuursorganisatie bestaat dus uit verschillende onderdelen.
Deze onderdelen van de bestuursorganisatie worden ook wel ‘bestuursorganen’
genoemd. Zo hebben we hiervoor kennisgemaakt met het college van burge-
meester en wethouders en de gemeenteraad. Dit zijn twee ‘bestuursorganen’ van
de gemeente. Het begrip ‘bestuursorgaan’ is een van de belangrijkste begrippen
in het bestuursrecht (samen met het begrip ‘besluit’ en het begrip ‘belangheb-
bende’). In hoofdstuk 2 zullen we daar nog uitvoerig naar gaan kijken.

In het hierna opgenomen schema wordt in beeld gebracht hoe de bestuursorga-
nisatie van een gemeente eruitziet. Het valt meteen op dat het gemeentebestuur
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en de bestuursorganisatie een complex geheel vormen. Op dit moment is het
voldoende dat je je dit realiseert op basis van figuur 1.2. Verderop in dit boek
wordt nog uitvoerig aandacht besteed aan de taken en bevoegdheden van het
gemeentebestuur.

Bij de bestudering van het bestuursrecht richten wij ons vooral op de taken en
bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders, zo zal ook
verderop in dit boek nog blijken. Daarvoor is een logische verklaring. Het college
van burgemeester en wethouders is namelijk het orgaan dat belast is met het
dagelijks bestuur. Een gemeente kent echter meer organen die belast zijn met
bestuurstaken (bestuursorganen). Welke bestuursorganen er binnen een gemeente
bestaan, komt zoals gezegd in hoofdstuk twee aan de orde.
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Het openbaar bestuur op gemeentelijk niveauFiguur 1.2

Bestuursrecht begrepen

20



Het openbaar bestuur kent, zoals gezegd, een bepaalde organisatiestructuur die
op alle niveaus terugkeert. Op rijksniveau zien we dan ook hetzelfde als op
gemeentelijk niveau.

Op rijksniveau vormt de regering het (dagelijks) bestuur. De regering bestaat uit
de Koning en de ministers (art. 42 Gw). Deze ministers worden door het
(democratisch gekozen) parlement (de Eerste en Tweede Kamer) gecontroleerd.
Zo kunnen leden van de Tweede Kamer een minister kritische vragen stellen
over de overschrijding van de begroting bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn,
over een milieuschandaal of over de uitzending van Nederlandse militairen voor
een vredesoperatie.

Zoals gezegd maken het college van burgemeester en wethouders en de regering
deel uit van het Nederlandse openbaar bestuur. Een college van burgemeester
en wethouders bestuurt op gemeentelijk niveau. De regering bestuurt op landelijk
niveau. De activiteiten van de regering zijn goed zichtbaar. Dagelijks tref je
daarover berichten aan in de media. Ook de activiteiten van gemeentebesturen
blijven niet onzichtbaar. In regionale dagbladen, lokale weekbladen, op internet
en in de social media wordt regelmatig aandacht besteed aan deze bestuursacti-
viteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de berichtgeving over een op initiatief
van het college van burgemeester en wethouders te bouwen nieuw multifuncti-
oneel schoolgebouw.

Er zijn ook minder bekende besturen. Zo heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord
van het dagelijks bestuur van een waterschap. Welke activiteiten deze minder
bekende besturen – zoals het dagelijks bestuur van een waterschap – verrichten,
is voor een buitenstaander niet altijd meteen duidelijk. Bij een waterschap ver-
raadt de naam nog enigszins welke bestuursactiviteiten er plaatsvinden. Het zal
iets te maken hebben met water. Dat is inderdaad het geval. Een waterschap
houdt zich onder meer bezig met het onderhoud van dijken en het beheren van
beken en rivieren. Om precies te weten te komen wat een bestuur van een
waterschap doet, zal de Waterschapswet bekeken moeten worden. Artikel 10
van deze wet bepaalt dat het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen
bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Artikel 78 van de Waterschaps-
wet kent aan het algemeen bestuur de bevoegdheid toe om verordeningen te
maken die het nodig oordeelt voor de taken die aan het waterschap zijn opgedra-
gen. In zo’n waterschapsverordening kan bijvoorbeeld zijn bepaald dat eigenaren
van sloten deze sloten jaarlijks moeten schoonmaken. Wie de Waterschapswet
nauwkeurig bestudeert, zal ontdekken dat een volledig antwoord op de vraag
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wat een waterschap zoal doet in de wet niet gegeven wordt. Dat is kenmerkend
voor alle openbaar bestuur: de wet geeft regels voor de organisatie van het
openbaar bestuur, verschaft het bestuur bevoegdheden en stelt regels aan het
besturen, maar de wet geeft niet tot in detail aan wat het bestuur nu precies
moet doen en hoe het in een concrete situatie moet handelen. Dat kan ook niet.
Het openbaar bestuur moet steeds het maatschappelijk leven regelen en sturen.
En dat is maatwerk. In een ingewikkelde samenleving zoals we die kennen in
Nederland kan de wetgever hooguit op hoofdlijnen richting geven aan het
bestuur. Daarbij moet je ook niet vergeten dat een wet niet eenvoudig van de
ene op de andere dag te wijzigen is, terwijl maatschappelijke ontwikkelingen
soms wel vragen om snelle aanpassingen van het bestuur.

1.1.2 Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang

Het openbaar bestuur van Nederland bestaat dus uit verschillende besturen. Een
aantal daarvan is hiervoor kort beschreven. Het Nederlandse openbaar bestuur
kan niet een op een worden vergeleken met een bestuur van een sport- of stu-
dentenvereniging. Er zijn belangrijke verschillen tussen het openbaar bestuur
en een dergelijke vereniging. Een sport- of studentenvereniging is een privaat-
rechtelijke rechtspersoon. Het bestuur van deze privaatrechtelijke rechtspersoon
behartigt het privaatrechtelijke eigenbelang van deze rechtspersoon. Het openbaar
bestuur van Nederland mag geen eigenbelang behartigen. Zo mag een college
van burgemeester en wethouders niet in strijd met de wet een vergunning ver-
lenen voor de exploitatie van een restaurant aan een van de wethouders
(vriendjespolitiek). Het openbaar bestuur moet het algemeen belang behartigen.
De behartiging van het algemeen belang moet dan ook altijd centraal staan bij
de uitoefening van bestuurstaken. De term algemeen belang is echter ruim en
tot op zekere hoogte vaag. Het is voor het openbaar bestuur dan ook niet altijd
eenvoudig om vast te stellen wat het algemeen belang inhoudt. Gelukkig heeft
de wetgever het openbaar bestuur op dit punt wel een handje geholpen. In vele
honderden wetten – bestuurswetten genaamd – heeft de wetgever taken opge-
dragen aan het bestuur. Daarmee heeft de wetgever op hoofdlijnen aangegeven
waarop de behartiging van het algemeen belang gericht moet zijn. De in de
afzonderlijke bestuurswetten neergelegde taken zien steeds op deelonderwerpen
van het algemeen belang. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
bestuurstaken op het gebied van milieu- en natuurbescherming, handhaving
van de openbare orde, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, de aanleg van
autosnelwegen, brandveiligheid van horecagelegenheden, het voorkomen van
alcoholmisbruik door kinderen en jongeren en immigratie en naturalisatie.
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Deze belangen worden ook wel ‘publieke belangen’ genoemd. Uit de voorgaande
opsomming kan worden afgeleid dat het bestuur dagelijks vele (uiteenlopende)
algemene belangen behartigt.

Algemene belangen die een rol spelen bij verlening van een omgevings-
vergunning om te bouwen
Als je bijvoorbeeld als eigenaar van een stuk grond op die grond een
huis wilt gaan bouwen, danmag dat alleen als voor dat bouwwerk een
bouwvergunning is verleend. De wetgever heeft in artikel 2.1 lid 1
aanhef onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
namelijk bepaald dat het verboden is een bouwwerk te bouwen zonder
(omgevings)vergunning.1 De wetgever heeft het dus met het oog op

het algemeen belang noodzakelijk gevonden het bouwen zonder ver-
gunning te verbieden. Vervolgens heeft de wetgever het bestuur de
bevoegdheid verleend om te bepalen of op een bepaalde locatie een
bepaald bouwwerk mag worden gebouwd. Burgemeester en wethou-
ders die een omgevingsvergunning om te bouwen verlenen, behartigen
– als bevoegd gezag – bij het verlenen van zo’n ‘vergunning’ bepaalde
onderdelen van het algemeen belang. Zo behartigen zij onder meer
het algemene belang van een goede ruimtelijke ordening (waar mag
worden gebouwd in de gemeente), de bouwveiligheid (hoe moet er
technisch worden gebouwd, is de constructie sterk en veilig genoeg)
en het welstandsaspect (past het bouwwerk visueel in de omgeving).

1 Na inwerkingtreding van de Omgevingswet (die naar alle waarschijnlijkheid in 2019 zal
plaatsvinden) kun je dit verbod vinden in art. 5.1 lid 1 aanhef en onder a Omgevingswet.
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1 .2 Wat doet het openbaar bestuur ter behart ig ing van het
algemeen belang?

Hiervoor is al aangegeven dat er geen sprake is van één openbaar bestuur. Er
bestaan verschillende bestuurslagen. Al deze verschillende lagen bij elkaar zou
men de Nederlandse bestuursorganisatie kunnen noemen. De Nederlandse
bestuursorganisatie is complex. Er wordt bestuurd op gemeentelijk, provinciaal
en rijksniveau. Er bestaan op deze overheidsniveaus verschillende besturen die
– op basis van vele bestuurswetten – onderdelen van het algemeen belang
behartigen. Een waterschapsbestuur concentreert zich vooral, maar niet alleen,
op waterstaatkundige belangen en belangen die daarmee nauw samenhangen.
Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van dijken, beken en riviertjes.
Een gemeentebestuur behartigt verschillende soorten belangen. Het gaat hier
onder andere om belangen in de sfeer van:

• het milieu (denk bijvoorbeeld aan afvalinzameling);

• de ruimtelijke ordening (denk bijvoorbeeld aan het aanwijzen van gronden
in de gemeente die zijn bestemd voor wonen, landbouw en veeteelt, recreatie
en industrie);

• de volkshuisvesting (denk bijvoorbeeld aan het realiseren van voldoende
betaalbare huurwoningen);

• welzijn en recreatie (denk bijvoorbeeld aan onderhoud en beheer van de
gemeentelijke speeltuin en het zwembad en aan het creëren van (financiële)
voorzieningen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten);

• cultuur (denk bijvoorbeeld aan een subsidie voor de lokale harmonie);

• en sociale zaken (denk bijvoorbeeld aan bijstandsuitkeringen).

Uit deze opsomming blijkt al dat het niet eenvoudig is een antwoord te geven
op de vraag wat het bestuur in Nederland precies doet. Het geven van een volledig
antwoord is onmogelijk. Het Nederlandse bestuur houdt zich – om maar iets
te noemen – bezig met het onderhoud van de stormvloedkering in de Ooster-
schelde, de veiligheid in kinderdagverblijven, de hygiëne in restaurants, het
bouwen van woningen, de aanschaf van marineschepen, het afgeven van pas-
poorten, het subsidiëren van de aanschaf van zonnepanelen, de financiering
van het onderwijs en het invorderen van belastingen.

Bestuursrecht begrepen
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1.2.1 Reguleren en sturen van activiteiten van burgers en het verrichten van
publieke taken

We hebben nu een paar voorbeelden gezien van onderdelen van het algemeen
belang waar het bestuur zich mee bezighoudt. Vervolgens is het natuurlijk de
vraag op welke manier het openbaar bestuur deze belangen behartigt. Dat kan
namelijk op verschillende manieren. Zo reguleert en stuurt het openbaar bestuur
met het oog op een bepaald algemeen belang onder meer activiteiten van burgers.
Van reguleren en sturen is bijvoorbeeld sprake als het gemeentebestuur aan
een sportvereniging subsidie toekent, omdat het beoefenen van sport (volgens
de overheid) moet worden bevorderd met het oog op de volksgezondheid.
Daarnaast verricht het bestuur publieke taken. Dit zijn vaak taken die niet (alleen)
aan burgers kunnen worden overlaten. Te denken valt aan het aanleggen en
onderhouden van wegen. Sommigen taken zijn zo bijzonder dat meteen duidelijk
is dat deze niet aan het initiatief van burgers mogen worden overgelaten. Denk
bijvoorbeeld aan de defensietaak.

Sommige activiteiten van het bestuur kunnen we daadwerkelijk zien. Denk aan
het uitrukken van de brandweer, het repareren van de stoep, het inzamelen van
huishoudelijk afval en het vegen van de straat. Het gaat hier om feitelijke han-
delingen van het bestuur of in ieder geval om handelingen die in opdracht van
dat bestuur worden verricht.

1.2.2 Bestuursactiviteiten van het gemeentebestuur

De hiervoor gegeven voorbeelden hebben vooral betrekking op activiteiten van
het gemeentebestuur. Activiteiten van dit bestuur zijn voor burgers meestal
gemakkelijk waar te nemen. Wie regelmatig lokale huis-aan-huisbladen leest
of op internet kijkt, kan kennisnemen van beslissingen (of in een meer
bestuursrechtelijke terminologie ‘besluiten’) die het gemeentebestuur neemt.

Gedacht kan worden aan het verlenen van vergunningen voor bedrijven (zoals
een discotheek of een groothandel in bakkerijbenodigdheden), het verlenen van
een vergunning voor de sloop van een oud kerkgebouw, het wijzigen van
gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld onroerendezaak- en hondenbelasting)
en het vaststellen van bestemmingsplannen (dit zijn plannen waarin de
gemeenteraad bijvoorbeeld bepaalt waar in de gemeente gebouwd mag worden
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en waarvoor gronden mogen worden gebruikt (landbouw, industrie, veeteelt,
natuur, recreatie, woningbouw, enzovoort)).2

Een lid van een muziekvereniging weet dat het gemeentebestuur in het kader
van het welzijnsbeleid voor bepaalde activiteiten subsidie kan verlenen (bijvoor-
beeld in de vorm van een tegemoetkoming voor de aanschaf van een aantal
nieuwe muziekinstrumenten of een tegemoetkoming in de kosten van de
jeugdopleiding). En wie zijn woning in verband met een handicap moet aanpas-
sen, kan ook terecht bij het gemeentebestuur voor een financiële tegemoetko-
ming in de verbouwingskosten.

Iemand die over onvoldoende financiële middelen beschikt en daarom niet in
staat is in zijn levensonderhoud te voorzien, kan in beginsel burgemeester en
wethouders vragen hem een bijstandsuitkering toe te kennen (art. 41 Participa-
tiewet). Iedere Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden ver-
keert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van
overheidswege. Dit recht komt in beginsel ook toe aan de rechtmatig in Neder-
land verblijf houdende vreemdeling (zie art. 11 lid 1 en 2 Participatiewet). Het
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad dragen verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van de bijstandsregels. In de Participatiewet
zijn aan het college van burgemeester en wethouders specifieke bevoegdheden
toegekend met het oog op de uitvoering van die bijstandsregels en de toekenning
van bijstandsuitkeringen. Zo bestaat voor het college van burgemeester en
wethouders de bevoegdheid om de medewerking van de bijstandsgerechtigde
af te dwingen om het recht op bijstand te kunnen vaststellen (art. 17 lid 1 en 2
Participatiewet). Op grond van die verplichting moet de bijstandsgerechtigde
alle informatie aan het college van burgemeester en wethouders verschaffen
die van invloed is op zijn recht op uitkering. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
feit dat hij is gaan samenwonen met een partner die de bijstandsgerechtigde
kan onderhouden of om het feit dat hij neveninkomsten heeft.

1.2.3 Bestuursactiviteiten van het provinciebestuur

Op provinciaal niveau is de bestuursactiviteit voor burgers minder zichtbaar.
Dit komt omdat de provinciale overheid vooral coördinerende en soms ook

2 Na inwerkingtreding van deOmgevingswet (naar verwachting in 2019) zal het omgevingsplan
het kader bieden om functies aan (grond)locaties toe te kennen.
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toezichthoudende functies vervult. Het college van gedeputeerde staten, het
dagelijks bestuur van de provincie, oefent bijvoorbeeld (in bepaalde gevallen)
toezicht uit op gemeenten. Bijvoorbeeld door de gemeentelijke begroting goed
te keuren (art. 203 Gemw). Dit gebeurt overigens alleen als de begroting van
een bepaalde gemeente niet in evenwicht is en dit naar verwachting ook in de
komende jaren nog niet zal zijn.

Van oudsher vervult het provinciebestuur ook taken op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Zo zijn provinciale staten (de volksvertegenwoordiging
van de provincie) bevoegd om op grond van provinciale belangen in bepaalde
gevallen gemeenten te dwingen om medewerking te verlenen aan de realisatie
van ruimtelijke projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een
bovenregionaal bedrijventerrein.

Ook op andere beleidsterreinen, zoals cultuur, verkeer en vervoer en regionale
economische ontwikkeling, vervult het provinciebestuur taken. Zo kent gedepu-
teerde staten bijvoorbeeld (stimulerings- en project)subsidies toe aan diverse
culturele en economische initiatieven. Ook speelt gedeputeerde staten een
belangrijke rol bij de instandhouding van het regionale openbaar vervoer, onder
meer door een goed aanbestedingsbeleid te voeren.

1.2.4 Bestuursactiviteiten op landelijk niveau

Op landelijk niveau worden door verschillende organen van het openbaar bestuur
bevoegdheden uitgeoefend. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van studiefi-
nanciering door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (art. 3.19
Wet studiefinanciering 2000) en aan besluiten over de uitbreiding van luchtha-
vens die worden genomen door de daartoe bevoegde minister(s). Velen krijgen
jaarlijks van de belastinginspecteur een aanslag inkomstenbelasting. Via de
Belastingdienst worden ook toeslagenregelingen uitgevoerd (huurtoeslag,
zorgtoeslag en toeslag kinderopvang). Ook is er op landelijk niveau een instantie
belast met het verlenen van uitkeringen op grond van bepaalde socialeverzeke-
ringswetten. Zo kan iemand die arbeidsongeschikt raakt op grond van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanspraak maken op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het voor de uitvoering van deze wet verant-
woordelijke bestuursorgaan is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin-
gen (UWV) (zie art. 64 WIA).
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Verder kan op landelijk niveau gewezen worden op de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Ook de SVB vormt een onderdeel van het openbaar bestuur. De SVB
verstrekt onder meer kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet
(AKW).

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Er kunnen er nog veel en veel meer
worden gegeven. Deze voorbeelden maken al direct duidelijk dat het Nederlandse
openbaar bestuur uit vele ‘besturen’ bestaat. Verder kan uit de gegeven voorbeel-
den worden afgeleid dat de activiteiten van het bestuur zich uitstrekken over
een zeer breed terrein en dat zij een grote maatschappelijke relevantie hebben.

1.2.5 Bestuursactiviteit op provinciaal en gemeentelijk niveau; autonomie en
medebewind

We hebben nu gezien dat het openbaar bestuur zich met de behartiging van
zeer uiteenlopende algemene belangen bezighoudt. Verder hebben we gezien
dat het openbaar bestuur zich op verschillende niveaus manifesteert. Centraal
(op landelijk niveau) en decentraal (onder meer op provinciaal en gemeentelijk
niveau). Bij dit laatste aspect moeten we nog wat langer stilstaan. Naast de cen-
trale overheid bestaan er dus ook decentrale overheden (zoals de gemeenten en
provincies). Deze decentrale overheden beschikken vaak over ruime en tamelijk
open bestuursbevoegdheden.

Deze bestuursbevoegdheden (van de besturen) van provincies en gemeenten
kunnen worden verdeeld in twee soorten bevoegdheden. Het gaat dan om de
volgende tweedeling:

• autonome bestuursbevoegdheden;

• bestuursbevoegdheden die op grond van medebewind worden uitgeoefend.

Autonome bestuursbevoegdheden

In artikel 124 lid 1 Gw is het volgende bepaald:

‘Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake

hun huishouding aan hun besturen overgelaten.’
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‘Regeling en bestuur’ inzake de ‘eigen huishouding’ van provincie en gemeente
wordt dus aan het provinciaal respectievelijk het gemeentelijk bestuur overgela-
ten. De bestuursbevoegdheden die verband houden met ‘regeling en bestuur’
van de ‘eigen huishouding’ worden ook wel de ‘autonome’ bevoegdheden van
provincie en gemeente genoemd.

Wat betekent dat nu precies? De ‘autonome’ bevoegdheid houdt onder meer in
dat provinciale staten en gemeenteraden verordeningen kunnen maken op het
terrein van hun ‘huishouding’, zoals de Grondwet dat noemt. De autonome
bevoegdheden zijn verder uitgewerkt in de Gemeentewet en de Provinciewet
(deze wetten worden ook wel ‘organieke wetten’ genoemd). Zo is in artikel 149
Gemw bijvoorbeeld bepaald dat de gemeenteraad de verordeningen maakt ‘die
hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.’ In artikel 145 Provinciewet is
hetzelfde bepaald voor verordeningen die in het belang van de provincie door
provinciale staten kunnen worden vastgesteld.

In deze gemeentelijke en provinciale verordeningen kunnen zaken geregeld
worden die specifiek van belang zijn voor de desbetreffende gemeente of pro-
vincie. Het gaat dan onder meer om gemeentelijke belastingverordeningen en
regels op het terrein van de openbare orde in de ruime zin van het woord, die
zijn opgenomen in Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s). Bij deze
laatste regels kun je denken aan regels over de sluitingstijden van horecagele-
genheden, een verbod tot wildplassen, een verbod om te skaten of fietsen in
winkelstraten en bijvoorbeeld een verbod om (buiten de drie carnavalsdagen)
gemaskerd rond te lopen in de openbare ruimte van de desbetreffende gemeente.
Verder kun je denken aan een terrasverordening, waarin de vergunningplicht
voor het plaatsen en houden van terrassen bij horecagelegenheden wordt gere-
geld, en aan een marktverordening, waarin onder meer het vergunningstelsel
voor standplaatsvergunningen op de lokale weekmarkt wordt geregeld.

In deze ‘autonome’ verordeningen kunnen (door de gemeenteraad) autonome
bestuursbevoegdheden zijn toegekend aan het dagelijks bestuur van de gemeente
(het college van burgemeester en wethouders). Zo kan in een marktverordening
door de gemeenteraad bepaald zijn dat aan het college van burgemeester en
wethouders de bevoegdheid toekomt om een standplaatsvergunning voor de
lokale weekmarkt te verlenen.
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Medebewind

In artikel 124 lid 2 Gw is het volgende bepaald:

‘Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten worden

gevorderd bij of krachtens de wet.’

Als ‘bij of krachtens de wet regeling en bestuur van de besturen van de provincies
en gemeenten worden gevorderd’ wordt dit ‘medebewind’ genoemd. Er is dan
sprake van (verplichte) medewerking door de decentrale overheidsbesturen aan
de uitvoering van wetten in formele zin die op rijksniveau door de wetgever zijn
gemaakt. Dit klinkt nogal abstract en ingewikkeld. Toch is het in de praktijk
niet zo lastig om medebewindsbevoegdheden te herkennen. Denk bijvoorbeeld
aan een wet in formele zin als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). In de Wabo is voor een aantal activiteiten die de omgeving kunnen
beïnvloeden (zoals bouwen, slopen en het kappen van bomen) bepaald dat deze
alleen mogen plaatsvinden als daarvoor een omgevingsvergunning is verleend
(denk aan het hiervoor gegeven voorbeeld van de vergunning om te bouwen).
De bevoegdheid tot het verlenen van deze vergunningen en daarmee dus de
beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de gevraagde vergunning is
in de Wabo voor de meeste omgevingsvergunningen toebedeeld aan het college
van burgemeester en wethouders (een kleinere groep omgevingsvergunningen
moet door het college van gedeputeerde staten worden verleend, als de aanvrager
aan de – voor verlening van de vergunning – relevante eisen voldoet).3

In artikel 2.4 Wabo is het volgende bepaald:

‘Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in

hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, beslissen op de aanvraag om een

omgevingsvergunning, behoudens in gevallen als bedoeld in het tweede tot en met

het vijfde lid.’4

3 In de Omgevingswet, die in de loop van 2019 de Wabo zal vervangen, is een vergelijkbare
regeling opgenomen.

4 Vgl. art. 5.8 Omgevingswet.
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Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders in de Wabo is
aangewezen om omgevingsvergunningen (bijvoorbeeld voor het bouwen van
een woonhuis; zie art. 2.1 lid 1 onder a Wabo5) te verlenen. Alle colleges van
burgemeester en wethouders geven dus in hun eigen gemeente toepassing aan
de door de centrale overheid gemaakte bouwregelgeving. Op basis van de
regelgeving uit de Wabo moeten zij beoordelen of een omgevingsvergunning
om te bouwen kan worden verleend.

Ook een wet als de Leerplichtwet roept een gemeentelijke medebewindstaak in
het leven. De naleving van de uit de Leerplichtwet voortvloeiende leerplicht moet
door gemeentelijke ambtenaren worden gehandhaafd (dat is bepaald in art. 16
Leerplichtwet). Medebewind betekent dus dat via een wet in formele zin mede-
werking aan de uitvoering van die wet wordt gevorderd van het provinciaal
bestuur of het gemeentebestuur.

In artikel 124 lid 2 Gw wordt gesproken over het ‘vorderen’ van ‘regeling en
bestuur’. Dat klinkt dwingend, en dat is het in feite ook. Via de wet in formele
zin kan medewerking aan de uitvoering van die wet gevorderd worden van het
provinciaal bestuur of het gemeentebestuur. Het gemeentelijk of provinciaal
bestuur moet dus als het ware meewerken aan de uitvoering van de bijzondere
wet. Toch kun je deze ‘verplichte’ uitvoering in de regel niet beschouwen als
een opgedrongen taakuitoefening tegen de wil van de decentrale overheden in.
Vaak is het zo dat gemeenten in het verleden juist diverse taken al vervulden,
maar dat de rijksoverheid – mede gelet op de noodzaak van landelijke uniforme-
ring – de behartiging van die taken naar zich toe heeft getrokken. Zo kan de
centrale overheid op landelijk niveau uniforme regels maken in één wet in for-
mele zin die dan voor alle gemeenten of provincies gelden.

Zo zijn in de Wabo6 (een wet in formele zin) bijvoorbeeld belangrijke

eisen gesteld waaraan een bouwwerk moet voldoen wil er een bouw-
vergunning voor worden verleend. Daarmee wordt dan voorkomen
dat in de ene gemeente onveilige gebouwen gebouwd kunnen worden,
omdat er nauwelijks eisen worden gesteld aan een bouwwerk wil er
een vergunning voor worden verleend, terwijl in de andere gemeente
extreem strenge eisen worden gesteld aan bouwwerken, waardoor een
gevraagde bouwvergunning al snel wordt geweigerd.

5 Vgl. art. 5.1 lid 1 aanhef en onder a Omgevingswet.
6 Vgl. de (toekomstige) Omgevingswet.
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De behartiging van taken in ‘medebewind’ betekent ook geen mechanische
wetsuitvoering. Het is dus geen kwestie van een lijstje met door ‘Den Haag’
gestelde regels afvinken en vervolgens de vergunning verlenen of weigeren. De
rijksoverheid heeft de decentrale overheden juist nodig om taken goed te kunnen
behartigen. De decentrale overheden moeten maatwerk leveren door de in de
wet in formele zin opgenomen regels toe te passen op de lokale situatie. Daarom
werkt de wetgever in formele zin vaak met relatief ruime bevoegdheden voor
de lokale overheden die nog een eigen inbreng van het lokale bestuur vragen.
Het gaat bij medebewind dus eigenlijk vaak om samenwerking tussen verschil-
lende bestuurslagen. Daarom is het vaak zo dat medebewindsbevoegdheden
aan de op decentraal niveau bevoegde overheidsbesturen vrijheid laten voor een
op de lokale situatie toegespitst beleid. Dit blijkt bijvoorbeeld erg goed in de
sfeer van de ruimtelijke ordening, waar gemeenten de nodige vrijheid hebben
om planologische keuzen te maken. Denk daarbij aan het maken van een
bestemmingsplan door de gemeenteraad (een gemeentelijke medebewindstaak
op grond van art. 3.1 Wro).7 In zo’n bestemmingsplan worden locaties in de
gemeente aangewezen waar woonwijken, recreatiegebieden en bijvoorbeeld
handelsterreinen gerealiseerd mogen worden.

Kort samengevat komt het dus op het volgende neer. Niet tot de centrale overheid
behorende overheidsbesturen (ofwel decentrale overheidsbesturen) kunnen
twee soorten bevoegdheden hebben. Ten eerste kunnen decentrale overheidsbe-
sturen ook bevoegdheden uitoefenen in het kader van de ‘eigen huishouding’.
Deze bevoegdheden zijn gebaseerd op de Gemeente- en Provinciewet (deze
wetten worden ook wel ‘organieke wetten’ genoemd). De bevoegdheden op basis
van deze wetten noemen we autonome (bestuurs)bevoegdheden.
Ten tweede kunnen ze medewerking verlenen aan de uitvoering van wetten in formele
zin (wetten afkomstig van de centrale overheid dus). Het gaat dan om de uitvoe-
ring van wetten op het terrein van het bijzonder bestuursrecht (bijvoorbeeld in
de sfeer van de ruimtelijke ordening, sociale zekerheid of het onderwijs). Als
bijvoorbeeld burgemeester en wethouders uitvoering geven aan zo’n bijzondere
wet, dan spreken we van ‘medebewind’.

7 Dit artikel zal na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden vervangen door art. 2.4
Omgevingswet. De gemeenteraad krijgt dan de bevoegdheid om een omgevingsplan op te
stellen.
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1 .3 De ontwikkel ing van het openbaar bestuur in de
twint igste eeuw; van nachtwakersstaat tot
verzorgingsstaat

Om het hedendaagse bestuursrecht en het bestuursprocesrecht goed te kunnen
begrijpen moeten we ook een blik op het verleden werpen. Daarbij beperken
we ons hier tot de ontwikkelingen in de twintigste eeuw.8 Het bestuursrecht
zoals we dat nu kennen, is in de twintigste eeuw pas echt goed tot ontwikkeling
gekomen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog groeide het stelsel van bestuurs-
wetgeving enorm. In die tijd ontstond de ‘interventiestaat’ of ‘verzorgingsstaat’.
In dit type Staat is er sprake van een overheid die zich met vrijwel alle aspecten
van het maatschappelijk leven bemoeit. Deze bemoeizucht van de overheid ging
in ons land uiteindelijk op punten zo ver dat er tegenkrachten ontstonden, vooral
vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw. Als gevolg van deze tegenkrachten
ontstond toen aandacht voor privatisering (het overlaten van bepaalde overheids-
activiteiten aan particulieren) en deregulering (het streven naar minder regels
en vereenvoudiging van regels). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de privatisering
van de Nederlandse Spoorwegen en een staatsbedrijf als de PTT (voluit: Staats-
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie).

Tot aan het einde van de negentiende eeuw was er sprake van een zogenaamde
nachtwakersstaat. Het uitgangspunt was dat de Staat zich alleen met een aantal
kerntaken moest bezighouden. Het ging dan om taken op het gebied van
defensie, orde en veiligheid en bepaalde infrastructuur. Veel bestuurswetgeving
was er in die tijd niet. De (in omvang beperkte) bestuurswetgeving die er wel
was kende hoofdzakelijk de vorm van ver- en geboden. Door maatschappelijke
ontwikkelingen raakte de nachtwakersstaat echter achterhaald. De industriële
revolutie (die zich in Nederland vrij laat voltrok), de sociale kwestie (denk aan
de opkomst van arbeids- en veiligheidswetgeving in reactie op slechte arbeids-
omstandigheden en het tewerkstellen van (zeer) jonge kinderen in fabrieken),
de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis van de jaren dertig, de Tweede
Wereldoorlog én de wederopbouw leidden uiteindelijk tot een explosieve groei
van de bestuurswetgeving.

8 Het bestuursrecht is echter geen ‘uitvinding’ van de twintigste eeuw. Het heeft veel oudere
wortels. Zie daarover R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, S. Hillegers, S.D.P. Kole,
Schlössels/Stroink, Kern van het bestuursrecht, vijfde druk, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2017, paragraaf 1.1.2.
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De groei van de hoeveelheid bestuurswetgeving en de complexiteit daarvan is
een verschijnsel dat samengaat met de opkomst – met name na de Tweede
Wereldoorlog – van de interventiestaat of verzorgingsstaat. Men spreekt ook wel
over de sociale rechtsstaat. De overheid beperkte zich niet langer tot het reguleren
van het maatschappelijk leven door ver- en geboden. Zij ging ook actief randvoor-
waarden creëren voor een kwalitatief goed menselijk bestaan. Zo ging de overheid
zich steeds intensiever bemoeien met het bevorderen en verdelen van welvaart
(denk aan sturing en planning van de economie, regulering van het bank- en
effectenverkeer, progressieve belastingwetgeving) en welzijn (denk onder meer
aan het gedetailleerd reguleren van de gezondheidszorg, het organiseren van
de sociale zekerheid en het instellen van talrijke en diverse subsidies). De over-
heid trok zich de kwaliteit van het materiële bestaan van alle burgers dus
intensief aan. Daarom wordt wel gezegd dat de overheid zich in de verzorgings-
staat ‘van wieg tot graf’ met haar burgers bemoeit.

De opkomst van de verzorgingsstaat heeft geleid tot een onvoorstelbare hoeveel-
heid bestuurswetgeving. Niet alleen de hoeveelheid wetten is opmerkelijk, maar
ook de beperkte houdbaarheidsdatum van deze wetten. Veel bestuurswetten
worden bij herhaling gewijzigd onder invloed van beleidsmatige en politieke
wensen van de overheid. Wijzigingen vinden ook regelmatig plaats onder invloed
van Europees recht dat de laatste decennia een steeds groter invloed heeft
gekregen op het nationale bestuursrecht (zie paragraaf 2.11.2).

1 .4 Bevoegdheden van het openbaar bestuur en de eis van
wetmatigheid van bestuur

Wat bij een eerste bestudering van het verschijnsel openbaar bestuur en de
hedendaagse hoeveelheid aan bestuursrechtelijke wetten meteen opvalt, is de
enorme verscheidenheid aan onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig-
houdt. De voorbeelden uit paragraaf 1.2 illustreren dit goed. Op allerlei terreinen
van het maatschappelijk leven treedt het bestuur ordenend en regulerend op.
Dit bestuursoptreden kan erg ver gaan en – zonder dat we ons dat realiseren –
diep ingrijpen in onze persoonlijke levenssfeer. Zo stelt het bestuur regels over
de samenstelling van ijs en soep, de hoeveelheid daglicht die in een woning
moet binnentreden en het aantal brandblussers dat in een schoolgebouw aan-
wezig moet zijn. De ordenende en regulerende bevoegdheden van het bestuur
gaan zo ver dat zelfs het eigendomsrecht er tot op zekere hoogte door beperkt
wordt.
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Zo is het bijvoorbeeld voor een eigenaar van een stuk grond verboden
omop zijn eigen grond een gebouw te bouwen zonder vooraf verkregen
toestemming van het bestuur (in dit geval het college van burgemees-
ter en wethouders) om dat bouwwerk te realiseren (vgl. het hiervoor
al genoemde verbod uit art. 2.1 lid 1 aanhef onder a Wabo9). Het col-

lege van burgemeester en wethouders kan bij het verlenen van toe-
stemming om te bouwen op grond van de wet bovendien allerlei eisen
stellen aan het bouwwerk.

Om de verschillende bestuurstaken en daarmee het algemeen belang goed te
kunnen behartigen, zal het bestuur ook tegen de wil van burgers moeten kunnen
optreden. Daarvoor geeft de wetgever het bestuur bevoegdheden die te vinden
zijn in talrijke wetten. Dit kunnen wetten in formele zin zijn die worden gemaakt
door de regering en de Staten-Generaal (dat wil zeggen de Tweede en de Eerste
Kamer) gezamenlijk (art. 81 Gw). Maar ook lagere algemeen verbindende voorschrif-
ten, zoals gemeentelijke verordeningen (die door de gemeenteraad worden
gemaakt, zie art. 147 Gemw). Deze lagere algemeen verbindende voorschriften
noemen we wetten in materiële zin.

1.4.1 De vergunningbevoegdheid; regulerend optreden door het bestuur in een
concreet geval

Een in de praktijk veel voorkomende bevoegdheid van het bestuur is de vergun-
ningbevoegdheid. Deze bevoegdheid is een van de belangrijkste bevoegdheden
van het bestuur om ordenend in maatschappelijke processen te kunnen optreden.
Door een vergunning kan het gedrag van burgers gericht worden beïnvloed
omdat zo’n vergunning speciaal bedoeld is voor één concreet geval.

De juridische constructie is als volgt. Eerst verbiedt de wetgever het verrichten
van een bepaalde activiteit, zoals het bouwen van een bouwwerk, zonder te
beschikken over een daarvoor benodigde vergunning (zie art. 2.1 lid 1 aanhef
onder a Wabo10). De wetgever bepaalt vervolgens dat het bouwen zonder vergun-
ning (dat wil zeggen zonder toestemming van het tot verlening van de vergun-
ning bevoegde bestuur) strafbaar is.

9 Na inwerkingtreding van de Omgevingswet art. 5.1 lid 1 aanhef en onder a Omgevingswet.
10 Na inwerkingtreding van de Omgevingswet art. 5.1 lid 1 aanhef en onder a Omgevingswet.
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Het – met straf bedreigde – verbod dat zo in het leven is geroepen, is niet
absoluut bedoeld. Een burger kan aan het bevoegde bestuur toestemming vragen
om de desbetreffende activiteit, in ons voorbeeld het bouwen van een bouwwerk,
te mogen verrichten. Door het verlenen van een vergunning vervalt het strafbare
karakter van de activiteit. Om een ‘vergunningplichtige’ activiteit goed te kunnen
reguleren, mag het bestuur meestal voorschriften verbinden aan de vergunning.
Sterker nog, vaak is dit het hoofddoel van een vergunningstelsel. De activiteit
waarvoor een vergunning nodig is, is op zich meestal geen ‘kwalijke’ activiteit.
Het bouwen van woningen is bijvoorbeeld belangrijk voor de volkshuisvesting.
Dat voor zo’n bouwactiviteit dan toch een vergunning nodig is, houdt verband
met de wens dat het bestuur met het oog op het algemeen belang voorwaarden
kan verbinden aan die activiteit. Zo kan het bestuur in een vergunning voor de
bouw van een woning regels neerleggen over de brandveiligheid van een woning
maar ook over de hoogte van de woning (dit laatste kan bijvoorbeeld van belang
zijn om ervoor te zorgen dat in de woning van de buren nog voldoende daglicht
binnenvalt). Er wordt dan ook wel gezegd dat een vergunning ertoe dient om
normstelling ‘in concreto’ te bewerkstelligen.

Normstelling ‘in concreto’ betekent dat het bestuur voor ieder bouwwerk
afzonderlijke – op dat bouwwerk toegespitste – voorschriften in de vergunning
kan opnemen. Het gaat dus om maatwerk. Zo’n ‘op maat gemaakte’ vergunning
(en vooral de regels die er in zijn opgenomen) kan alleen worden gebruikt voor
dat ene bouwwerk (bijvoorbeeld een woonhuis). Voor een ander bouwwerk –
laten we zeggen een discotheek – moet weer een andere omgevingsvergunning
om te bouwen worden afgegeven, waarin ook weer regels aan het bouwproces
en het bouwwerk (de discotheek) gesteld zullen worden. Deze regels zullen
(voor een groot deel) weer anders zijn dan de regels die in de omgevingsvergun-
ning van het woonhuis zijn opgenomen.

Door het stellen van vergunningvoorschriften kan de vergunde activiteit nauw-
keurig worden gereguleerd. Het aantal voorwaarden dat aan een vergunning
wordt verbonden kan erg omvangrijk zijn. Aan een omgevingsvergunning voor
het bouwen en vervolgens in bedrijf hebben van een fabriek kunnen al snel
meer dan tweehonderd voorschriften worden verbonden. Zowel de bouwactiviteit
als de milieubelastende activiteit (het in bedrijf hebben van de fabriek) moet in
die vergunning gereguleerd worden. Het is echter niet zo dat er zomaar allerlei
willekeurige voorschriften aan een vergunning kunnen worden verbonden. De
voorschriften moeten betrekking hebben op het doel van de wet waarop de vergun-
ningbevoegdheid steunt. Zo mogen in een omgevingsvergunning voor het oprichten
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van een milieuhygiënische inrichting (het gaat dan om bedrijven die gelet op de
gevaren voor het milieu over een vergunning moet beschikken, zoals een bio-
massacentrale of een chemische fabriek die grondstoffen voor plastic producten
maakt) in beginsel alleen voorschriften worden opgenomen die de bescherming van
het milieu ten doel hebben (art. 2.22 lid 2 jo. art. 2.14 lid 3 Wabo11). In een vergun-
ning voor het bouwen van een woonhuis (omgevingsvergunning voor de
oprichting van een bouwwerk; art. 2.1 lid 1 aanhef onder a Wabo12) kunnen alleen
eisen worden gesteld die verband houden met de bouw van dat woonhuis. Het
gaat dan bijvoorbeeld om regels over te gebruiken bouwmaterialen, isolatievoor-
schriften en de plafondhoogte van het woonhuis. In zo’n omgevingsvergunning
voor de bouw van een woonhuis mogen bijvoorbeeld geen voorschriften worden
opgenomen over de beplanting in de achtertuin. Zo’n voorschrift heeft namelijk
niets te maken met bouwkundige aspecten van de bouw van het woonhuis. In
paragraaf 2.5 zal nog worden uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat het
bestuur alleen voorschriften aan een vergunning mag verbinden die betrekking
hebben op het doel van de wet waarop de vergunningbevoegdheid steunt.

1.4.2 Andere bestuursbevoegdheden dan de vergunningbevoegdheid

Naast de vergunningbevoegdheid zijn er andere soorten bevoegdheden waarover
het bestuur beschikt. Het bestuur kan bijvoorbeeld in de regel illegale activiteiten
beëindigen op basis van een bestuurlijke handhavingsbevoegdheid. Een belangrijk
type handhavingsbevoegdheid is de bevoegdheid tot het opleggen van de last
onder bestuursdwang. Door toepassing van deze bevoegdheid kan het bestuur
een illegale activiteit feitelijk beëindigen. Zo kan een milieuvervuilend bedrijf
dat handelt in strijd met de voorschriften (tijdelijk) door het bevoegd gezag
worden stilgelegd (zie hoofdstuk 7). Verder kan de bestuursdwangbevoegdheid
bijvoorbeeld gebruikt worden om een illegaal gebouwde woning af te breken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de Gemeentewet
(art. 125) de bevoegdheid om in zo’n geval de zonder omgevingsvergunning
gebouwde woning af te breken. Burgemeester en wethouders zullen deze feite-
lijke handeling (de sloop) natuurlijk niet zelf verrichten. Zij zullen een aannemer
vragen de woning namens hen af te breken. De kosten van de afbraak van de
woning zijn voor rekening van de overtreder.

11 Vgl. art. 5.18, 5.26 en 5.34 van de (toekomstige) Omgevingswet.
12 Na inwerkingtreding van de Omgevingswet art. 5.1 lid 1 aanhef en onder a Omgevingswet.
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Verder kunnen bestuursorganen in bepaalde gevallen in de wet bevoegd zijn
verklaard om een vrijstelling of ontheffing te verlenen van (bepaalde) wettelijke
voorschriften. Aan deze bevoegdheid ligt de gedachte ten grondslag dat er bij-
zondere situaties denkbaar zijn waarin bepaalde regels beter niet kunnen worden
toegepast. Zo is er sprake van een ontheffing als burgemeester en wethouders
toestemming geven om, in afwijking van het in artikel 2 Winkeltijdenwet
neergelegde verbod, op zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben
(zie art. 3 lid 2 Winkeltijdenwet).

Artikel 2 lid 1 onder a, Winkeltijdenwet luidt:

‘Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;’

In die bepaling is dus het verbod neergelegd.

Artikel 3 Winkeltijdenwet luidt:

‘Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 ver-

vatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de

bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met

inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing

van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend.

Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.’

Artikel 3 Winkeltijdenwet maakt het dus mogelijk om in uitzonderlijke
gevallen ontheffing te verlenen van het verbod tot zondagsopenstelling
van een winkel.

Er bestaan naast de vergunnings- en ontheffingsbevoegdheden ook nog andere
bestuursbevoegdheden. Hier volgt nog een laatste voorbeeld. Je moet je wel
realiseren dat er daarnaast nog (veel) meer soorten bestuursbevoegdheden
bestaan. Verderop in dit boek zul je nog met een aantal van die bevoegdheden
kennismaken. Het laatste voorbeeld betreft de subsidiebevoegdheid (art. 4:21
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Awb). Een bestuursorgaan kan op verzoek van een (rechts)persoon financiële
middelen ter beschikking stellen om bepaalde activiteiten te verrichten. Denk
bijvoorbeeld aan een college van burgemeester en wethouders dat op basis van
een gemeentelijke subsidieverordening bijvoorbeeld subsidie verleent aan een
plaatselijke sportvereniging. Aan zo’n subsidieverstrekking worden door het
bestuur wel (vrijwel) altijd regels en voorwaarden verbonden.

1.4.3 Wetmatigheid van bestuur; het bestuur mag alleen handelen als de
wetgever daarvoor een specifieke bevoegdheid heeft verleend

We gaan nu, zoals aangegeven, nog niet verder op al deze bevoegdheden in. Op
deze plaats is het wel van belang om erop te wijzen dat het bestuur in de
democratische en sociale rechtsstaat aan een aantal strakke regels is gebonden.
Bevoegdheden zijn er niet zomaar. De (democratisch gelegitimeerde) wetgever
heeft de afzonderlijke bestuursbevoegdheden in het leven geroepen met het oog
op het algemeen belang. Hij heeft daarbij bovendien de (rand)voorwaarden
geschetst die door het bestuur bij de uitoefening van de bestuursbevoegdheid
in acht moeten worden genomen. Bestuursbevoegdheden kunnen dan ook niet
naar eigen inzicht door het bestuur worden uitgeoefend. Dat zou zeer onwense-
lijk zijn, omdat het bestuur over veel bevoegdheden beschikt op basis waarvan
vrijheden en rechten van burgers (denk bijvoorbeeld aan het eigendomsrecht)
kunnen worden beperkt.

Een van de fundamentele regels in de democratische rechtsstaat is dat het
bestuur in beginsel niet mag handelen tenzij de wetgever dit heeft toegestaan.
Dit in tegenstelling tot burgers, die altijd rechtens mogen handelen, tenzij hun
handelen in strijd is met het recht (ofwel: onrechtmatig is). Algemeen uitgangs-
punt is dat het bestuur, om bestuurshandelingen te kunnen verrichten, over een
op de wet gebaseerde bevoegdheid moet beschikken. Juristen noemen dit het beginsel
van wetmatigheid van bestuur of het legaliteitsbeginsel. Sommigen spreken over
het legaliteitsvereiste. Het beginsel van wetmatigheid van bestuur is een zéér
belangrijk bestuursrechtelijk beginsel. Dit beginsel waarborgt namelijk de vrij-
heid voor burgers en dient tevens de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
Doordat de wetgever bevoegdheden uitdrukkelijk moet toekennen én afbakenen,
wordt de uitoefening van deze bevoegdheden voor burgers tot op zekere hoogte
voorspelbaar en voorzienbaar. Bovendien kan een bestuursorgaan de bevoegdheid
niet naar willekeur gebruiken (denk daarbij aan vriendjespolitiek).
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Door de eis te stellen dat een bestuursbevoegdheid gebaseerd moet zijn op de
wet wordt het bestuurshandelen dus beter voorspelbaar. Aan de hand van de
wet heeft de burger bijvoorbeeld al een indicatie of hij voor een omgevingsver-
gunning om te bouwen in aanmerking komt. Gelet op deze voorspelbaarheid,
is het beginsel van wetmatigheid van bestuur niet alleen van belang voor
bevoegdheden van het bestuur op basis waarvan de vrijheid van burgers kan
worden beperkt (denk daarbij aan de hiervoor genoemde handhavingsbesluiten
zoals de last onder bestuursdwang maar ook aan het verbod om te bouwen
zonder vergunning van burgemeester en wethouders). Het beginsel geldt in
essentie óók voor bevoegdheden op basis waarvan een burger kan worden
‘begunstigd’. Denk bijvoorbeeld aan de al genoemde subsidiebevoegdheid (vgl.
art. 4:23 lid 1 Awb). Ook bij zulke ‘begunstigende’ besluiten zoals subsidies en
uitkeringen dient de wetmatigheidseis de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid.
Doordat subsidiebevoegdheden onder meer door de wet worden genormeerd,
wordt voor burgers duidelijk in welke gevallen zij aanspraak kunnen maken op
‘begunstiging’ door de overheid. Dit draagt, zoals hiervoor al is gezegd, bij aan
het voorkomen van willekeur en vriendjespolitiek.

De meeste bestuurswetgeving bestaat uit vele artikelen. Zo kent bijvoorbeeld
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tientallen bepalingen. Als je een
bestuurswet zoals de Wabo erop nakijkt, zal je ook zien dat de wetgever zich
niet heeft beperkt tot het verlenen van een bestuursbevoegdheid.13 Daarvoor
zou de wetgever immers niet meer dat een artikel nodig hebben.

Zo’n artikel zou kunnen luiden:
1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethou-

ders een bouwwerk te bouwen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een vergunning

voor het bouwen van een bouwwerk verlenen.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat een dergelijke bevoegdheidsverlening niet
veel zin heeft. De rechtsonzekerheid blijft bestaan. Onduidelijk is namelijk
wanneer burgemeester en wethouders de vergunning wel zullen verlenen en
in welke gevallen zij af zullen zien van vergunningverlening. Ook is volstrekt
onduidelijk welke voorschriften aan zo’n vergunning verbonden kunnen worden.
Op basis van deze bevoegdheidsbepaling zullen de rechtsonzekerheid en

13 Wat hier over de Wabo wordt geschreven, geldt ook voor de Omgevingswet, die naar ver-
wachting in 2019 in werking zal treden.
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rechtsongelijkheid dus blijven bestaan. Bovendien nodigt een dergelijke
bevoegdheidsbepaling uit tot willekeurig gebruik van de vergunningbevoegdheid.

Bestuurswetgeving is daarom veel uitgebreider. De wetgever heeft zich niet
beperkt tot het verlenen van een bestuursbevoegdheid. De wetgever normeert in
de wet tevens de bevoegdheden van het bestuur. Hiermee wordt bedoeld dat de
wet de inhoudelijke en procedurele voorwaarden formuleert waaronder het bestuur
zijn bevoegdheden mag (en/of moet) uitoefenen. In dit verband is van groot
belang dat de wetgever – en dus niet het bestuur zelf – bepaalt welke belangen
mogen (en tevens moeten) worden behartigd. Als de wetgever bevoegdheden aan
het bestuur toekent, worden deze naar doel afgebakend. Zo wordt voorkomen
dat het bestuur zijn bevoegdheden voor van alles en nog wat zou kunnen
gebruiken. Bestuursbevoegdheden hebben een speciale functie. Zij zijn niet
multifunctioneel, maar dienen een specifiek doel. In bestuursrechtelijke taal
wordt dan gesproken over het specialiteitsbeginsel. Het specialiteitsbeginsel houdt
in dat iedere bestuursbevoegdheid met een bepaald doel door de wetgever in
het leven is geroepen. Dit doel is het behartigen van een bepaald onderdeel van
het algemeen belang (zoals milieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, veilige
kinderopvang, voedselveiligheid en noem maar op). De – naar doel afgebakende
– bestuursbevoegdheid mag dan ook alleen worden gebruikt om dat specifieke
doel te behartigen. Daarom zijn er zo veel verschillende (doelgebonden)
bestuurswetten. Zo worden met de Wet milieubeheer (Wm) bijvoorbeeld (alleen)
milieubelangen gediend. Op het specialiteitsbeginsel wordt in hoofdstuk 2 van
dit boek dieper ingegaan.

Op dit moment is vooral van belang dat je je realiseert dat iedere bestuursbevoegd-
heid altijd beperkt van aard is en altijd overeenkomstig de bedoeling van de wetgever
moet worden uitgeoefend. Zo mag een omgevingsvergunning voor een milieuhy-
giënische inrichting (art. 2.1 lid 1 aanhef onder e Wabo;14 ook wel vergunning
voor een milieubelastende activiteit genoemd) alleen in het belang van de
bescherming van het milieu worden geweigerd (art. 2.14 lid 3 Wabo15). Dat
luistert nauw. Een vergunning voor een veehouderij mag bijvoorbeeld niet
worden geweigerd op grond van het feit dat er onvoldoende aandacht is besteed
aan de welzijnsbelangen van de in het bedrijf aanwezige dieren. Die welzijnsbe-

14 Na inwerkingtreding van de Omgevingswet art. 5.1 lid 2 aanhef en onder b Omgevingswet.
15 Na inwerkingtreding van de Omgevingswet art. 5.18 en 5.26 Omgevingswet. De reden om

de vergunning te weigeren dient op grond van deze bepalingen verband te houden met de
veiligheid, het beschermen van de gezondheid of het milieu (of enkele van deze aspecten
gezamenlijk). Dat lijkt dus iets ruimer dan de ‘bescherming van het milieu’.
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langen worden wel beschermd, maar door een andere bestuurswet, namelijk
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.16

Dat de (democratisch gelegitimeerde) wetgever bevoegdheden aan het bestuur
verleent en deze bevoegdheden tevens beperkt en dat het bestuur alleen op
grond van en in overeenstemming met deze beperkte bevoegdheden mag handelen
is een kernelement van de democratische rechtsstaat. Zou het bestuur (of in
ruimere zin de overheid) over onbeperkte bevoegdheden beschikken, dan zou
dat resulteren in een totalitaire samenleving. Dit wil zeggen een samenleving
waarin géén duidelijk onderscheid bestaat tussen de publiekrechtelijke sfeer
van de Staat enerzijds en een vrije maatschappij van de burgers anderzijds; een
samenleving waarin het bestuur naar eigen inzicht op basis van een algemene
bevoegdheid regulerend zou kunnen optreden.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat in het bestuursrecht het begrip bevoegdheid
centraal staat. Bestuursrechtjuristen besteden dan ook veel aandacht aan de
normering van bestuursbevoegdheid. Met ‘normering van bestuursbevoegdheid’
wordt bedoeld dat er in de wet inhoudelijke en procedurele voorwaarden zijn
opgenomen die het bestuur in acht moet nemen. Soms kunnen zulke – het
bestuurshandelen ‘normerende’ – voorwaarden bovendien voortvloeien uit regels
van ongeschreven recht (dat zal je straks zien in hoofdstuk 5). Deze inhoudelijke
en procedurele regels bepalen de voorwaarden waaronder het bestuur zijn
bevoegdheden mag (en/of moet) uitoefenen. Het bestuursrecht wordt vooral
gezien als het recht dat waarborgen biedt tegen de onrechtmatige uitoefening van
bestuursbevoegdheid. Datzelfde bestuursrecht verleent echter ook bestuursbevoegdheid
aan het bestuur. Hierdoor wordt het mogelijk dat dit bestuur het algemeen
belang gericht kan behartigen. Bestuursbevoegdheid kan zo ook worden gezien
als een instrument om te besturen. Het komt er dus op neer dat de wetgever in
bestuurswetgeving bestuursbevoegdheden schept (en daarmee het bestuur een
instrument verschaft om te besturen) en deze bevoegdheden in dezelfde wet
normeert (dat wil zeggen aan regels bindt ofwel beperkt) om de onrechtmatige
uitoefening van bestuursbevoegdheden tegen te gaan.

16 Dit voorbeeld is ontleend aan ABRvS 16 februari 2000, AB 2000, 265 m.nt. JV (varkenshou-
derij).
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