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Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

Voorwoord

Beste student,

Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van week 5 van het vak Staatsrecht I voor de studie
Rechtsgeleerdheid. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat.

Wat bieden wij aan?
Slim Academy biedt drie verschillende producten per vak aan. Het eerste product bevat de
uitwerking van de hoorcolleges en werkgroepen. Het tweede product bevat een samenvatting
van de voorgeschreven literatuur en de arresten. Het derde product is een Tentamenboekje dat
bestaat uit een korte schematische samenvatting van de tentamenstof met oefenopgaven die te
vergelijken zijn met een tentamen. Het komende studiejaar zijn de prijzen verlaagd naar slechts
€ 4,95 per product en een korting op het totaalpakket. Zo kun jij zo prettig mogelijk studeren.
We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van jouw studiepunten!

Kwaliteit
Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we
benieuwd naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de
samenvatting een mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel
erg helpen als je deze invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of
verbeterpunten hebben, mail ons dan op klantenservice@slimacademy.nl of stuur een berichtje
via Facebook chat, dan gaan wij hier direct mee aan de slag!

Werken bij
Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de
slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld
zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een
studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en
cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy

P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting,
die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte
lesstof.
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Hoorcolleges en werkgroep

HC 5A. Decentralisatie I: uitgangspunten en organisatie

Deconcentratie
Dit is het geografisch spreiden van rijksambtenaren (die onder het gezag van de minister vallen)
die rijks bevoegdheden uitoefenen. Bijvoorbeeld de belastingdienst, OM en allerlei
inspectiediensten. De minister blijft dan verantwoordelijk, er is geen betrokkenheid van lokale
volksvertegenwoordigingen en er geldt een uniforme regeling in het hele land. Er is dus sprake
van een territoriale spreiding, maar géén sprake van territoriale bevoegdheden. Het blijven
centrale bevoegdheden.

Decentralisatie
Decentralisatie is wanneer je een bevoegdheid overgeeft aan een ander openbaar lichaam en
deze oefent het vervolgens uit op eigen verantwoordelijkheid. Decentralisatie zorgt voor meer
ruimte voor lokale democratische voorkeuren, dus ruimte voor voorkeur.

Provincies en gemeenten zijn voorbeelden van territoriale decentralisatie.
Consequentie van decentralisatie: de regels kunnen van gemeente tot gemeente en van
provincie tot provincie verschillen.

Gelijkheidsbeginsel
Bij decentralisatie van bevoegdheden beslist het centrale hoofd niet meer over de
gedecentraliseerde bevoegdheden, maar het decentrale onderdeel. Wanneer het van belang is
dat er geen verschillen ontstaan binnen gebieden, moet dat onderwerp niet gedecentraliseerd
worden. Decentralisatie is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want het zijn gewoonweg
verschillende bestuursorganen die zelf bepaalde taken mogen regelen. Het was wel in strijd met
het gelijkheidsbeginsel indien het landelijk was geregeld, maar alsnog op decentraal niveau tot
verschillen leidde.
Daarnaast: functionele decentralisatie:

● Waterschappen: gaan enkel over de waterhuishouding;
● Openbare lichamen voor beroep.

Staatsvormen
Staten zijn gewoonlijk opgebouwd uit verschillende bestuurslagen. Hoe zelfstandig zijn deze
“onderdelen”?:

● Eenheidsstaat (gecentraliseerd, gedecentraliseerd). Nederland is een gedecentraliseerde
eenheidsstaat;

● Federatie: bondsstaat;
● Confederatie: statenbond.

Eenheidsstaat
Het uitgangspunt van een eenheidsstaat is dat het centrum beslist over de bevoegdheden. In
Frankrijk is dit erg duidelijk. Frankrijk is een land en natie, en bestuur zichzelf. Maar hoe is dit
constitutioneel uitgewerkt? Meestal is de organisatie van de decentrale overheden uniform en
centraal geregeld. De verdeling, wie welke taken krijgt etc., is bij de wet geregeld. Tevens is er
vaak sprake van een gesloten huishouding. Dit betekent dat decentrale overheden geen eigen
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bevoegdheden mogen scheppen, wat er in de wet staat moet je doen. Ze mogen het niet zelf
kiezen.

Er is ook sterk toezicht op decentrale overheden, een soort spion. Zo kan, als de regering in
Nederland ergens niet mee eens is, een besluit van, bijvoorbeeld, de gemeente vernietigen.

Federatie/ bondsstaat
Het uitgangspunt van een federatie is een gedeelde staatsmacht. Deze staatsmacht gaat over
veel dingen niet, veel ligt in handen van de delen. Er is dus sprake van een soort gedeelde
soevereiniteit, hoewel dit in feite niet kan. De delen hebben dus meer macht, ze zijn
zelfstandiger dan bij een eenheidsstaat. In beginsel een exclusieve verdeling van bevoegdheden
over enerzijds het geheel (de federatie) en anderzijds de delen (landen, deelstaten). De
bevoegdheidsverdeling is grondwettelijk gewaarborgd. Ze hebben bovendien vaak een
constitutionele rechter, deze rechter bewaakt de bevoegdheidsafbakening tussen geheel en de
delen. Vaak hebben deelstaten hun eigen regering, politie en een eigen Supreme Court.

Staatsvormen kort

Een eenheidsstaat heeft…:

● Nationale soevereiniteit;
● Organisatie delen centraal geregeld;
● Bevoegdheden bij wet verdeeld;
● Sterk toezicht, vaak met ‘spion’;
● Geen inspraak delen in wijziging grondwet.

Een bondsstaat heeft…:

● Gedeelde soevereiniteit;
● Organisatie staten: eigen grondwet;
● Bevoegdheidsverdeling in grondwet;
● Federaal toezicht beperkt;
● Inspraak staten in wijziging grondwet;
● Constitutionele toetsing rechter.

Confederatie: het minst gecentraliseerd. Bij een geschil heeft de overheid het laatste woord. Het
geheel heeft dus het laatste woord; minder sterke bescherming van de delen. Er is een open
huishouding en een bestuurlijke bevoegdheidsafbakening, interbestuurlijk toezicht.

Autonomie en medebewind
Autonomie: Art. 124 lid 1 Gw
Het recht om op eigen initiatief, zonder dat iemand je daar opdracht toe geeft en naar eigen
inzicht de eigen aangelegenheden vorm te geven door middel van regeling of bestuur. Bij
autonomie is er sprake van een open huishouding. Dit is een systeem waarin decentrale
overheden (gemeenten en provincies) wel eigen bevoegdheden scheppen, ook al is hier geen
wet voor. Als de Gemeentewet medewerking vordert, dan is dat autonomie.

● Het belangrijkste punt van decentralisatie is dat de lagere overheden bepaalde
zelfstandige functies hebben op eigen niveau;

● Zelfbestuur van taken die specifiek over het eigen lokale gebied gaan.
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Medebewind: Art. 124 lid 2 Gw
De verplichte medewerking aan de uitvoering van op een hoger niveau vastgesteld beleid
d.m.v. regeling of bestuur. “Meewerken” aan rijksbeleid. Een voorbeeld van medebewind: art. 3
drank & horecawet (= wet in formele zin)

● Dit gaat vaak gepaard met veel beleidsvrijheid om binnen de grenzen nog keuzes te
maken.

De begrippen autonomie en medebewind komen niet in de wettekst voor. De Grondwet
hanteert de begrippen niet, maar omschrijft ze wel.

Toezicht van de hogere overheid
De “hogere” overheid kan in beginsel alleen ingrijpen in het handelen van de decentrale
overheden voor zover de wet daarvoor expliciet bevoegdheden toekent. Daarbij geldt dat
bevoegdheden in autonomie beter beschermd worden dan bevoegdheden in medebewind. De
normenhiërarchie brengt mee dat lagere regels niet in strijd mogen zijn met hogere regels.
Gemeentelijke verordening mag bijvoorbeeld nooit in strijd zijn met de wet. Voor de rest geldt
een toezichtsbevoegdheid, de hogere overheid mag enkel ingrijpen wanneer deze bevoegdheid
is geregeld in de wet.

Het gemeentebestuur
We kennen de gemeente en het gemeentebestuur, dit zijn twee verschillende dingen. De
gemeente is de rechtspersoon, het gemeentebestuur zijn de organen van de rechtspersoon. De
gemeente verricht privaatrechtelijke rechtshandelingen. De publiekrechtelijke bevoegdheden
berusten echter nooit bij de gemeente, maar altijd bij één van de organen van de gemeente. Met
het gemeentebestuur bedoelen we niet steeds hetzelfde orgaan, dit is een verzamelbegrip voor
de bevoegde publiekrechtelijke gemeentelijke organen.

De decentralisatie van overheden is geregeld in art. 7 Gw. Aan het hoofd van de provincie en de
gemeente staan respectievelijk de Provinciale Staten en de Gemeenteraad (art. 125 Gw).

De drie belangrijkste organen van het gemeentebestuur:
1. De gemeenteraad

● De lokale volksvertegenwoordiging;
● Taken: controleren en wetgeving (het maken van verordeningen).

2. Het college van burgemeester en wethouders
● Het dagelijks bestuur (uitvoering van de wetgeving);
● De burgemeester is ook lid van dit college, echter heeft hij een specifiek

takenpakket. Het college doet alles wat niet onder dit takenpakket valt.
3. De burgemeester

● Onafhankelijke voorzitter van de raad en het college;
● Eigen taken op terrein openbare orde.

In de Gemeentewet is netjes geregeld hoe dit bestuur is ingericht en hoe ze functioneren.
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Provinciebestuur, de drie hoofdorganen:
1. Provinciale Staten (PS)

● De provinciale volksvertegenwoordiging;
● Taken: controleren en wetgeven.

2. Gedeputeerde Staten (GS)
● (Dagelijks) bestuur;
● CdK is ook lid van GS.

3. De Commissaris van de Koning (CdK)
● Onafhankelijke voorzitter;
● Ook voor een klein deel een Rijksorgaan (ambtsinstructie).

Veel van de taken van het provinciebestuur zijn synoniem aan het bestuur op gemeentelijk
niveau. De rechtspraak is echter nooit op decentraal niveau.

6



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

HC 5B. Decentralisatie II: taken en bevoegdheden

Gemeenteraad/Provinciale Staten
Art. 13 Gemw,
art. 13 Provw Incompatibiliteiten = het scheiden van betrekkingen
Dus welke functies zijn verenigbaar met deze functie en welke functies kun je niet tegelijk
vervullen? Bijvoorbeeld de functie als minister en gemeenteraadslid. De minister kan namelijk
ingrijpen bij de gemeente. Bij al die functies ligt namelijk het gevaar dat je misbruik kunt maken
van je functie als raadslid. Ook dient de scheiding ter bevordering van de scheiding van functies
binnen de gemeente zelf.

Art. 15 Gemw,
Art 15 Provw Verboden handelingen
Een lijst met handelingen die je niet mag combineren met de functie als raadslid. Men wil
hiermee voorkomen dat mensen misbruik maken van hun functie om zo beter te worden in hun
eigen fulltime functie. Bijvoorbeeld dat een lid niet als advocaat werkzaam mag zijn als raadsman
voor de wederpartij met een geschil tussen de gemeente. Het dient het doel om
belangenverstrengeling tegen te gaan.
Raadsleden en leden PS hebben een met Kamerleden vergelijkbare rechtspositie:

● Vrij mandaat (129 lid 6 Gw); ze kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde keus
te komen. Dit betekent ook dat raadsleden hun zetel mogen houden als ze afsplitsen;

● Parlementaire onschendbaarheid (22 Gemw, 22 Provw), ze kunnen niet in rechte
worden vervolgd voor hetgeen wat zij zeggen in de vergaderingen.

Art. 125 Gw De gemeenteraad/provinciale staten is het
hoofd van de gemeente/provincie.

Art. 129 Gw Samenstelling geschiedt op basis van
vierjaarlijkse verkiezingen, er gelden een
aantal vereisten voor het stemrecht:

● (Nederlander);
● Ingezetene, je woont dus in die

gemeente;
● 18 jaar of ouder;
● Je mag niet zijn uitgesloten van het

kiesrecht.
Bijzonder: voor gemeenteraadsverkiezingen
is Nederlanderschap niet vereist, voor de
Provinciale Staten (aangezien zij de Tweede
Kamer samenstellen) wel (art. 130 Gw).

Het aantal zetels volksvertegenwoordiging hangt af van aantal ingezetenen
● Raad: tussen de 9 en de 45 (8 Gemeentewet)
● PS: tussen de 39 en 55 leden (8 Provinciewet)
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B&W/Gedeputeerde Staten
Samengesteld orgaan, de burgemeester (en bij de GS is dit de CdK) is namelijk ook lid.

34 Provw, 34 Gemw Burgemeester/Commissaris van de Koning is
zowel lid als voorzitter. De burgemeester is
voorzitter van de Gemeenteraad, maar geen
lid.

35 Gemw Wethouders worden door de raad benoemd,
gedeputeerden door PS.

36b Gemw Wethouders mogen geen lid van de raad zijn,
gedeputeerden geen lid van  PS.

36 Gemw, 35a Provw Aantal wethouders/gedeputeerden hangt af
van het aantal raadsleden/leden PS

160 en 169 Gemw Collegialiteitsbeginsel
Dit beginsel houdt in dat wethouders zelf
geen afzonderlijke bestuursorganen zijn. Het
is niet de wethouder die het besluit neemt,
maar het is het college van B&W dat het
besluit neemt. Het gaat telkens om een
collectieve beslissing van het college. Het
college neemt verantwoording voor het
geheel. Elke wethouder moet voor zichzelf
(hoofdelijk) en voor het geheel kunnen
worden aangesproken. Hetzelfde geldt voor
de burgemeester.

168 Gemw, 166 Provw Mandaat: handelen in naam van een ander.
Ze handelen dus vóór het college en niet voor
het eigen belang.

Burgemeester/ Commissaris van de Koning
Afzonderlijk bestuursorgaan

9 Provw, 9 Gemw Voorzitter Raad/ PS (geen lid)
Voorzitter B&W/ GS (wel lid)

61 Provw, 61 Gemw Benoeming gebeurt bij KB voor 6 jaar.
Het gezicht naar buiten (niet het hoofd, dat is
gemeenteraad/Provinciale Staten). De
burgemeester of CdK treedt dus enkel naar
buiten op.
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BM: de burgemeester heeft eigen taken op terrein van de openbare orde en veiligheid, hier heeft
hij steeds meer bevoegdheden in. De CdK heeft geen soortgelijke functie.
CdK: rol als rijksorgaan (zie ambtsinstructie achter de Provinciewet, 182 Provinciewet). De
CdK heeft een belangrijke coördinerende functie. Hij is niet enkel het orgaan van de provincie
maar ook van het Rijk. Als Rijksorgaan is hij in dienst van de centrale overheid, in de
ambtsinstructie staan regels over hoe hij zich als zodanig moet gedragen. De burgemeester
heeft dit weer niet.

Monisme en dualisme
Vóór 2002: monistische verhoudingen. Ze waren tot die tijd monistisch, één orgaan was de
ander eigenlijk de baas. De ander was hier ondergeschikt aan.

● Democratiemodel (Raad/PS aan het hoofd).
Monisme: model van boven- en onderschikking waarbij het ondergeschikte organen qua
samenstelling, taken en bevoegdheden van het bovengeschikte model afhankelijk is.
Gemeenteraad was de baas, college was een soort uit zijn midden samengesteld dagelijks
bestuur.

● In dit verenigingsmodel is de algemene vergadering het hoofdbestuur, ze kiezen het
dagelijks bestuur. Degenen die in het dagelijks bestuur zitten zijn nog steeds lid, maar
zijn ook het bestuur;

Dus: Raad was dan het hoofdbestuur, zij kozen dan het college. Ze kozen de wethouders uit hun
eigen leden en deze wethouders bleven dan nog steeds lid van de raad.

Sinds 2002: dualistische verhoudingen tussen de raad en het college van B&W.
● Machtenscheidingsmodel;
● Positie van wethouders/gedeputeerden.

Dualisme: twee nevengeschikte organen die qua samenstelling, takenpakket en bevoegdheden
van elkaar onafhankelijk zijn. Wethouders mogen nu geen lid meer zijn van de Raad. Het zijn dus
twee organen die onafhankelijk van elkaar bestaan.

De verandering van monisme naar dualisme had te maken met 2 redenen:
1. Wethouders moesten zich dan als het ware zichzelf controleren, ze waren zowel

wethouder als lid v.d. gemeenteraad. Scheiden van de functies;
2. Omdat de verhoudingen eigenlijk allang al anders waren. Op papier was het nog

monistisch, maar de feitelijke verhoudingen waren anders. Het college was al veel
belangrijker dan de gemeenteraad. Het was al gedualiseerd. Codificeren van het
dualistisch model.

We moeten dit binnen de grenzen van de Grondwet wijzigen. Dit is ook gebeurd, er is echter
geen letter aan de Grondwet veranderd. Het hoofdschap heeft betrekking op de
‘eindverantwoordelijkheid’ die bij de Gemeenteraad ligt, het heeft dus niet te maken met
ondergeschiktheid. Het wijzigen van de Grondwet op zichzelf gaat namelijk vrij lastig.

De gekozen burgemeester?
Gw-wijziging: deconstitutionalisering (er gaat iets uit de Grondwet) van de aanstellingswijze van
de burgemeester (131 Gw). Echter, wanneer iets in de grondwet staat is dit moeilijk te wijzigen.
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Er is dus een wijziging doorgevoerd, de Grondwet eist niet meer zelf dat de burgemeester en de
CdK gekozen moeten worden door de Kroon. De Grondwet laat dit over aan de formele wet.
Welke opties zijn er dan om de burgemeester te kiezen?
Optie 1: De rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester;
Optie 2: De door de gemeenteraad benoemde burgemeester.

De keuze heeft consequenties voor de verhouding tot de raad en tot de wethouders. Die twee
opties zijn totaal verschillend. Er ontstaat bij optie 1 een machtsstrijd, aangezien zowel de raad
als de burgemeester een democratische legitimatie heeft. Als je de burgemeester door de Raad
laat kiezen, dan is de Raad degene die de baas is. Dit past veel beter bij het monistische ideaal.

● Als de burgemeester namelijk campagne zal moeten voeren om te worden verkozen, dan
kan hij niet zomaar standpunten noemen over dingen die niet in zijn specifieke
takenpakket vallen. Hij gaat daar dan namelijk niet over. Hij gaat over openbare orde.
Om dan standpunten te kunnen realiseren zou hij dan de wethouders bijvoorbeeld
moeten kiezen;

● Maar wat als de rechtstreeks gekozen burgemeester dan een conflict krijgt met de
rechtstreeks gekozen gemeenteraad? Wiens standpunt prevaleert? Want nu nog heeft de
raad nog het punt dat zij democratisch rechtstreeks zijn gekozen.

De aanstellingswijze moet passen bij (voorgestane) takenpakket van de burgemeester.
Burgemeester moeten boven de partijen staan om zo op een eerlijke manier problemen omtrent
de openbare orde te lijf te gaan. Als je een politiek neutrale ambt hebt, dan kun je makkelijker
zulke zaken regelen.

Art. 108 lid 1 Gemeentewet: autonomie, loopt parallel met art. 124 lid 1 Gw.
Art. 108 lid 2 Gemeentewet: medebewind.

Wanneer in de Provinciewet of de Gemeentewet een algemene bevoegdheid of concrete
verplichting wordt toegekend, is er sprake van autonomie. Wanneer bij of krachtens een andere
wet dan de Provinciewet of de Gemeentewet verplichtingen worden opgelegd, spreekt men van
medebewind.

Grenzen autonome verordenende bevoegdheid
Art. 149 Gemw: de raad maakt de verordeningen die in ‘het belang van de gemeente’ zijn.

● Territoriale grens: de regels houden op bij de gemeente, het grondgebied is bepalend;
● Benedengrens: je bent als gemeenteraad niet bevoegd wanneer het gaat over zaken die

privébelang betreffen en geen openbaar belang. De gemeentelijke overheid mag zich
niet bemoeien met zaken die zich puur in de privésfeer afspelen. Arrest Wilnisser Visser:
de gemeente mag niet optreden binnen de privésfeer van de burger;

● Bovengrens: heeft te maken met hogere regelgeving. Hiervoor moet gekeken worden
naar de anterieure en posterieure verordening.

De eerste situatie: anterieure verordening
De verordening is er al eerder dan de hogere wet. Volgens art. 122 Gemw vervalt de bepaling in
de verordening dan van rechtswege, indien deze in hetzelfde onderwerp voorziet. Er is sprake
van hetzelfde onderwerp indien het object én het motief hetzelfde zijn (dus de norm en de
reden waarom er deze norm is). Zie arrest Emmense baliekluivers. Als de regeling wel dezelfde
motieven heeft, vervalt de regeling.

10



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

De tweede situatie: posterieure verordening
Dit is juist de omgekeerde situatie: je hebt al een landelijke regeling, mag je daarna (later dus) als
gemeenteraad daar nog nadere regelingen over maken? Bij de regering wordt dit geregeld met
delegatie bevoegdheden. Art. 121 Gemw geeft aan dat de lagere regeling zal gelden indien deze
niet in strijd is met de hogere regeling. Aanvulling mag niet als:

● De hogere wet uitputtend is bedoeld, dus dat de wetgever wilde dat alles enkel op
centraal/hoger niveau wordt geregeld en niet dat de gemeenten zelf nog nadere
regelingen treffen, of;

● De aanvullende regels zijn in strijd met de hogere regeling.

Als er geen sprake is van hetzelfde onderwerp, dan is er sprake van ongelijke aanvulling. Dit is
toegestaan zolang het niet de hogere regeling doorkruist.

Bevoegdheden college
De echte bestuurstaak zit bij het college, de raad geeft slechts de hoofdlijnen aan. De raad kan
bevoegdheden delegeren aan het college tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen
verzet (art. 156 Gemw). Besturen is niet hetzelfde als dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur is een
taak dat niet nader omschreven is. Bij dagelijks bestuur moet je denken aan facilitaire taken.

Bestuurstaak: art. 160 Gemw
● Voorbereiden en uitvoeren van raadsverordeningen;
● Dagelijks bestuur van de gemeente (tenzij het een specifieke taak is v.d. burgemeester);
● Het college besluit ook tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Bevoegdheden burgemeester
De hoofdtaak van de burgemeester is handhaven van de openbare orde, art. 172 lid 1 Gemw.
Hij moet de rust en normale gang van zaken van het gemeenschapsleven in de openbare ruimte
zien te bevorderen. Hij is zelf een bestuursorgaan.
Taak: burgemeester is belast met het feitelijk bewaren en herstellen van die openbare orde.
Gezag over de politie, art. 11 lid 1 Politiewet 2012
Hij gaat ook over integriteit van de gemeente.

De burgemeester kent twee middelen ter handhaving openbare orde:
● Inzetten van de politie, de burgemeester stuurt voor de handhaving van de openbare

orde de politie aan. Voor strafrechtelijke taken stuurt de OvJ de politie aan;
● Noodverordeningen/-bevelen: art. 176 en 175 Gemw;

○ Oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden, rampen, dan wel
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. In deze situaties kan de burgemeester
een noodverordening uitvaardigen. Hierbij kan worden afgeweken van andere
dan bij de Grondwet gestelde voorschriften.

Noodverordening:
Bekrachtiging vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering krachtens artikel 176 lid 3
Gemeentewet.

Als er geen bekrachtiging plaatsvindt, dan heeft hij tot die tijd alsnog rechtsgeldigheid gehad.
Voor minder ingrijpende situaties geldt de lichte bevelsbevoegdheid (art. 172 lid 3 Gemw) en
bevoegdheden in de APV.
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Raadsenquête, controle door de gemeenteraad
Het recht van onderzoek. Geregeld in art. 155a t/m 155f Gemw. Het is een soort van
parlementaire enquête maar op gemeentelijk niveau.
Er is wel een verschil tussen de parlementaire enquête (landelijk) en de raadsenquête
(gemeentelijk), je moet voorkomen dat de raadsleden te veel macht krijgen om zomaar iedereen
onder ede te horen. Dus het is beperkt tot zittende bestuurders, oud-bestuurders en
oud-ambtenaren.

Controle van het college
Politieke verantwoordelijkheid en inlichtingenplicht. Er is een inlichtingenplicht van het college,
zowel als de burgemeester.
Actief: uit eigen beweging

● 169 lid 2 Gemw (college);
● 180 lid 2 Gemw (burgemeester).

Passief: op verzoek
● 169 lid 3 Gemw (college);
● 180 lid 3 Gemw (burgemeester.

Je hoeft geen inlichtingen te verstrekken indien dit in strijd is met het openbaar belang.

Instrumenten ter controle: als je politieke verantwoordelijkheid als controlerend orgaan wilt
activeren, heb je instrumenten nodig.

● Interpellatie en vragenrecht ex art. 155 lid 1 en 2 Gemw.

Verantwoording afleggen: dit omvat meer dan het geven van inlichtingen.
Art. 169 lid 1 – college.

● Door het college gevoerd bestuur;
● Het college en elk van zijn leden afzonderlijk (collegialiteitsbeginsel); collectieve

verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid.
Art. 180 lid 1 – burgemeester is verantwoording verschuldigd.
Art. 179 lid 1 Provw: De Commissaris van de Koning is aan de provinciale staten verantwoording
schuldig over het door hem gevoerde bestuur. Uitzondering hiervoor staan in art. 182 Provw.

Vertrouwen opzeggen
Je kunt alleen het vertrouwen opzeggen in de wethouders (art. 49 Gemw). Dit kan dus niet bij de
burgemeester, je kunt wel een aanbeveling tot ontslag doen bij een minister (art. 61b Gemw).
Verder kennen we op gemeentelijk niveau geen ontbindingsrecht.
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WG 5: Decentralisatie
Helaas is het voor Slim Academy wegens auteursrechtelijke bescherming niet mogelijk de
werkgroepopgaven in de samenvatting te plaatsen. Voor alle vragen wordt er verwezen naar het
werkboek van Staatsrecht 1.

Vraag 1a
Bij gedeconcentreerde organen staat de overheid nog boven deze organen. Een ambtenaar is
ondergeschikt aan het rijk en valt onder de verantwoordelijkheid van een minister. Bij
decentralisatie ben je niet ondergeschikt aan een minister en ben je dus ook meer je eigen baas.

Vraag 1b
Voor de Tweede Kamer is het actief kiesrecht vastgelegd in art. 54 Gw. Je moet een Nederlander
zijn van boven de 18 jaar en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Voor het passief kiesrecht
gelden dezelfde vereisten, deze staan in art. 56 Gw. De vereisten voor de verkiezingen van de
gemeenteraad en de provinciale staten in art. 129 Gw. Er zijn verschillen met de vereisten die
gelden voor de Tweede Kamer verkiezingen. Je moet namelijk Nederlander zijn en woonachtig
zijn in de betreffende provincie of gemeente. Op grond van art. 130 Gw kun je bij de
gemeenteraadsverkiezingen ook stemmen als je woonachtig bent in Nederland, maar geen
Nederlander bent.

Vraag 2a
Incompatibiliteiten houdt in dat iemand die lid is niet een andere functie uit mag oefenen. Zie
bijvoorbeeld art. 57 Gw en art. 13 Provinciewet. Stemmen zonder last houdt in dat een lid van de
Tweede Kamer niet vastzit aan de standpunten van diens partij, maar zelf mag weten wat hij
stemt. Zie art. 67 lid 3 Gw. Onschendbaarheid betekent dat uitspraken die iemand doet binnen
de algemene vergaderingen of commissies niet tegen hem kunnen worden gebruikt in een
procedure. Zie art. 71 Gw.

Vraag 2b
Alternatief A is onjuist, er geldt namelijk een andere lijst van incompatibiliteiten voor beide (art.
57 Gw en art. 13 Gemw.).
Alternatief B is juist, dit is voor beide hetzelfde (art. 67 lid 3 Gw, art. 129 lid 6 Gw jo. 27 Gemw).
Alternatief C is onjuist, immuniteit geldt alleen voor tijdens de vergaderingen en niet tijdens
verkiezingsbijeenkomsten. Art. 22 Provinciewet.

Vraag 3a
Alternatief A is onjuist. De burgemeester is lid van het college, dit staat volledig los van of hij
kennis ergens van heeft of niet. Het college is hoe dan ook verantwoordelijk. Ook de
burgemeester is verantwoording schuldig op grond van het collegialiteitsbeginsel. Zie art. 196 lid
1 Gemw.
Alternatief B is onjuist, zie hiervoor het collegialiteitsbeginsel. De bevoegdheden gelden voor het
college als geheel. Alle leden moeten verantwoorden afleggen voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Alternatief C is onjuist. Er is niks vastgelegd over een verplichting tot het indienen van een motie.
De verplichting van verantwoording geldt, ongeacht of er een motie van wantrouwen is of niet.
Alternatief D is juist. Alle leden zijn verantwoordelijk, dus ze kunnen ook allemaal ter
verantwoording worden geroepen. Zie art. 196 lid 1 Gemw. en art. 180 Gemw.
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Vraag 3b
Zie hiervoor art. 49 Gemw. Ontslag geldt echter alleen voor de wethouders, niet voor de
burgemeester. Voor de burgemeester moet je kijken naar art. 61b Gemw. De burgemeester kan
worden ontslagen op voordracht van de minister. De gemeenteraad kan niet op eigen initiatief
de burgemeester en dus het college van B&W ontslaan.

Vraag 3c
De zittingsduur is op grond van art. 129 lid 4 Gw jo. art. C4 Kieswet 4 jaar. Voor de Provinciale
staten geldt dit ook. Op rijksniveau is het mogelijk om tussentijdse verkiezingen te houden en
tussentijds te ontbinden (art. 46 Gw). Deze mogelijkheid is er niet op decentraal niveau.

Vraag 4a
Dit maakt uit omdat er geen verordening mag worden opgesteld voor gevallen binnen de
privésfeer. Zie art. 149 Gemw. Voor publiek toegankelijke plaatsen mag dit wel.

Vraag 4b
Het gaat om een anterieure verordening, zie art. 122 Gemw. Eerst geldt de lagere regelgeving en
dan pas de hogere. Het object en het motief moet hetzelfde zijn. Hier is er sprake van hetzelfde
object, het gaat beide om een verbod op roken. Daarnaast is er ook sprake van hetzelfde motief,
het gaat namelijk beide om een verbetering van de gezondheid. De lagere verordening vervalt
van rechtswege.

Vraag 5a
Het gaat om een posterieure verordening, zie art. 121 Gemw. Het is mogelijk om aanvullende
regels te maken voor zover deze niet in strijd zijn met een hogere wet. Als een regeling niet
uitputtend is, is het mogelijk om extra regels te maken. Als het wel uitputtend is, is het niet
mogelijk om extra regels te maken. Anders is het in strijd met een hogere wet.

Vraag 5b
Aan de hand van een vangnetbepaling voor onvoorziene omstandigheden, zie r.o. 2.4.1.

Vraag 5c
Doordat alle aspecten worden meegewogen, beoordeelt de rechter dat de wet uitputtend
bedoeld is en dat er geen nadere regels gesteld mogen worden op grond van de lagere
regelgeving.
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Literatuur

De gedecentraliseerde eenheidsstaat
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 15. Prof. mr. A.D. Belinfante en mr. J.L. de Reede.
Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht, 19de druk.

13.1 Het beginsel van de decentralisatie
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat wil zeggen dat er naast het centrale
overheidsverband zelfstandige lichamen functioneren, die wetgevende en bestuurlijke taken
vervullen. Er worden verkiezingen gehouden voor provinciale staten, gemeenteraden en de
algemene besturen van waterschappen, organen die niet ondergeschikt zijn aan de nationale
regering. Er kan echter niet worden gesproken van een federatie, aangezien de inrichting van de
decentrale overheden gestandaardiseerd wordt door de Provinciewet, de Gemeentewet en de
Waterschapswet. Ook kan de nationale wetgever hun bevoegdheden eenzijdig wijzigen.
Decentralisatie kan zowel functioneel als territoriaal zijn. De waterschappen zijn een
tussenvorm.

13.2 Twee vormen van decentralisatie: autonomie en medebewind
De centrale overheid kan kiezen voor twee vormen van decentralisatie: autonomie en
medebewind. Autonomie houdt in dat aan de besturen van de lagere organen de bevoegdheid
tot regeling en het bestuur van de ‘huishouding’ van provincie en gemeente wordt overgelaten
(art. 124 lid 1 Gw). De organen krijgen dus een autonome en algemene wetgevende en
bestuurlijke bevoegdheid. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet regeling en bestuur worden
gevorderd (art. 124 lid 2 Gw). De lagere overheid wordt dan tot iets verplicht. Er kunnen feitelijke
handelingen worden gevorderd en rechtshandelingen. Wanneer in de Provinciewet of de
Gemeentewet een algemene bevoegdheid of concrete verplichting wordt toegekend, is er sprake
van autonomie. Wanneer bij of krachtens een andere wet dan de Provinciewet of de
Gemeentewet verplichtingen worden opgelegd, spreekt men van medebewind. Het hangt er dus
vanaf waar deze verplichtingen vermeld staan: in de Provincie- of Gemeentewet, of in een
andere wet of lagere regeling. Het verschil tussen autonomie en medebewind is relevant omdat:

● Alleen provinciale staten of de gemeenteraad autonome bevoegdheden toe kunnen
kennen aan andere organen (de wetgever niet). Deze beperking geldt niet bij
medebewind;

● Het Rijk makkelijker in kan grijpen als gemeenten en provincies hun medebewindstaken
verwaarlozen dan als het gaat om autonome bevoegdheden;

● Alle autonome bevoegdheden in beginsel toekomen aan de provinciale staten en de
gemeenteraad (art. 143 Provinciewet en 147 Gemeentewet). Bevoegdheden in het kader
van medebewind berusten in beginsel bij het college dat met het dagelijks bestuur is
belast: gedeputeerde staten/burgemeester en wethouders.

15



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

13.3 Interbestuurlijk toezicht
Decentralisatie zorgt voor een efficiënte taakverdeling en een bestuur dat dicht bij de burger
staat, maar brengt ook nadelen met zich mee. Het risico bestaat dat lagere lichamen regels
uitvaardigen en bestuurlijke besluiten nemen die hogere regelgeving doorkruisen en niet in lijn
zijn met de belangen van het Rijk. Om dit te voorkomen, is het mogelijk gemaakt dat hogere
lichamen toezicht houden op lagere lichamen. Dit toezicht kan preventief of repressief zijn.
Preventief toezicht houdt in dat de wet voor bepaalde daden van lagere lichamen goedkeuring
door een orgaan van een hoger lichaam eist.

Repressief toezicht houdt in dat het voor hogere lichamen mogelijk is bepaalde besluiten van
lagere lichamen te vernietigen wegens strijdigheid met het recht of het algemeen belang. Titel
10.2 van de Algemene wet bestuursrecht gaat over toezicht op bestuursorganen.
Een derde vorm van toezicht is het treffen van voorzieningen door een hoger orgaan bij het
verwaarlozen van met name medebewindstaken. De regelingen hierover zijn met name te
vinden in de Provinciewet en Gemeentewet. Ook heeft de Minister van Binnenlandse Zaken
bijzondere machtsmiddelen wanneer een publieke instelling in strijd handelt met het Europees
recht (zie Wet naleving Europese regelgeving publieke entiteiten).

13.4 Vernietiging
Preventief toezicht is erg omslachtig en kost de goedkeurende organen veel tijd en arbeid.
Daarom is de eis van goedkeuring beperkt tot enkele categorieën van besluiten waarvan het
belang bijzonder groot is. Daarnaast heeft de regering een algemene bevoegdheid om besluiten
van wetgevende of bestuurlijke aard te vernietigen wegens strijd met het recht of het algemeen
belang (art. 132 lid 4 Gw). Het vernietigingsrecht is nader uitgewerkt in art. 261 e.v. Provinciewet,
art. 268 e.v. Gemeentewet en afdeling 10.2.2 Awb. Het is ook mogelijk een besluit te schorsen
voor een bepaalde tijd (buiten werking stellen), zodat de regering kan onderzoeken of het nodig
is het besluit te vernietigen. Schorsing is geregeld in afdeling 10.2.3 van de Awb. Vernietiging is
niet meer geoorloofd als de schorsing is geëindigd (art. 10:40 Awb). De bevoegdheid besluiten te
schorsen of te vernietigen is een spontaan vernietigingsrecht van de regering. Het kan dus op
eigen initiatief worden uitgeoefend en besluiten hoeven niet van tevoren worden ingediend. De
voordracht tot vernietiging wordt gedaan door of mede door de Minister van Binnenlandse
Zaken, de voordracht tot schorsing door de minister wie het aangaat (art. 267 en 271
Provinciewet en art. 274 en 278 Gemeentewet). Het is mogelijk om tegen een vernietigingsbesluit
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen (art. 274
Provinciewet en art. 281a Gemeentewet). Beroep tegen schorsingsbesluiten is niet mogelijk.
Vernietiging wegens strijd met het recht is mogelijk in geval van strijd met de formele wet,
hogere regelingen, nog niet in de wet opgenomen algemene beginselen van behoorlijk bestuur
en algemene rechtsbeginselen. Vernietiging wegens strijd met het algemeen belang is mogelijk
wanneer het regeringsbeleid wordt doorkruist.
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13.5 Voorziening bij taakverwaarlozing
Een verdere vorm van toezicht, voorziening bij taakverwaarlozing, staat in art. 132 lid 5 Gw. Hier
wordt gesproken van nalatigheid bij autonomie en bij medebewind. Voor het geval dat
provinciale of gemeentelijke organen in gebreke blijven ten aanzien van medebewindstaken,
dient in de wet of op grond daarvan in een lagere regeling, een voorziening te worden getroffen.
Dit is gebeurd in art. 120 t/m 121f Provinciewet en 123 t/m 124h Gemeentewet. In deze
bepalingen is te vinden dat een ander orgaan de betreffende taak overneemt bij nalatigheid. Bij
ernstige verwaarlozing van autonome zaken, is het mogelijk om bij bijzondere, formele wet af te
wijken van de normale bestuursorganisatie van een provincie of gemeente.

13.6 Goedkeuring
De hoogste vorm van toezicht is het eisen van hogere goedkeuring voor bepaalde besluiten van
lagere lichamen (art. 10:25 Awb). Besluiten van besturen van provincies en gemeenten kunnen
alleen aan preventief toezicht worden onderworpen in bij of krachtens de wet te bepalen
gevallen (art. 132 lid 3 Gw). De bevoegdheid om besluiten goed te keuren moet dus bij of
krachtens de wet aan het hogere orgaan zijn verleend. De Algemene wet bestuursrecht bevat
enkele regels waar het orgaan die de goedkeuring moet verlenen zich aan moet houden
(afdeling 10.2.1). Goedkeuring kan niet voor bepaalde tijd worden verleend, niet onder
voorwaarden en het kan niet worden ingetrokken.

13.7 Co-existentie van wetten en verordeningen
Het is in twee gevallen denkbaar dat er een conflict bestaat tussen verordeningen van lagere
organen en algemeen verbindende voorschriften van hogere organen.
Ten eerste kan een lagere verordening een bepaald onderwerp willen regelen dat al in een
bestaande hogere regeling geregeld is.
Ten tweede kan een hogere regeling een onderwerp regelen dat al in een lagere verordening is
voorzien. In het eerste geval is er sprake van een posterieure verordening, in het tweede geval
van een anterieure.

In het geval van een posterieure verordening blijft de bevoegdheid tot het maken van provinciale
verordeningen over een onderwerp dat al is geregeld in een algemene maatregel van bestuur
gehandhaafd, voor zover de verordening niet in strijd is met de algemene maatregel van bestuur
(art. 118 Provinciewet en art. 121 Gemeentewet).

In het geval van een anterieure verordening vervallen de bepalingen hieruit van rechtswege,
zodra er een hogere regeling ontstaat over het onderwerp (art. 119 Provinciewet en 122
Gemeentewet). Er hoeft hier geen sprake te zijn van strijd tussen de lagere en hogere regeling.

13.8 Financiële verhouding
Een bepaald deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt uitgekeerd aan de provincies
(Provinciefonds) en aan de gemeenten (Gemeentefonds). Dit staat in art. 3 e.v. van de
Financiële-Verhoudingswet. Iedere burger draagt bij in de kosten van de gezamenlijke provincies
en gemeenten. De Financiële Verhoudingswet regelt de uitkeringen van het Rijk aan de
provincies en gemeenten. Jaarlijks wordt bij wet een bedrag voor beide fondsen bepaald. Bij de
verdeling wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de provincies en gemeenten
onderling (art. 7 Financiële Verhoudingswet). In art. 8 van de Financiële Verhoudingswet zijn
verdeelmaatstaven vermeld. In lagere regelingen worden deze maatstaven geconcretiseerd. Er
is een algemene uitkering en er zijn specifieke uitkeringen.
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De algemene uitkering is bedoeld voor de algemene middelen van de provincies en
gemeenten, de specifieke uitkeringen zijn bedoeld voor de bestrijding van specifiek
aangeduide kosten (bijstand, onderwijs). Naast deze uitkeringen hebben gemeenten en
provincies de bevoegdheid op een beperkt gebied belastingen te heffen, zoals de gemeentelijke
belastingen ter zake van onroerende zaken en gemeentelijke parkeerbelastingen. In art. 132 lid 6
Gw staat dat de wet bepaalt welke belastingen kunnen worden geheven. Verder kunnen
provincies en gemeenten nog inkomsten hebben uit privaatrechtelijke bronnen, zoals rente op
vermogen, de verkoop van grond en erfpachtovereenkomsten.

13.9 De toekomst van de decentrale overheden
Decentralisatie heeft als gevolg dat gemeenten en provincies een onderling afwijkend beleid
gaan voeren. Maar hoe groot mogen deze verschillen worden? Het uitgangspunt hiervoor:
zaken moeten in principe decentraal geregeld worden, tenzij, vanwege die ongewenste
verschillen, óf door andere redenen, een centrale regeling is aangewezen. Dit zorgt voor veel
werk voor de gemeente, zij worden gezien als “de eerste overheid”. Gemeenten hebben dus ook
bijna hun maximale capaciteit gebruikt, ze worden daarom gedwongen samen te gaan werken.
Ook nemen verschillen tussen de gemeenten toe, terwijl uniformiteit nog steeds verwacht wordt.
Samenwerking is hier ook een oplossing voor, maar de vraag of er niet meer ruimte voor
differentiatie tussen gemeenten in de Gemeentewet moet zijn, wordt steeds vaker gesteld.
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Provincie, gemeenten en waterschappen
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 16. Prof. mr. A.D. Belinfante en mr. J.L. de Reede.
Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht, 19de druk.

I De provincie
14.1 De oorsprong van de provincies
De status van de provincies is met de restauratie na Napoleon belangrijk gewijzigd. Van
zelfstandige, soevereine staten van de Republiek zijn zij regionale rechtsgemeenschappen
geworden die aan vormen van toezicht van de centrale overheid zijn onderworpen. Hun taak is
de huishouding van de provincie te regelen en te besturen en om medebewindstaken te
verrichten.

14.2 De provinciale organen
Aan het hoofd van de provincie staan provinciale staten (art. 125 lid 1 Gw). Het provinciaal
bestuur bestaat uit provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning
(art. 125 lid 2 Gw). Ieder van die organen kan dus door de wet bevoegdheden opgedragen
krijgen. De provinciale en gedeputeerde staten zijn zelfstandige organen, die niet hoeven te
wachten op bevelen van de centrale overheid. De controle van het Rijk op hun daden bestaat
door preventief of repressief toezicht. De commissaris van de Koning is ook een zelfstandig
orgaan, voor het gedeelte van zijn taak waarbij hij als rijksorgaan optreedt.

Oorspronkelijk was de structuur van provincie- en gemeentebestuur monistisch. Dit betekende
dat er sprake was van één orgaan als hoofdorgaan, terwijl het dagelijks bestuur gekozen werd
door en uit dit hoofdorgaan. Vanaf 2002 is de bestuursinrichting van provincie en gemeente
meer dualistisch. Een dualistische structuur gaat uit van een scheiding wat betreft
bevoegdheden van organen en hun samenstelling. Dit kwam doordat de organen die waren
belast met het dagelijks bestuur, steeds meer taken kregen. Hierdoor kon het hoofdorgaan zijn
rol als hoofd van de provincie/gemeente niet goed meer waarmaken. Daarom werden er
bestuurlijke taken van het hoofdorgaan overgeheveld naar het orgaan van dagelijks bestuur.
Ook werd ervoor gezorgd dat men niet meer zowel lid van het hoofdorgaan als het orgaan van
dagelijks bestuur kon zijn. De dualisering is doorgevoerd bij de Wet dualisering
gemeentebestuur en de Wet dualisering provinciebestuur. De dualisering heeft wel een grens:
provinciale staten en gemeenteraad moeten nog steeds als hoofd van de provincie/gemeente
kunnen worden aangemerkt (art. 125 lid 1 Gw).

14.3 Provinciale staten
De provinciale staten zijn het vertegenwoordigende lichaam in de provincie en de leden worden
rechtstreeks voor vier jaar gekozen (art. 129 Gw). De vergaderingen van de provinciale staten
worden voorgezeten door de commissaris van de Koning, die wel aan de beraadslaging kan
deelnemen, maar geen stemrecht heeft (art. 9 jo. 21 jo. 67 sub g Provinciewet). Een lid van
provinciale staten kan een aantal functies niet bekleden (art. 13 Provinciewet). Het is niet
mogelijk lid te zijn van de provinciale staten en tevens gedeputeerde te zijn (art. 13 lid 1, aanhef
en onder h Provinciewet).
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De bevoegdheden van het provinciebestuur worden geregeld in titel III van de Provinciewet. Er
wordt herhaald wat in art. 124 lid 1 van de Grondwet staat: het provinciebestuur is bevoegd tot
regeling en bestuur inzake de huishouding van de provincie. Dit is de autonome taak. Ook de
medebewindstaak wordt vermeld (art. 105 lid 2 Provinciewet). Deze wordt bij of krachtens een
andere wet dan de Provinciewet opgedragen.
De provinciale staten hebben de bevoegdheid verordeningen vast te stellen (art. 143 lid 1
Provinciewet) en ook de overige bevoegdheden op het gebied van autonomie berusten bij de
provinciale staten (art. 143 lid 2 Provinciewet).

In beginsel worden dus zowel autonome verordeningen als verordeningen op het gebied van
medebewind door de provinciale staten vastgesteld. De bestuursbevoegdheden op het gebied
van medebewind liggen bij de gedeputeerde staten (art. 143 lid 3 Provinciewet). Zij zijn belast
met het dagelijks bestuur (art. 158 Provinciewet). Deze term geldt zowel voor autonomie als
medebewind. In veel wetten die medebewindstaken aan de provincie opleggen, wordt het
bevoegde orgaan nadrukkelijk genoemd.

Provinciale staten kunnen Statencommissies instellen die besluitvorming van provinciale staten
kunnen voorbereiden en met gedeputeerde staten of de commissaris kunnen overleggen (art. 80
Provinciewet). Ook kunnen er door Provinciale staten of gedeputeerde staten
bestuurscommissies worden ingesteld en hieraan kunnen eigen bevoegdheden worden
overgedragen (art. 81, 152 en 163 Provinciewet). Tevens kunnen provinciale staten en
gedeputeerde staten adviescommissies instellen (art. 82 Provinciewet). De dualiseringsoperatie
heeft geleid tot een vermindering van de bestuurstaken van provinciale staten, maar de
wetgevende en controlerende bevoegdheden zijn versterkt. Zo zijn het recht van initiatief (art.
143a), amendement (art. 143b), het vragen- en interpellatierecht (art. 151) en het recht van
onderzoek (art. 151a e.v.) opgenomen in de Provinciewet. Ook de bevoegdheden op financieel
terrein zijn groter geworden. Provinciale staten en hun leden hebben recht op ambtelijke
bijstand en de Statenfracties hebben recht op ondersteuning (art. 33 lid 1 en 2). Tot slot kiezen
de leden van de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer. Dit is niet vermeld in de
Provinciewet, maar staat in art. 55 Gw en art. Q1 Kieswet.

14.4 Gedeputeerde Staten
De Gedeputeerde Staten voert het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit de
commissaris van de Koning als voorzitter en gedeputeerden (art. 34 jo. 158 Provinciewet). De
commissaris wordt bij koninklijk besluit benoemd. De gedeputeerden worden benoemd door de
provinciale staten. Wanneer een gedeputeerde wordt gekozen vanuit de provinciale staten, moet
de gedeputeerde zijn lidmaatschap van de provinciale staten opgeven (art. 35 e.v. Provinciewet).
De bevoegdheid tot dagelijks bestuur berust bij het college van gedeputeerde staten als geheel,
niet bij individuele gedeputeerden. Alle besluiten worden door het college genomen. Het is wel
mogelijk dat een individuele gedeputeerde optreedt als mandataris van het college (art. 166
Provinciewet). Hij is dan gemachtigd door de Gedeputeerde Staten tot uitvoering van een of
meer van hun bevoegdheden.
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Het dagelijks bestuur van een provincie bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van besluiten
van Provinciale Staten (art. 158 Provinciewet). Door de dualisering zijn belangrijke bestuurstaken
van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten overgeheveld (bijv. Benoeming en ontslag
ambtenaren). Ook het nemen van veel beslissingen in medebewind behoort tot het dagelijks
bestuur. Daarnaast mogen Provinciale Staten verdere taken delegeren aan Gedeputeerde
Staten. Hierbij moet art. 152 Provinciewet in acht worden genomen. De Gedeputeerde Staten
zijn ook bevoegd medebewindsbevoegdheden te delegeren aan besturen van gemeenten en
waterschappen (art. 107 Provinciewet). Daarnaast is in bijzondere wetten aan Gedeputeerde
Staten of de Commissaris van de Koning de beslissing in bestuursgeschillen opgedragen.

Een belangrijke taak is verder de medewerking aan toezicht op de gemeenten. Zij moeten
besluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders melden bij de
minister wanneer zij vinden dat deze vernietigd moeten worden. Het besluit kan dan voorlopig
niet worden uitgevoerd.
Bovendien hebben de Gedeputeerde Staten een adviserende taak wanneer een burgemeester
een gemeentelijk besluit ter vernietiging voordraagt (art. 273 en 273a Gemeentewet). Tot slot
hebben zij in bepaalde gevallen de mogelijkheid tot preventief toezicht.

Gedeputeerde Staten hebben een verantwoordingsplicht aan provinciale staten. De leden van
Gedeputeerde Staten geven Provinciale Staten de door hen gevraagde inlichtingen waarvan het
verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang (art. 167 Provinciewet). Ook kunnen
Provinciale Staten gedeputeerden ontslag verlenen, wanneer zij geen vertrouwen meer bezitten
van de Provinciale Staten (art. 49). Dit ontslagrecht bestaat niet ten aanzien van de Commissaris
van de Koning.

14.5 De commissaris van de Koning
De Grondwet spreekt nadrukkelijk over de commissaris als provinciaal orgaan (art. 125 Gw). Hij is
voorzitter (maar geen lid) van provinciale staten en mag zonder stemrecht deelnemen aan de
vergaderingen. Tevens is hij lid van de gedeputeerde staten, waar hij wel volledig stemrecht
heeft. Zie hiervoor art. 9, art. 21 lid 1 en art. 34 van de Provinciewet. De commissaris brengt
jaarlijks een burgerverslag uit over de provinciale dienstverlening en de burgerparticipatie en
bevordert een goede behartiging van de provinciale aangelegenheden (art. 175 Provinciewet). Hij
moet besluiten van het provinciebestuur die naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking
komen, melden bij de betreffende minister (art. 266 Provinciewet en art. 273a Gemeentewet). Bij
of krachtens een andere wet dan de Provinciewet kan de medewerking van de commissaris voor
medebewind worden gevorderd (art. 105 lid 2 Provinciewet). Volgens de Grondwet is het
mogelijk dat er bij wet wordt bepaald dat de commissaris wordt belast met de uitvoering van een
door de regering te geven ambtsinstructie (art. 126 Gw). Er wordt dus een wettelijke grondslag
geëist voor dit optreden van de commissaris als rijksfunctionaris. Deze grondslag is te vinden in
art. 182 van de Provinciewet. De commissaris is dus mede rijksorgaan.

21



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

De commissaris van de Koning wordt bij koninklijk besluit benoemd (art. 131 Gw en art. 61 lid 1
Provinciewet). Provinciale Staten mogen een aanbeveling doen over de benoeming (art. 61 lid 5
Provinciewet). In deze aanbeveling moeten twee personen genoemd worden. Alleen in een
bijzonder geval kan ook één persoon worden aanbevolen. De Minister van Binnenlandse Zaken
volgt in beginsel de aanbeveling, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven.
Een afwijking wordt gemotiveerd (art. 61, lid 7 Provinciewet). Voorafgaand aan de aanbeveling
maken de Provinciale Staten een profielschets, waarin de eisen zijn opgesomd die aan een
commissaris worden gesteld (art. 61 lid 2 Provinciewet). Ook ontvangen de Provinciale Staten
voorafgaand aan de aanbeveling een rapport van een uit hun midden samengestelde
vertrouwenscommissie. Hierin staat een beoordeling van de kandidaten, welke ook aan de
Minister van Binnenlandse Zaken wordt gezonden (art. 61 lid 3 en 4). Ook bij herbenoeming
stellen Provinciale Staten een aanbeveling op (art. 61a).

De commissaris heeft een volledige verantwoordingsplicht tegenover de Provinciale Staten,
zowel voor het door het college gevoerde bestuur (art. 167 Provinciewet) als voor het door hem
gevoerde bestuur (art. 179 Provinciewet).

Wanneer hij echter optreedt als rijksorgaan (burgemeestersbenoemingen met name) geldt geen
verantwoordingsplicht jegens de staten (art. 182 lid 5 Provinciewet). De commissaris wordt bij
koninklijk besluit ontslagen (art. 61b lid 1 Provinciewet). De provinciale staten kunnen een
aanbeveling tot ontslag zenden aan de minister van Binnenlandse zaken (art. 61b Provinciewet).
De minister mag slechts op zwaarwegende gronden van de aanbeveling afwijken (art. 61 lid 6
Provinciewet).

14.6 De provinciale verordening
Er hebben zich met name moeilijkheden voorgedaan op het gebied van de gemeentelijke
verordening. Dit komt omdat de gemeenten veel meer verordeningen maken dan de provincies.

14.7 Interbestuurlijk toezicht
Er kan sprake zijn van repressief toezicht van de regering op provinciale besluiten. Een besluit
of niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het provinciebestuur kan bij
koninklijk besluit worden vernietigd (art. 261 e.v. Provinciewet). Hiermee worden besluiten en
andere beslissingen van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de
Koning bedoeld, maar ook beslissingen van eventuele andere bevoegde organen van
provinciebestuur waaraan bevoegdheden zijn gedelegeerd. De gronden voor vernietiging zijn in
strijd met het recht of het algemeen belang (art. 10:35 Awb). Het besluit kan ook eerst bij
koninklijk besluit geschorst worden (art. 10:43 Awb). Deze schorsing kan maximaal een jaar
duren (art. 10:44 Awb) en als deze geëindigd is kan het besluit niet meer worden vernietigd (art.
10:40 Awb). Tegen een vernietigingsbesluit kan door een belanghebbend beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 274a Provinciewet).
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Preventief toezicht van de regering op de provinciale besluiten komt nog maar zeer beperkt
voor. Er moet voorafgaande goedkeuring worden gegeven voor het oprichten van en deelnemen
in privaatrechtelijke personen. Deze goedkeuring wordt gegeven door de Minister van
Binnenlandse Zaken (art. 158 lid 3 Provinciewet). Daarnaast wordt begroting in bepaalde
gevallen aan voorafgaande goedkeuring onderworpen, zoals wanneer deze volgens de Minister
van Binnenlandse Zaken niet in evenwicht is (art. 207 e.v. Provinciewet).

Een besluit van de Provinciale Staten tot het opheffen of instellen van een waterschap moet
worden goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Milieu (art. 5 Waterschapswet).

II De gemeente
14.8 De oorsprong van de gemeenten
De Gemeentewet, hoe wij die in de kern kennen, stamt af uit 1851. In 1851 maakte Thorbecke
een eenvorming van bestuurssysteem voor alle gemeenten in het land. In de twintigste eeuw
was er een grote ontwikkeling van de gemeenten, ze kregen meer taken terwijl de hoeveelheid
gemeenten afnam.

14.9 De organen van de gemeente
De belangrijkste organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester
en wethouders en de burgemeester (art. 125 Gw). Elk van deze organen kan door de
Gemeentewet en bij of krachtens een andere wet een bevoegdheid opgedragen krijgen. Andere
organen zijn de gemeentelijke rekenkamer en de gemeentelijke ombudsman, waaraan het
gemeentebestuur bevoegdheden heeft gedelegeerd.

Ook zijn er ambtenaren met bijzondere bevoegdheden, zoals het invorderen van gemeentelijke
belastingen. Twee ambtenaren worden nadrukkelijk genoemd in de Gemeentewet: de secretaris
en de griffier. Volgens art. 6 van de Gemeentewet bevat het woord ‘gemeentebestuur’ ieder
bevoegd orgaan van de gemeente.

14.10 De gemeenteraad
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad (art. 125 Gw). De Grondwet bepaalt
verder dat ook het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester deel uitmaken
van het bestuur van de gemeente. Er mogen dus in de Gemeentewet en andere wetten
bevoegdheden aan deze organen worden verleend, zolang de gemeenteraad het belangrijkste
orgaan blijft. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen en heeft 9 tot 45 leden (art. 8
Gemeentewet).

In principe zijn Nederlanders kiesgerechtigd, die ingezetenen van de gemeente zijn en die
voldoen aan de vereisten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Voor het lidmaatschap
gelden dezelfde eisen (art. 129 Gw). Echter, op grond van art. 130 Gw kan de wet het actief en
passief kiesrecht voor de gemeenteraad toekennen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn.
Dit is gebeurd in art. 10 Gemeentewet en art. B3 Kieswet. De voorzitter van de raad is de
burgemeester, die er geen lid van is en geen stemrecht heeft (art. 9 jo. 21 jo. 68 lid 1 sub I
Gemeentewet).
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De bevoegdhedenverdeling tussen de raad en de overige organen is in de Gemeentewet niet
veel anders dan in de Provinciewet. De autonome taak van de gemeente (de bevoegdheid tot
regeling en bestuur inzake de huishouding) wordt aan het gemeentebestuur overgelaten (art.
108 lid 1 Gemeentewet). In het tweede lid van art. 108 Gemeentewet staat dat medebewind bij of
krachtens de wet kan worden opgedragen. Ook bevat de Gemeentewet een beperking van de
mogelijkheid om het gemeentebestuur te controleren bij de uitoefening van zijn
medebewindstaak. De gemeenteraad heeft in principe de verordenende bevoegdheid, tenzij
deze bevoegdheid bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college van burgemeester
en wethouders of de burgemeester is toegekend (art. 147 lid 1 Gemeentewet). De raad heeft dus
het primaat als wetgevend orgaan op zowel het gebied van autonomie als op het gebied van
medebewind. De overige bevoegdheden op het terrein van autonomie berusten volgens lid 2
van art. 147 Gemeentewet ook bij de raad. De raad vervult dus zowel wetgevende als
bestuurlijke taken op het gebied van autonomie. Het derde lid van art. 147 Gemeentewet
bepaalt dat de overige bevoegdheden op het terrein van medebewind berusten bij het college
van burgemeester en wethouders, tenzij deze bij of krachtens de wet aan de raad of de
burgemeester zijn toegekend.

De medebewindsbevoegdheden van bestuurlijke aard worden dus in principe uitgeoefend
door het college van burgemeester en wethouders. De bevoegdheden zijn dus duidelijk
verdeeld. Autonome bevoegdheden liggen in principe bij de raad, bestuurlijke
medebewindsbevoegdheden in principe bij het college van burgemeester en wethouders.

De Gemeentewet onderscheidt drie soorten commissies: raadscommissies in art. 82
Gemeentewet (bereiden besluitvorming van de raad voor en overleggen met college of
burgemeester), bestuurscommissies in art. 83 Gemeentewet (oefenen gedelegeerde
bevoegdheden uit) en andere commissies, meestal adviescommissies (art. 84 Gemeentewet).
Ook bij de gemeente heeft de dualisering van bevoegdheden geleid tot een uitbreiding van de
controlerende en financiële bevoegdheden van de raad. Zie art. 107, art. 107a, art. 100 en art.
103 Gemeentewet.
14.11 Het college van burgemeester en wethouders
De wethouders worden vanouds door de raad benoemd en ontslagen (art. 35 en 49
Gemeentewet). Het aantal wethouders is afhankelijk van het aantal raadsleden, maar het
minimumaantal is twee (art. 36 Gemeentewet). Oorspronkelijk kwamen de wethouders voort uit
de raad en bleven zij raadslid tijdens hun wethouderschap, maar de Wet dualisering
gemeentebestuur heeft de functies van raadslid en wethouder gescheiden (art. 36b, lid 1, Sub l
Gemeentewet).

Wanneer een wethouder vanuit de raad wordt gekozen, is hij niet langer lid van de raad.
Hierdoor wordt de raad ten opzichte van het college zelfstandiger en is er een effectievere
controle van de raad op het college mogelijk. Een wethouder kan wel in de raadsvergadering
aanwezig zijn, zonder stemrecht te hebben (art. 21 lid 2 Gemeentewet).
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De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouder en heeft volledig
stemrecht. Er is hier net als bij de gedeputeerde staten sprake van collegiaal bestuur. De
individuele wethouder is tot niets bevoegd: het college is orgaan van het gemeentebestuur. Het
kan wel zo zijn dat een individueel lid handelt uit naam en verantwoordelijkheid van het college
(mandaat) (art. 168 Gemeentewet). Het dagelijks bestuur van de gemeente berust bij het college
van burgemeester en wethouders, voor zover dit niet bij of krachtens de wet aan de
burgemeester is opgedragen (art. 160 Gemeentewet). Dagelijks bestuur houdt het voorbereiden
en uitvoeren van beslissingen in, het benoemen en ontslaan van gemeenteambtenaren en het
besluiten omtrent privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente (zie, art. 174 lid 3 en
art. 160 Gemeentewet). De raad kan eigen bevoegdheden aan het college overdragen, tenzij de
aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Dit geldt zowel voor regeling als bestuur. In art.
156 staan beperkingen van de mogelijkheid tot delegatie. Ten slotte is de uitoefening van
bestuursdwang een belangrijke bevoegdheid van burgemeester en wethouders (en van de
burgemeester als zelfstandig orgaan). Dit is geregeld in art. 125 van de Gemeentewet en afdeling
5.3.1 van de Awb. In plaats van een last onder bestuursdwang (last tot herstel van de
geconstateerde overtreding/last door feitelijk handelen ten uitvoer leggen) kan ook een
dwangsom worden opgelegd (art. 5:32 Awb).

14.12 De burgemeester
De burgemeester wordt benoemd volgens de procedure in art. 61 e.v. Gemeentewet. Art. 61 lid 1
bepaalt dat de burgemeester op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken bij
koninklijk besluit wordt benoemd voor zes jaar. Bij een burgemeestersvacature overlegt de
commissaris van de Koning met de raad over de eisen die aan de burgemeester worden gesteld.
De raad kan zich hier niet uitspreken over concrete kandidaten (art. 61 lid 2 Gemeentewet).
Vervolgens wordt er vanuit de raad een vertrouwenscommissie ingesteld die de kandidaten
gaat beoordelen. Deze commissie brengt verslag uit aan de raad en de commissaris (art. 61 lid 4
Gemeentewet). Daarna zendt de raad aan de minister een aanbeveling van twee personen (art.
61 lid 5 Gemeentewet). Alleen in bijzondere gevallen mag één persoon worden vermeld en de
minister volgt in principe de volgorde van de aanbeveling. Bij herbenoeming van de
burgemeester brengt de raad ook een aanbeveling uit en brengt de commissaris van de Koning
advies uit aan de minister over die aanbeveling.

De burgemeester is voorzitter van de raad én van het college van burgemeester en wethouders
(art. 9 en 34 lid 2 Gemeentewet). Hij is echter geen lid van de raad en heeft ook geen stemrecht.
In het college heeft hij dit uiteraard wel. De burgemeester wordt geïnformeerd over de
uitkomsten van onderhandelingen tot vorming van een college en mag zijn mening kenbaar
maken over voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma (art. 35 lid 2 Gemeentewet).
De burgemeester bevordert de eenheid van het collegebeleid en kan onderwerpen aan de
agenda voor collegevergaderingen toevoegen. Hij kan ook eigen voorstellen over onderwerpen
die op de agenda staan voorleggen aan het college (art. 53a Gemeentewet). Verder is de
burgemeester ook zelfstandig orgaan van gemeentebestuur, aangezien de wet hem taken
oplegt en bevoegdheden toekent. De bevoegdheden en taken van de burgemeester staan in
hoofdstuk XI van de Gemeentewet. Ook heeft de burgemeester de taak om een besluit waarvan
hij vindt dat het vernietigd moet worden, via de gedeputeerde staten mede te delen aan de
minister (art. 273 Gemeentewet). Verdere taken en bevoegdheden staat in art. 170
Gemeentewet.

25



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

Een belangrijke taak van de burgemeester is de handhaving van de openbare orde (art. 172 lid 1
Gemeentewet). In de volgende leden van art. 172 staan (bevels)bevoegdheden. De burgemeester
is bij ordehandhaving in beginsel niet ondergeschikt aan enig hoger gezag. De burgemeester
heeft ook enkele bijzondere openbare orde bevoegdheden. Bij zeer ernstige situaties heeft de
burgemeester de bevoegdheid aan ieder bevelen te geven (art. 175 Gemeentewet). Hij kan dan
ook algemeen verbindende voorschriften uitvaardigen: noodverordeningen (art. 176
Gemeentewet). De burgemeester kan mensen die een dergelijk voorschrift niet nakomen tijdelijk
detineren (art. 176a Gemeentewet). De raad kan bij verordening de burgemeester de
bevoegdheid verlenen een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen (art. 151b Gemeentewet). Ook
kan de raad bij verordening de bevoegdheid verlenen camera’s te plaatsen (art. 151c
Gemeentewet). De burgemeester is verder belast met het toezicht op de openbare
samenkomsten en op de voor het publiek openstaande gebouwen (art. 174 Gemeentewet). De
uitvoering van raadsverordeningen op dit terrein moeten aan de burgemeester in plaats van
aan het college van burgemeester en wethouders worden opgedragen (art. 174 lid 4
Gemeentewet). Er worden regelmatig nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester gecreëerd
op het gebied van openbare orde door de wetgever. Ten slotte heeft de burgemeester nog vele
medebewindstaken en medebewindsbevoegdheden die uit allerlei bijzondere wetten
voortvloeien.

14.13 Verantwoordingsplicht van college van burgemeester en wethouders en van de
burgemeester
Sinds de jaren zestig is een verantwoordingsplicht ingevoerd, met als enige uitzondering de
taakvervulling van de commissaris voor zover deze als rijksorgaan optreedt.

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn tezamen en afzonderlijk
verantwoording verschuldigd aan de raad voor het door het college gevoerde bestuur (art. 169
Gemeentewet). De burgemeester is aan de raad verantwoording verschuldigd (art. 180
Gemeentewet). De controle van de raad op het college en de burgemeester is versterkt door het
vragen- en interpellatierecht (art. 155 Gemeentewet) én de mogelijkheid van een gemeentelijke
enquête (art. 155a e.v. Gemeentewet). De sanctie bij een gebrekkige verantwoording is voor de
wethouders anders dan voor de burgemeester. De raad kan een of meer wethouders ontslaan
(art. 49 Gemeentewet), indien er geen vertrouwen meer is en de wethouder niet zelf ontslag
neemt. Er staat geen beroep op de bestuursrechter open voor de wethouder (art. 8:5 Awb). De
burgemeester kan niet door de raad ontslagen worden.Zijn ontslag wordt verleend bij koninklijk
besluit (art. 61b lid 1 Gemeentewet). De raad kan wel een aanbeveling tot ontslag zenden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken (art. 61b lid 2 Gemeentewet).

14.14 De gemeentelijke verordening
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke verordeningen vast (art. 127 Gw en art. 147 lid 1
Gemeentewet). Een wet die medebewind vordert in de vorm van een verordening zal in beginsel
de raad als het bevoegde orgaan aanwijzen. De omvang van de bevoegdheid wordt bepaald door
de bijzondere wet die het medebewind vordert. Wat betreft autonome verordeningen maakt
de raad de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig acht (art. 149
Gemeentewet). De autonome taak is beperkt tot de huishouding van de gemeente (art. 124 Gw
en 108 Gemeentewet). Wat deze huishouding betreft, kan een ondergrens, een bovengrens en
een zijgrens worden vastgesteld.
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De zijgrens houdt in dat de bevoegdheid van de gemeente beperkt is tot het eigen grondgebied.
De bovengrens houdt in dat het gemeentebestuur niet het beleid van de rijksoverheid of het
provinciebestuur mag doorkruisen. Hierbij moet worden gedacht aan een gemeentelijke
verordening die in strijd is met een hogere regeling. De benedengrens houdt tenslotte in dat de
gemeentelijke verordeningen alleen openbare kwesties mogen regelen, en geen particuliere
(art. 149 Gemeentewet).

Wat de bovengrens betreft kan er sprake zijn van een posterieure verordening en een
anterieure verordening (art. 121 en art. 122 Gemeentewet). Een posterieure verordening is een
verordening die tot stand komt na een hogere regeling. Hierover is bepaald in art. 121
Gemeentewet dat er gemeentelijke verordeningen mogen worden gemaakt over hetzelfde
onderwerp waar ook al een hogere regeling over bestaat, voor zover de verordening niet in strijd
is met die hogere regeling. In dit verband houdt ‘hetzelfde onderwerp’ in dat de geregelde
materie en het motief van beide regelingen gelijk is.

Ook als het onderwerp niet hetzelfde is, mag de hogere regeling overigens niet worden
doorkruist. Een anterieure verordening is een verordening in wier onderwerp vervolgens door
een hogere regeling wordt voorzien. De Gemeentewet bepaalt hierover dat deze gemeentelijke
verordeningen van rechtswege vervallen. De verordening wordt dus onverbindend verklaard
wanneer deze hetzelfde onderwerp heeft als de nieuwere hogere regeling, ongeacht of de
verordening in strijd is met de hogere regeling. Wat de benedengrens betreft, is het dus van
belang dat de gemeentelijke verordening een gemeentelijk, openbaar belang moet kunnen
dienen en zich niet bemoeit met de privésfeer van de burger (art. 149 jo. art. 108 lid 1
Gemeentewet).

14.15 Interbestuurlijk toezicht
Het gemeentebestuur is ook onderworpen aan interbestuurlijk toezicht. Een van de algemene
toezichtsinstrumenten is het vernietigingsrecht. De andere is het recht om “in plaats te treden”
bij verwaarlozing van gemeentelijke taken (art. 132 lid 5 Grondwet), dit recht komt vaak toe aan
het provinciebestuur.
Op grond van art. 268 Gemeentewet kan een besluit of schriftelijke beslissing gericht op enig
rechtsgevolg van het gemeentebestuur bij koninklijk besluit worden vernietigd. Het
vernietigingsrecht strekt zich uit tot besluiten en andere beslissingen van organen van
gemeentebestuur. De gronden voor vernietiging staan in art. 10:35 Awb. Een besluit kan ook
geschorst worden (art. 10:43 Awb).

De burgemeester en gedeputeerde staten maken bij de minister melding van besluiten die voor
vernietiging in aanmerking komen, de Commissaris van de Koning doet dit bij besluiten van de
burgemeester. Een belanghebbende kan tegen een koninklijk besluit tot vernietiging beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 281a Gemeentewet).

Als het gemeentebestuur een medebewindstaak verwaarloost, kan een ander provinciaal orgaan
alsnog een besluit nemen of de handeling verrichten die verwacht wordt (art. 124
Gemeentewet). Het preventief toezicht van de regering op de gemeentelijke besluiten komt nu
veel minder voor dan eerder. Voorafgaande toestemming is namelijk in strijd met de
zelfstandigheid van provincies en gemeenten die bij decentralisatie wordt voorondersteld, vindt
men nu.
14.16 Samenwerking van gemeenten
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Een mogelijkheid om samenwerking tussen gemeenten te creëren, is het oprichten van een
privaatrechtelijke rechtspersoon, waarin de betreffende gemeenten deelnemen en samen het
bestuur vormen. Zo’n rechtspersoon kan echter geen verordeningen maken waaraan burgers
gebonden zijn. Bovendien mag er alleen een privaatrechtelijke rechtspersoon worden opgericht
indien dit bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te
dienen openbaar belang (Art. 160 lid 2 Gemeentewet). Daarnaast is de oprichting van een nieuw
openbaar lichaam door een aantal gemeenten mogelijk volgens de Wet Gemeenschappelijke
regelingen en art. 135 Gw. Het openbare lichaam heeft een bestuur dat bestaat uit een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter (art. 12 Wet Gemeenschappelijke
regelingen). Aan het bestuur van het lichaam kunnen door de gemeenten bevoegdheden tot
regeling en bestuur worden overgedragen.

III Waterschappen
14.17 Taken en bevoegdheid van de waterschappen
In 1992 trad de Waterschapswet in werking. Deze biedt geen volledig uniforme
bestuursstructuur van waterschappen, maar bevat wel enkele minimumeisen waaraan de
bestuursorganisatie van een waterschap moet voldoen. Provinciale Staten stellen
waterschappen in, heffen waterschappen op en stellen waterschapsreglementen vast (art. 2
Waterschapswet). De waterschappen zijn een mengvorm van territoriale en functionele
decentralisatie. Dit is terug te vinden in de omschrijving in art. 1 lid 1 Waterschapswet. Het
bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een
voorzitter (Art. 10 Waterschapswet). Het algemeen bestuur bestaat uit categorieën die zijn
vertegenwoordigd door vertegenwoordigers.

De wijze van verkiezing van deze vertegenwoordigers is geregeld in de Kieswet. In beginsel
gelden dezelfde voorschriften als bij de verkiezing van Provinciale Staten en gemeenteraad. Het
dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal
andere leden (art. 40 Waterschapswet). De voorzitter wordt bij koninklijk besluit benoemd (art.
46 Waterschapswet) en de overige leden worden in beginsel door en uit het algemeen bestuur
benoemd (art. 41 Waterschapswet). Deze leden blijven, anders dan bij provincie en gemeente, na
hun benoeming lid van het algemeen bestuur. In art. 56 lid 1 is de taak van het
waterschapsbestuur op het terrein van de autonomie beschreven.

De autonome taak beperkt zich tot de behartiging van de taken die het waterschap in het
reglement zijn opgedragen. Het tweede lid omschrijft het medebewind dat bij wet, algemene
maatregel van bestuur of bij provinciale verordening kan worden gevorderd. Het algemeen
bestuur maakt de verordeningen die het nodig acht voor de behartiging van de taken die het
waterschap zijn opgedragen (art. 78 lid 1 Waterschapswet).

De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, waarbij hij in de
eerste vergadering raadgevende stem heeft en in de tweede stemrecht (art. 94 Waterschapswet).
Verder heeft hij noodbevoegdheden in het geval van dreigend of dringend gevaar (art. 96
Waterschapswet).

28



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

Het algemeen bestuur neemt de besluiten inzake waterschapsbelastingen (art. 110
Waterschapswet). Besluiten gericht op enig rechtsgevolg van waterschapsbesturen kunnen door
gedeputeerde staten worden vernietigd voor zover zij in strijd zijn met het recht of het
algemeen belang (art. 156 Waterschapswet jo. afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 Awb).

Tegen dergelijke vernietigingsbesluiten kan weer beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State worden ingesteld (art. 162 Waterschapswet).
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Arresten week 5

Hoge Raad 13 februari 1922 (Wilnisser Visser)
De feiten
In dit arrest werd het in de gemeente Wilnis verboden om op zondag te vissen. Verdachte heeft
op een zondag gevist in de Wilnissche plassen. Dit is in strijd met de APV. De kantonrechter
besloot verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging omdat de APV als onverbindend werd
gezien. De verbodsbepaling was namelijk te ruim geformuleerd en overtrad daarmee de
bepaling vastgelegd in artikel 135 van de Gemeentewet. De gemeente heeft de benedengrens
overschreden. De APV was zo algemeen geformuleerd dat de openbare gedragingen hier niet
ook onder vielen. De privacy van de burger werd dusdanig aangetast

Rechtsvraag
Is de APV te ruim geformuleerd en dus in strijd met art. 135 Gemeentewet?

Rechtsregel
Gemeenten zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheid gebonden aan een boven-
en benedengrens. In deze casus is de APV onverbindend verklaard omdat de gemeente de
ondergrens overtrad.

HR 4 maart 1952, NJ 1952, 365 (Emmense baliekluivers)
De feiten
Dit arrest van de Hoge Raad gaat over of een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de
Gemeente Emmen in strijd is met een hogere regelgeving. De gemeenteraad van Emmen had in
1952 een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) ingesteld om zonder noodzaak stil te blijven
staan bij een brug tegen te gaan. De gemeenteraad wilde optreden tegen vandalisme. Er werd
aangevoerd dat deze regeling in strijd was met artikel 40 lid 4 van het Wegenverkeersreglement.
Dit artikel betreft het verbod voor voetgangers om stil te blijven staan op kruisingen en
splitsingen van wegen en bruggen. Kantonrechter zag dit argument als gegrond en ontsloeg de
overtreder. De Hoge Raad was het hier echter niet mee eens en oordeelde dat het
wegenverkeersreglement voorzag in verkeersveiligheid en de APV vandalisme wilde tegengaan.
Daarmee waren de twee reglementen inherent verschillend in doelstelling. De APV kan daarom
naast het Wegenverkeersreglement blijven staan.

Rechtsvraag
Is de APV van gemeente Emmen betreffende een verbod op het nodeloos rondhangen op
bruggen om vandalisme te voorkomen in strijd met het Wegenverkeersreglement dat voorziet in
verkeersveiligheid?

Rechtsregel
de APV van de gemeente Emmen betreffende het nodeloos stilstaan op een brug, voorziet in een
ander belang en doelstelling dan het Wegenverkeersreglement. Van belang is de doelstelling van
de twee regelgevingen. De APV en het wegenverkeersreglement kunnen naast elkaar bestaan.

30



Voorbeeldsamenvatting Staatsrecht I 2022-2023

ABRvS 26 augustus 2009 (Circus Herman Renz)
De feiten
Betrokkenen: de burgemeester van Winschoten en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Nederlands Nationaal circus Herman Renz B.V. en de Vereniging Nederlandse
Circus Ondernemingen.
Op 20 maart 2007 heeft de burgemeester van Winschoten een aanvraag van Herman Renz
afgewezen op basis van artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
Deze APV regelt dat een burgemeester een vergunning mag weigeren op basis van het welzijn
van dieren. Herman Renz gaat in beroep op 28 oktober 2008 tegen de ongegrondverklaring van
de burgemeester. De rechtbank Groningen verklaart zijn bezwaren als gegrond en vernietigd de
verordening van de burgemeester. Tegen deze uitspraak gaat de burgemeester op 8 December
2008 in hoger beroep bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Rechtsvraag
Regelt de gezondheids- en welzijnswet voor dieren het dierenwelzijn volledig of mag de APV van
de gemeente Winschoten betreffende het welzijn van dieren, naast deze wet bestaan?

Rechtsregel
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de gezondheids- en
welzijnswet uitputtend is bedoeld en slechts voorziet in uitvoeringsvoorschriften die bij
algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Daarom verdraagt artikel 2.2.2, tweede lid,
aanhef onder e, van de APV zich niet daarmee. De APV is dus in strijd met een hogere wetgeving.
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Tentamenboekje: Onderdeel ‘De gedecentraliseerde
eenheidsstaat’

Decentralisaties
Decentralisaties zijn de hiërarchische verhoudingen binnen de overheid. Nederland is een
gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het Rijk Nederland is verdeeld in verschillende
gedecentraliseerde overheden. Zij hebben allemaal een eigen wet. Denk aan het volgende:

● Provincie (Provinciewet);
● Gemeente (Gemeentewet);
● Waterschappen (Waterschapswet).

De gedachte achter decentralisaties is de spreiding van bevoegdheden. Dit houdt verband met
de machtenscheiding en machtenspreiding van de Trias Politica.

Vormen van decentralisatie
Er bestaan drie vormen van decentralisatie:

Bron 7: Slim Academy 2021, Decentralisatie.

Decentralisatie verdeeld Nederland in kleinere gebieden op basis van territoriale of functionele
decentralisatie. In sommige gevallen wordt de mengvorm gebruikt.
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Autonomie en medebewind
Er zijn twee basisideeën ten grondslag van decentralisatie: autonomie en medebewind (art. 108
Gemw). Het verschil hier tussen is soms moeilijk te maken. De gemeenteraad heeft in het kader
hiervan verschillende bevoegdheden. Een van deze bevoegdheden is de bevoegdheid tot het
maken van regelgeving. Zij kunnen deze regels opstellen op basis van twee principes:

● Autonomie: ze kunnen dan zelf verordeningen maken (art. 149 Gemw);
● Medebewind: ze maken regelgeving op voorschrift van de hogere regelgever. Bij

medebewind krijgt de gemeente een opdracht van de wetgever die zij uit moeten voeren.
Dit moet primair door het dagelijks gemeentebestuur worden uitgevoerd.

Benedengrens
Er wordt gekeken naar de vraag of de gemeente niet te ver is gegaan. Met name bij de
ondergrens wordt er gekeken of de gemeente niet over de grens is heengegaan. Er mogen
allerlei regels worden gemaakt, maar niet met betrekking tot datgene dat zich binnenshuis bij de
burger afspeelt. Dan is hij niet bezig met zijn taak om te zorgen voor het algemeen belang.

Bovengrens
De bovengrens ligt in hoger recht. Decentrale overheden moeten zich aan de Grondwet, de wet
en de verdragen houden. Zij mogen geen regels maken die daarmee in strijd zijn.

Art. 121 en 122 Gemw
Een andere grens is gelegen in art. 121 en 122 Gemw. Hierin staan de posterieure en anterieure
gemeentelijke verordeningen. Onderwerpen waarin door wetten is voorzien (dan komt de
verordening dus nadat de wet er is) en onderwerpen waarin door de wet wordt voorzien hebben
heel andere gevolgen. Wanneer de wet er eerst is en dan pas de verordening, dan is het een
posterieure verordening. Het gevolg is dat de bevoegdheid van de raad er blijft. Wanneer de
verordening er het eerst is en dan pas de wet, dan spreken wij van een anterieure verordening:

● Posterieure verordeningen in beginsel toegestaan;
● Anterieure verordeningen vervallen van rechtswege.

Onderwerp
Er moet worden gekeken naar wat er wordt geregeld en waarom het wordt geregeld (motief).
Zowel bij art. 121 als 122 eerst vaststellen of er sprake is van hetzelfde ‘onderwerp’. Alleen dan
zijn deze conflictregels van toepassing. Decentralisatie kan op twee manieren: door middel van
autonomie of medebewind:

1. Autonomie geeft een algemene decentralisatie op basis van art. 124 lid 1 Gw;
2. Medebewind geeft een specifieke decentralisatie op basis van art. 124 lid 2 Gw.

Attributie, delegatie en mandaat
Een bestuursorgaan moet een bevoegdheid hebben om een bestuurshandeling te kunnen
verrichten. Dit kan op de volgende manieren:

● Bij attributie is er sprake van het creëren van een nieuwe bevoegdheid die aan een
ander orgaan als eigen bevoegdheid wordt toegekend.

● Bij delegatie draagt een orgaan een eigen, geattribueerde bevoegdheid over aan een
ander orgaan.

● Bij mandaat treedt de gemandateerde op in naam en onder verantwoordelijkheid van
degene die de taak gemandateerd heeft.
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Of delegatie mogelijk is, wordt bepaald aan de hand van de formulering in de wet. Zie de
onderstaande tabel.

Formulering in de
Grondwet

Betekenis Voorbeeld

‘bij of krachtens de wet’ Delegatie en subdelegatie zijn
toegestaan

Art. 10 lid 1 Gw

‘regelen’, ‘regels’ Delegatie en subdelegatie zijn
toegestaan

Art. 2 lid 1 Gw

‘bij de wet’, ‘de wet bepaalt’,
‘volgens de wet’

Er is geen delegatie
toegestaan

Art. 2 lid 4 Gw
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Slimme tip!
Dit komt vaak terug bij de meerkeuzevragen van het tentamen. Ken de delegatieterminologie goed!

In de Grondwet staan een aantal formules die laten zien wanneer er wel of geen delegatie is
toegestaan.

● Wanneer in de Grondwet in een artikel staat dat er iets ‘geregeld’ moet worden of dat er
‘regels’ moeten worden gesteld, mag een bevoegdheid gedelegeerd worden. De
wetgever laat nadere wetgeving dan over aan bijvoorbeeld de regering. Een voorbeeld
hiervan staat in art. 2 lid 1 Gw.

● Ook als er ‘bij of krachtens de wet’ staat (art. 15 Gw), mag deze bevoegdheid
gedelegeerd worden. Het is hierbij wel van belang dat in het artikel ‘bij of krachtens’ de
wet staat en niet alleen een gedeelte van dit zinnetje. Dit is onder andere te zien in art.
10 lid 1 Gw.

● Verder, als er ‘uit kracht van een wet’ staat (art. 104 Gw), is delegatie ook toegestaan,
maar met grote terughoudendheid.

● Delegatie is niet toegestaan als er staat ‘bij wet’ of ‘de wet stelt vast’

De gemeentelijke organen
Burgemeester
De burgemeester wordt bij koninklijk besluit benoemd voor 6 jaar. (art. 131 Gw jo. art. 61
Gemeentewet). De burgemeester is:

● Voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (art. 34 Gemeentewet);
● Raadsvoorzitter (art. 9 Gemeentewet);
● Hij mag aan de beraadslagingen van de raad deelnemen (art. 21 Gemeentewet);
● Bestuursorgaan van de gemeente.

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd. Bij een gekozen burgemeester is er
misschien sprake van een meer democratische procedure, maar anderzijds wordt het moeilijker
om een onafhankelijke positie te kunnen innemen. De benoemingsprocedure wordt gestart door
een overleg van de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

De bevoegdheden van de burgemeester zijn geregeld in art. 170 tot en met art. 180
Gemeentewet. Art. 170 Gemeentewet geeft de burgemeester een aantal zorgplichten:

De belangrijkste taak van de burgemeester is het handhaven van de openbare orde (art.
172 lid 1 Gemeentewet)

Lid 1: Belast met handhaving openbare orde. De wetgever had snelle, onmiddellijke
ordehandhaving en hulpverlening op het oog, en de burgemeester kan snel en doortastend
optreden;

Lid 2: Bevoegd om overtredingen die betrekking hebben op de openbare orde te beletten;

Lid 3: Bevoegdheid tot het geven van bevelen bij verstoring van de openbare orde of ernstige
vrees daarvoor. Bij lid 3 hoeft er geen sprake te zijn een overtreding. Het gaat om een ‘lichte’
bevelsbevoegdheid die geen regelgeving opzij kan zetten.
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Daarnaast geeft de wet de burgemeester een aantal herstelsancties: art. 172a en 172b
Gemeentewet, om op te leggen. Deze artikelen bestaan ter bestrijding van voetbalvandalisme en
ernstige overlast:

● Lid 1a: gebiedsverbod;
● Lid 1b: groepsverbod;
● Lid 1c: meldingsplicht.

Deze sancties kunnen opgelegd worden aan iemand die:
● De openbare orde ernstig heeft verstoord (individu of groep);
● Bij groepsgewijze ernstige verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft gehad;
● Herhaaldelijk individueel of in groep de openbare orde heeft verstoord;
● Herhaaldelijk bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft

gehad.

Gemeenteraad
De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigde ingezetenen van de
gemeente via een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De ingezetenen van de gemeente
moeten die vereisten, positieve en negatieve, bezitten die ook voor het kiesrecht voor de Tweede
Kamer zijn gesteld (art. 129 Gw). Ook hier geldt dat als ingezetenen van de gemeente beschouwd
worden zij die in de gemeente op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats
hebben, dat wil zeggen daar in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn
opgenomen (art. 2 en 3 Gemeentewet).

Het aantal leden van de gemeenteraad kan variëren van 9 tot 45, al naar gelang het aantal
inwoners van de gemeente (art. 8). De tijd waarvoor zij gekozen worden is op 4 jaar gesteld. Dit
behoudens bij de wet te stellen uitzonderingen. Om deel te mogen nemen aan de
gemeenteraad, moet men inwoner van de betreffende gemeente zijn. De leden worden gekozen
voor vier jaar.

De belangrijkste bevoegdheid van de raad is de verordeningsbevoegdheid. Dit houdt in dat de
raad de gemeentelijke verordeningen kan vaststellen zonder hierbij onderscheid te maken
tussen autonomie en medebewind. De gemeenteraad beschikt over deze bevoegdheid zolang zij
niet is toegekend aan het college of de burgemeester. De verordeningen mogen worden
gemaakt voor zover de gemeenteraad dat nodig acht.

College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen: college) bestaat uit een
burgemeester en een aantal wethouders. Dit aantal mag maximaal een vijfde deel (20%) van het
aantal raadsleden zijn met een minimum van twee.

Het dagelijks bestuur van de gemeente berust bij het college, voor zover hiermee niet de
burgemeester is belast. De leden van het college zijn gezamenlijk en ieder afzonderlijk
verantwoording schuldig aan de gemeenteraad voor het gevoerde beleid. Taakuitoefening door
een afzonderlijke wethouder is alleen mogelijk indien een mandaat van het college aan deze
wethouder heeft plaatsgevonden.
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Bestuur op provinciaal niveau
De Gemeentewet en Provinciewet komen sterk overeen met elkaar. Deze organen hebben
ongeveer dezelfde taken en de onderlinge verhouding komt ook grotendeels overeen:

Gemeente: Provincie:
Gemeenteraad - Provinciale Staten
College van B&W - Gedeputeerde Staten
Burgemeester                -             commissaris van de Koning
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Oefenvragen en antwoorden

Oefenvragen
Oefenvraag 1
De wet verbiedt het jagen op wolven in de winter. De gemeenteraad wil hierop voor wat betreft
december een uitzondering opnemen in een posterieure verordening. Is dit naar Nederlands
staatsrecht toelaatbaar?

A. Ja, op grond van artikel 124 lid 1 Gw;
B. Ja, op grond van artikel 124 lid 2 Gw;
C. Nee, tenzij de wet uitputtend is bedoeld;
D. Nee, want de uitzondering is in strijd met de wet.

Oefenvraag 2
Het instellen van de Nederlandse Orde van Advocaten door de Rijksoverheid is een vorm van

A. Territoriale deconcentratie;
B. Functionele deconcentratie;
C. Territoriale decentralisatie;
D. Functionele decentralisatie.

Oefenvraag 3
Stel dat in 2008 de Gemeente Rotterdam een APV opstelt met betrekking tot het roken van wiet
op straat. In 2010 stelt de provincie op dit gebied een verordening op. De betreffende APV

A. Vervalt;
B. Vervalt voor zover deze in strijd is met de wet;
C. Blijft gelden voor zover deze niet door straffen wordt gehandhaafd;
D. Blijft gelden.

Oefenvraag 4
Het samenvoegen van een drietal gemeenten tot één grotere gemeente geschiedt bij

A. Gelijkluidend besluit van de desbetreffende gemeenteraden;
B. Ministeriële regeling;
C. Koninklijk Besluit;
D. Wet.

Oefenvraag 5
Wie benoemt een burgemeester?

A. De gemeenteraad, op voordracht van de vertrouwenscommissie;
B. De commissaris van de koning, op voordracht van de gemeenteraad;
C. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op voordracht van de

gemeenteraad;
D. De Kroon, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Antwoorden
Oefenvraag 1
Het juiste antwoord is D.

Het onderwerp jagen op wolven is blijkbaar al in een formele wet geregeld. Indien er een hogere
regeling bestaat met betrekking tot een onderwerp, mag een lagere regeling (in dit geval een
posterieure verordening) hiermee nooit in strijd zijn. Artikel 124 lid 1 Gw omvat de gebieden
waarop nog geen hogere regeling bestaat.

Oefenvraag 2
Het juiste antwoord is D.

Bij functionele decentralisatie moeten we denken aan de openbare lichamen voor beroep en
bedrijf aan wie bevoegdheden tot regeling en bestuur zijn opgedragen. Deze bevoegdheid wordt
op het gehele grondgebied van het Rijk uitgeoefend.

Oefenvraag 3
Het juiste antwoord is A.

Zie artikel 122 Gemw. In dit artikel staat dat de bepalingen van gemeentelijke verordeningen in
wier onderwerp door een wet, algemene maatregel van bestuur of provinciale verordening
wordt voorzien, van rechtswege vervalt. De APV vervalt in dit geval dus.

Oefenvraag 4
Het juiste antwoord is D.

Volgens artikel 123 lid 1 Gw is dit een beslissing die aan de “wet” (in formele zin) toekomt.

Oefenvraag 5
Het juiste antwoord is A.

Zie artikel 61 lid 1 Gemw.
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Nawoord

Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen.

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in
de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd
met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze
website!

Werken bij
Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou
kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis,
krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat.
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy
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