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Voorwoord 
 
Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 
overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 
SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 
ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 
verplichte leerstof. 
 
Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 
aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 
exemplaar aanschaffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succes met de tentamens! 
 
SlimStuderen.nl 

SlimMededelingen: 
 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn wij onder 
andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of 
verbeterpunten? Mail ze dan naar info@slimstuderen.nl, dan kunnen we met deze 
feedback onze verslagen verder verbeteren. 
 
Auteurs 
SlimStuderen.nl is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar 
info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! 
 
Social media 
Bezoek ook eens op onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van het 
verschijnen van nieuwe verslagen en/of supplementen! 
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WEEK 1: Inleiding het bestuursrecht 
 
Literatuur:  
F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht 
Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 m.u.v. par. 2.5 en 2.6 

 
Inleiding  
Het bestuursrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op overheidsinstanties, ook 
wel het openbaar bestuur genoemd. Het hangt dan ook nauw samen met het staatsrecht, 
waarbij het onderscheid in bepaalde gevallen moeilijk te maken is. Gelukkig heeft het 
onderscheid geen rechtsgevolgen. Bij het bestuursrecht zijn de overheidsbevoegdheden, 
haar taken en ook de relatie tussen burger en overheid relevant. Om het bestuursrecht 
te definiëren kan gebruik worden gemaakt van een aantal vragen: 
 

• Aan welke regels moeten overheidsinstanties zich houden? 
• Welke bevoegdheden komen het openbaar bestuur toe? 
• Hoe zit de organisatie van het bestuur in elkaar? 
• Hoe is de bescherming van burgers tegen het openbaar bestuur juridisch gezien 

gewaarborgd? 
• Hoe kan het bestuur zorgen voor handhaving van de wet tegenover burgers? 

Het bestuursrecht heeft veel invloed op de samenleving en heeft de afgelopen halve 
eeuw een enorme groei doorgemaakt vanwege de ontwikkeling van de nachtwakersstaat 
naar een sociale verzorgingsstaat. Zowel de bevoegdheden van het bestuur als de 
bescherming van burgers tegen overheidsingrijpen hebben deze groei veroorzaakt. 
 
Tevens bestaat het bestuursrecht uit een algemeen deel en een aantal bijzondere delen. 
 
Algemeen deel Bijzondere delen 
Algemene wet bestuursrecht (AWB) Normen die corresponderen met het 

beleidsterrein waarop ze betrekking 
hebben (bijv. milieurecht).  

Wet openbaarheid van bestuur (WOB) 
Openbaar bestuur = kabinet, provincies, 
gemeenten, de waterschappen en andere 
(overheids)instellingen.  

 

 
AWB 
De AWB is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat over bevoegdheden van de 
overheid, typen bestuursbesluiten en regels voor de verhouding tussen de overheid en de 
individuele burgers, bedrijven en dergelijke. De AWB kent een gelaagde structuur 
(hoofdstukken en titels), en er zit een systeem in. De AWB gaat namelijk van algemeen 
naar bijzonder, dus van globaal naar steeds specifieker.  
 
Algemeen deel 
Het algemene deel van de AWB bevat regels en leerstukken over wat de bijzondere delen 
gemeen hebben met elkaar, zoals hoe bevoegdheden worden verkregen of welke typen 
bestuursbesluiten er zijn. Deze regels zijn in principe in ieder bijzonder deel van 
toepassing.  
Een opmerking die hierbij gemaakt moet worden is het feit dat het Nederlands 
bestuursrecht erg nauw verbonden is met het Europees (en internationaal) bestuursrecht 
(met name het EVRM). 
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Bijzondere delen 
De bijzondere delen van de AWB hebben elk betrekking op een bepaald beleidsterrein 
binnen het bestuursrecht, bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht of het omgevingsrecht. 
Het handelen van het bestuur gebeurt altijd binnen een of meer van de bijzondere delen 
van de AWB, vanwege de gelaagde structuur. 
 
Legaliteitsvereiste en specialiteitsbeginsel 
Twee belangrijke uitgangspunten binnen het bestuursrecht zijn het legaliteitsvereiste en 
het specialiteitsbeginsel. Het legaliteitsvereiste is tweeledig:  

• Ten eerste moet elk overheidsoptreden dat inbreuk doet op de vrijheid van burgers 
aan wetten (wet in formele zin) gebonden worden. Lagere wetgeving moet te 
herleiden zijn tot een wet in formele zin. Zelfs aan subsidies, die niemands belang 
lijken te schaden, zitten verplichtingen verbonden en ook die zullen van een 
wettelijke grondslag moeten zijn voorzien, hoewel er strenger of soepeler naar kan 
worden gekeken; 

• Ten tweede moeten bestuursorganen zich bij het uitoefenen van hun taak houden 
aan de wet. 

Het specialiteitsbeginsel ligt in het verlengde van het legaliteitsvereiste. Het 
houdt in dat een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit dat een beperking 
inhoudt van de vrijheid van een burger, alleen de belangen die in de toepasselijke 
wettelijke regeling worden genoemd mogen worden meegenomen in de beslissing. 
Omdat bestuursorganen gebonden worden aan een specifieke regeling die specifieke 
belangen behartigt, wordt gepoogd willekeur te voorkomen. Dit beginsel is 
vastgelegd in artikel 3:4, eerste lid, AWB: ‘Het bestuursorgaan weegt de 
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk 
voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking 
voortvloeit’.  
 
Normstellingen binnen het bestuursrecht 
Het bestuursrecht wordt getypeerd door de vele wetten en regelingen die normen 
bevatten. Degene die vallen onder deze normen, worden de normadressant 
genoemd. Burgers, de wetgever of een bestuursorgaan kunnen een normadressant 
zijn. De staats- en bestuursrechtelijke regels kennen een hiërarchische opbouw: de 
zogeheten verticale gelede normstelling. Regelgeving komt op verschillende 
bestuurlijke niveaus tot stand, waarbij een lagere regeling niet in strijd mag komen 
met een hogere. De meeste regels gelden voor een onbepaald aantal gevallen, maar 
er zijn ook voorschriften e.d. die verbonden zijn aan besluiten voor individuele 
gevallen (beschikkingen).  
De hiërarchie zoals deze geldt in het Nederlands recht: 

• Verdragen /Secundair verdragsrecht; 
• Statuut; 
• Grondwet; 
• Wetten in formele zin; 
• Koninklijke besluiten die regels bevatten (zoals amvb’s); 
• Ministeriële regelingen (verordeningen); 
• Provinciale verordeningen; 
• Gemeentelijke verordeningen en waterschapsverordeningen; 
• Beleidsregels; 
• Voorschriften/verplichtingen verbonden aan een beschikking. 

Bron: Hoofdzaken van het bestuursrecht, p. 17. 
 
Het normenstelsel is hiërarchisch van opbouw. Er kunnen twee soorten 
normstellingen onderscheiden worden.  
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Verticale gelede normstelling houdt in dat op één handeling van een burger 
regelgeving van verschillende niveaus van toepassing is.  
Iemand die een bouwwerk tot stand wil brengen en wil weten of dat mag en welke 
voorschriften hij daarbij moet naleven, moet zowel de genoemde wetten, de AMvB’s, 
de verordening als de beschikking raadplegen. Ook moet hij nagaan waar de 
besluiten staan in de hiërarchie. Daarnaast moet het bouwwerk ook in 
overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Wanneer voor een bepaalde 
activiteit meerdere regels van hetzelfde niveau (hier gemeentelijk) van toepassing 
zijn, is er sprake van horizontale gelede normstelling. 
 
De AWB 
Het idee voor de AWB is ontstaan in de jaren ’80. Er moest meer eenheid komen in 
het bestuursrecht. Sindsdien is de AWB in tranches ingevoerd, wat ook wel 
aanbouwwetgeving heet. Hoewel er nog geen nieuwe tranche in de maak is, wordt 
er wel op kleinere schaal aan de AWB gesleuteld.  
Aan het begin van de AWB worden de definitiebepalingen gegeven. Deze begrippen 
gelden niet alleen voor de AWB, maar ook voor andere wetten. Dit is te zien aan het 
ontbreken van het zinsdeel ‘in deze wet’. 
Bij de indeling van de hoofdstukken is de opbouw van algemeen naar bijzonder goed 
te zien. De AWB begint algemeen met hoofdstuk 1 en 2, waarin definities worden 
gegeven en de omgang tussen overheid en burgers wordt geregeld. Hoofdstuk 3 is 
al iets specifieker, het gaat dieper in op het in boek 1 en 2 genoemde verkeer 
tussen de overheid en de burgers, in plaats van definities worden hier normen met 
betrekking tot inhoud en procedures van besluiten gegeven. Hoofdstuk 4 gaat over 
een aantal specifieke categorieën van besluiten, net als de hoofdstukken 5 en 10. 
Hoofdstuk 6 geldt als een algemeen deel ten opzichte van hoofdstuk 7, 8 en 9. In 
deze drie hoofdstukken gaan over de rechtsbescherming van de burger tegenover 
de overheid. 
Deze indeling is gemaakt om te voorkomen dat bepaalde regelingen op meerdere 
plaatsen moeten worden herhaald, maar heeft wel als gevolg dat men vaak niet aan 
een hoofdstuk genoeg heeft om een rechtsvraag te beantwoorden.  
 
De AWB is ontwikkeld om bepaalde doelen met betrekking tot bestuursrechtelijke 
wetgeving te bereiken, namelijk: 
 

• Normen uit de juristprudentie opnemen in de wet; 
• Vereenvoudiging door vrijwel identieke regelingen te vervangen door een 

algemene bepaling; 
• Een algemene regeling voor voorzieningen die anders bij iedere bepaling 

opnieuw moeten worden genoemd; 
• Meer eenheid bijvoorbeeld doordat algemene procedures en termijnen zijn 

ingevoerd.  

 
Sturing door de AWB 
In de AWB wordt niet iedere kwestie uitputtend geregeld. Er moeten dan ook vaak andere 
regelingen in acht worden genomen, die een verschillende positie ten opzichte van de 
AWB kunnen hebben. De AWB kent vier soorten recht.  
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Dwingend recht: 
• Aan de meeste regels van de AWB komt een dwingend karakter en een algemene  

werking toe. Dit omdat de AWB-regels geacht worden voor alle, onder het bereik 
van de regel vallende, gevallen een oplossing te bieden; 

• Bijvoorbeeld: art. 6:7 AWB: bezwaar- en beroepstermijn wordt vastgesteld op 
zes weken. Afwijken daarvan in lagere wetgeving is niet toegestaan en zal in een 
beroepsprocedure door de rechter onverbindend worden geacht.  
Afwijking in andere formele wetten is in principe wel mogelijk maar niet wenselijk 
en moet een uitzondering zijn. Als dit het geval is moet het in de andere formele 
wet vermeld worden: ‘In afwijking van artikel … van de Algemene wet 
bestuursrecht’; 

• Afwijking van de AWB in materiële wetten van decentrale overheden is in de regel  
niet toegestaan, tenzij de bevoegdheid om van de AWB af te wijken uitdrukkelijk 
aan de decentrale overheid is toegekend in een bijzondere formele wet. 

Regelend recht: 
In de AWB is een regeling te vinden, maar daarin wordt aangegeven dat ook afwijkende 
lagere wetgeving toegestaan is. Dit is te zien aan de term ‘wettelijk voorschrift’ in de 
bepaling van de AWB. 
 
Aanvullend recht:  
Het is de bedoeling dat de lagere wetgever een onderwerp regelt, maar als dit niet is 
gedaan dan dient deze regeling in de AWB als vangnet, het vult een gat op. 

• Art. 3:6 AWB staat binnen hoeveel tijd een adviseur moet adviseren, maar het 
orgaan mag zelf de termijn vaststellen. Wordt de termijn niet op lager niveau 
bepaald dan geldt de beslistermijn als in art. 4:13. 

 
Facultatief recht:  
Van facultatief recht is sprake als een bestuursorgaan kan kiezen om een bepaalde 
regeling van de AWB wel of niet van toepassing te verklaren. Als een afdeling moet 
worden toegepast, moet dit worden vastgelegd met een bestuursbesluit of een regeling. 
Als het is vastgelegd is het bestuursorgaan eraan gebonden, anders niet. 

• Art. 3:10 AWB: toepasselijkheid van de openbare voorbereidingsprocedure. Deze 
geeft voor gevallen waarin voor het nemen van besluiten niet reeds bij wettelijk 
voorschrift is bepaald dat deze afdeling geldt, aan andere (ook lagere) 
regelgevers én bestuursorganen de bevoegdheid te bepalen dat afdeling 3.4 moet 
worden toegepast bij de voorbereiding van bepaalde besluiten. Het mag maar 
hoeft niet: facultatief. 
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WEEK 2: Opbouw en organisatie 
 
Literatuur: 
F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht 
Hoofdstuk 3, de paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3          
Hoofdstuk 5 m.u.v. par. 5.8 en 5.9 

 
Organisatie binnen het bestuur 
 
Inleiding 
Het openbaar bestuur maakt samen met de wetgever en de rechterlijke macht deel 
uit van de overheid. Openbare lichamen spelen een grote rol in de opbouw van 
het Nederlandse openbaar bestuur. Dit zijn publieke instanties die democratisch zijn 
gelegitimeerd. De grote rol van de lokale openbare lichamen komt doordat in 
Nederland de decentralisatiegedachte, dat zaken op het zo laag mogelijk niveau 
moeten worden geregeld, geldt. Naast het openbaar bestuur met publiekrechtelijke 
bevoegdheden bestaan er ook private besturen.  
 
Openbare lichamen in Nederland 
De overheid is onderverdeeld in verschillende niveaus. Op elk niveau zijn er één of 
meerdere openbare lichamen, zoals bijvoorbeeld het Rijk, de provincie of gemeente. Tot 
deze openbare lichamen behoren ambten, ook wel bestuursorganen genoemd. Bij het 
openbaar lichaam het Rijk zijn dat de Kroon, de ministers en de regering. Bij de 
gemeente zijn dat de gemeenteraad, de burgemeester en het college B&W.  
Deze ambten of bestuursorganen oefenen bevoegdheden uit ten opzichte van 
natuurlijke- en rechtspersonen die verblijven in het gebied dat tot het lichaam behoort. 
De verzameling van deze (natuurlijke- of rechtspersonen) noemt met het 
personensubstraat. De ambten of bestuursorganen van een openbaar lichaam staan 
ten opzichte van elkaar in een door het recht bepaalde verhouding. Naast openbare 
lichamen met een algemene bestuurstaak binnen de grenzen van een gebied (Rijk, 
provincies en gemeentes, territoriale openbare lichamen) zijn er ook openbare 
lichamen met een beperkte bestuurstaak, zoals waterschappen en PBO-lichamen 
(functionele openbare lichamen). Waterschappen hebben net als provincies en 
gemeentes een bepaald territoir, maar hebben daarbinnen een beperkte taak tot de zorg 
voor de waterhuishouding. PBO-lichamen hebben niet een bepaald territoir, maar wel een 
beperkte taak ten opzichte van bedrijven of bedrijfstakken. Al deze openbare lichamen 
(Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen en PBO-lichamen) hebben volgens de wet 
rechtspersoonlijkheid (art. 2:1 BW). Deze rechtspersoonlijkheid is door oprichting 
ontstaan, zoals in het privaatrecht kan, maar staat in de wet. Daarom wordt de term 
publiekrechtelijke rechtspersonen gebruikt. De ambten of bestuursorganen van 
openbare lichamen hebben geen rechtspersoonlijkheid, maar enkel bestuursrechtelijke 
bevoegdheden. Privaatrechtelijk gezien zijn de openbare lichamen dus relevant, terwijl 
het bestuursrechtelijk gezien juist om de ambten of bestuursorganen gaat. 
 
Bestuursorgaan in de AWB 
Het begrip bestuursorgaan is één van de kernbegrippen in de Algemene wet 
bestuursrecht. Een bestuursorgaan is volgens de definitie van artikel 1:1 lid 1 AWB een: 
"orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een 
persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan). Uitzonderingen staan 
vermeld in art. 1:1 lid 2 AWB. Om te kunnen vaststellen of een 'orgaan' een 'orgaan' is 
van een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon, moet worden gekeken in 
artikel 2:1 BW. In dit artikel is onder andere opgenomen dat de Staat, de provincies, de 
gemeenten en de waterschappen rechtspersoonlijkheid bezitten. De publiekrechtelijke 
aard van provincies, gemeenten en waterschappen vloeit voort uit de instelling van deze 
lichamen door de Grondwet (art. 123 en 133). Omdat de Staat (vanzelfsprekend) niet bij 
wet is ingesteld, wordt verondersteld dat artikel 2:1 BW de publiekrechtelijke aard van 
dit lichaam bevestigt. 
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Naast de genoemde openbare lichamen is in art. 2:1 BW opgenomen dat specifieke 
wetten kunnen bepalen dat andere lichamen, misschien kun je beter zeggen 'entiteiten', 
rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Dienst Uitvoering 
Onderwijs en het Commissariaat voor de Media. Indien wordt vastgesteld dat het om een 
krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon gaat, moet voor de beantwoording van 
de vraag welke organen bestuursorganen zijn worden gekeken naar de (organieke) wet: 
in het geval van de gemeente de Gemeentewet, in het geval van de provincie de 
Provinciewet, enz. Alle personen en colleges die in de desbetreffende wet worden 
genoemd en enige mate van zelfstandigheid hebben bij het maken van besluiten zijn 
bestuursorganen, te weten a-organen. Dit betekent dat zij in al hun doen en laten 
gebonden zijn aan de Algemene wet bestuursrecht. Ambtenaren zijn dus, hoewel ze wel 
in de wet genoemd kunnen zijn, geen bestuursorganen, maar de burgemeester weer wel. 
 
In art. 1:1 lid 1 AWB is te vinden wat onder bestuursorgaan wordt verstaan: 

• Bij a-organen gaat het om organen van publiekrechtelijke rechtspersonen. 
Centrale begrippen zijn dus ‘organen’ en ‘publiekrechtelijke rechtspersonen’. 
In par. 3.2 is gebleken dat publiekrechtelijke rechtspersonen hetzelfde zijn als 
openbare lichamen: Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen en PBO-
lichamen. A-organen zijn dus organen van die openbare lichamen, zie 
bijvoorbeeld art. 6 Gemeentewet voor organen die er in het openbaar lichaam 
gemeente bestaan. De gemeente op zich is dus geen a-orgaan; 

• Bij b-organen gaat het om andere personen of colleges die bepaalde vormen van 
openbaar gezag mogen uitoefenen. B-organen zijn slechts bestuursorgaan 
wanneer zij hun publiekrechtelijke taken uitoefenen. In andere gevallen zijn ze 
geen bestuursorgaan en vallen ze buiten de AWB. Een voorbeeld is de Stichting 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) die een publiekrechtelijke 
bevoegdheid uitoefent bij het uitreiken van een rijbewijs (art. 116 
Wegenverkeerswet). Een ander voorbeeld zijn autogarages die een 
publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefenen bij het afgeven van 
APKkeuringsbewijzen (art. 78 Wegenverkeerswet). 

 
Nederland als decentrale eenheidsstaat 

Inleiding              
Nederland is een decentrale eenheidsstaat, wat betekent dat het bestuur op 
verschillende niveaus plaatsvindt terwijl door toezicht van centraler niveau de eenheid 
wordt nagestreefd. Het decentrale bestuur kan op twee manieren handelen. Als er sprake 
is van autonomie dan neemt het orgaan zelf initiatief. In de Grondwet is dit geregeld in 
art. 124 lid 1. Bij medebewind is er sprake van verplichte uitoefening van 
bevoegdheden, opgedragen door hogere regelgeving (art. 124 tweede lid GW). Deze 
bevoegdheden worden wel zelfstandig, onder eigen verantwoordelijkheid, uitgevoerd 
binnen de grenzen van de medebewind verlangende hogere regeling. 

Met betrekking tot de rechtsgevolgen is er bijna geen verschil meer te vinden tussen 
medebewind en autonomie. Wel worden er makkelijker maatregelen getroffen wanneer 
een medebewindstaak niet uitgevoerd wordt dan bij een autonome taak (art. 124 
Gemeentewet, artt. 120 en 121 Provinciewet en art. 132 lid 5 GW). 

Informatie over het Rijk 
• Centrale bestuur (regering en de afzonderlijke ministers); 
• Bevoegdheden op rijksniveau zijn terug te vinden in bijzondere wetten, maar ook 

deels in de GW (denk aan de ministers); 
• Belastinginspecteurs en de officier van justitie. 
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Gemeentewet 
Bestuursorganen van de gemeente zijn: 

• Het College van B&W; 
• De gemeenteraad; 
• De burgemeester. 

De gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt door het volk gekozen en is het hoofd van de gemeente. De 
raad heeft de bevoegdheid om de wethouders te benoemen en ontslaan, waaruit blijkt 
dat de raad een controlerende functie heeft. Ook stelt de raad de bestemmingsplannen 
op. Aan de verordenende bevoegdheden van de raad worden echter wel grenzen gesteld: 
 

- Bovengrens: er mag niet in strijd worden gehandeld met hogere regelgeving 
(artikel 121 en 122 gemeentewet); 

- Benedengrens: het openbaar belang moet gediend worden, er mag niet te veel 
ingegrepen worden in de privésfeer van de burgers; 

- Zijgrens: waterschapsverordeningen staan op hetzelfde niveau als gemeentelijke 
bepalingen waardoor deze met elkaar in strijd kunnen zijn; 

- Territoirgrens: slechts bevoegdheid op gemeentelijk grondgebied. 

 
Het College van B&W 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de meeste macht, omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur in de gemeente. Zij doen voorstellen 
voor besluiten aan de raad, die deze vaak aanneemt maar mag afwijzen of veranderen. 
Het college moet deze besluiten ook uitvoeren. 
 
Burgemeester 
De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de Raad (maar is er zelf geen lid 
van). Hij bereidt vergaderingen voor. Hij is het gezicht van de gemeente en draagt de 
rechtspersoonlijkheid van de gemeente.  
Burgemeester is belast met handhaving van openbare orde. Bevoegdheden hiervoor 
staan in art 172 gemeentewet. Burgemeester mag bestuurlijke sancties treffen (college 
niet). 
 
BES-lichamen 
Eilanden Bonaire, Sint Eusatius en Saba (BES-eilanden) lijken rechtelijk gezien op 
gemeenten, maar zijn dit niet. Ze zijn wel openbare lichamen. De speciale status staat 
niet in de GW. De Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eusatius en Saba (WolBES) is 
gebaseerd op de Gemeentewet. Bij gebrek aan Provincie is de Rijksvertegenwoordiger 
ingesteld. 
 
Provinciewet 
De provincie lijkt qua organisatie erg op de gemeente. Er zijn drie vaste 
bestuursorganen, met vergelijkbare functies als die van de gemeente. De Provinciale 
Staten (PS) lijken het meest op de raad. De Gedeputeerde Staten (GS) hebben het 
meeste weg van de wethouders en de Commissaris van de Koningin (CvdK) is 
vergelijkbaar met de burgemeester. Zowel de GS als de CvdK zijn verantwoording 
schuldig aan de PS maar alleen de GS kunnen door hen naar huis gestuurd worden.  
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Waterschapswet 
Waterschappen hebben een tweeledige taak: 

1. De waterkwantiteitszorg houdt de regulering van de hoeveelheden water op 
verschillende locaties in. 

2. De waterkwaliteitszorg heeft betrekking op de kwaliteit van openbare wateren.  

De organen en bevoegdheden van het waterschap lijken ook sterk op die van gemeente 
en provincie. Het algemeen bestuur wordt gekozen, kiest het dagelijks bestuur en mag 
leden hiervan ontslaan. De voorzitter van het waterschap verwerft zijn functie door een 
koninklijk besluit (KB) en wordt hierdoor ook weer uit zijn functie ontheven.  
 
De WGR 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) zijn relingen met betrekking op 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende openbare lichamen vastgelegd. Deze 
verbanden kunnen bestaan uit 2 of meer provincies, gemeenten en waterschappen in 
verschillende samenstellingen. Samenwerking kan ook van bovenaf op worden gelegd. 
 
Beroep en bedrijf 
PBO biedt een kader voor regulering en subsidiëring van het bedrijfsleven Wet op de 
bedrijfsorganisatie. Dit is een vorm van functionele decentralisatie die over het hele land 
betrekking heeft. De Sociaal Economische Raad (SER) staat aan het hoofd. Dit is zowel 
een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid als een bestuursorgaan. SER mag 
verordeningen in het leven roepen. De SER adviseert de regering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


