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dus aannemelijk is dat de aangevallen uitspraak 
in de bodemprocedure zal worden bevestigd.
7. Uit de eerder genoemde uitspraak van het 
HvJ EU van 26 september 2018 volgt dat het hoger 
beroep in asielzaken binnen de reikwijdte van het 
Unierecht valt, ondanks dat de toepasselijke 
Unierechtelijke regelingen daarover geen bepalin-
gen bevatten (zie ook punt 4 van deze annotatie). 
Dit geldt dan waarschijnlijk ook voor andere zaken 
die door het Unierecht gereguleerd worden, waar-
in de Afdeling rechter in tweede aanleg is. Dat be-
tekent dat op basis van het recht op het effectief 
rechtsmiddel neergelegd in art. 47 Handvest, as-
pecten van het hoger beroep kunnen worden aan-
gekaart. Het EHRM heeft geoordeeld dat het recht 
op een eerlijk proces ook in hoger beroep geres-
pecteerd dient te worden, als een staat ervoor kiest 
om het hoger beroep in te stellen:

“Article 6 § 1 of the Convention does not 
compel the Contracting States to set up courts 
of appeal or of cassation. However, where 
such courts do exist, the proceedings before 
them must comply with the guarantees of 
Article 6.”

Dat betekent bijvoorbeeld dat nationale procedu-
reregels het hoger beroep niet ontoegankelijk mo-
gen maken (EHRM 18 februari 2009, 55707/00, 
Andrejeva/Letland, r.o. 97). Nu art. 6 EVRM de in-
terpretatie van art. 47 Handvest (ook in vreemde-
lingenzaken) inspireert, is het te verwachten dat 
het HvJ EU deze jurisprudentie zal volgen.
A.M. Reneman 
 

AB 2019/330

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
14 november 2018, nr. 201710389/1/A3
(Mrs. D.A.C. Slump, R. Uylenburg, C.M. Wissels)
m.nt. F.S. Helder en H.E. Bröring*

Art. 5:32 lid 1, art. 10:3 lid 1 Awb; art. 156 Gemw; 
art. 2.5.2 lid 1 Verordening op het binnenwater 
2010

ECLI:NL:RVS:2018:3681

Het algemeen bestuur was bevoegd te beslis-
sen op bezwaarschriften tegen in onderman-
daat van het dagelijks bestuur genomen be-
sluiten.

Ingevolge art. 1 Mandaatbesluit, gelezen in samen
hang met A.13 van het daarbij behorende mandaat

* Gastannotator F.S. Helder is werkzaam als legal professional 
bij EIFFEL.

register van 30 augustus 2016, heeft het algemeen be
stuur de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften 
tegen in ondermandaat van het dagelijks bestuur ge
nomen besluiten, gebaseerd op een aan het algemeen 
bestuur gedelegeerde bevoegdheid, gemandateerd 
aan het dagelijks bestuur. Gelet hierop heeft het alge
meen bestuur de bevoegdheid om te beslissen op het 
bezwaarschrift van appellant op correcte wijze ge
mandateerd aan het dagelijks bestuur. Zoals de 
Afdeling eerder heeft overwogen (zie uitspraak van de 
Afdeling van 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:329) 
is het mogelijk een bevoegdheidsgebrek in bezwaar te 
herstellen. Voor zover al een bevoegdheidsgebrek zou 
kleven aan het besluit van 31 oktober 2016, wat daar
van ook zij, is dat gebrek dan ook hersteld met het be
sluit van 20 april 2017.

Uitspraak op het hoger beroep van appellant, te 
Amsterdam, tegen de uitspraak van de Rechtbank 
Amsterdam in 17/3175 in het geding tussen:
Appellant,
en
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie 
van het stadsdeel Centrum (nu: het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam).

Procesverloop

Bij besluit van 31 oktober 2016 heeft het alge-
meen bestuur appellant onder oplegging van een 
dwangsom van € 25.000 te betalen per twee we-
ken, met een maximum van € 50.000 gelast het 
object naam vaartuig dat ligt afgemeerd in de lo-
catie te Amsterdam te verwijderen en verwijderd 
te houden.

Bij besluit van 20 april 2017 heeft het alge-
meen bestuur het door appellant daartegen ge-
maakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 23 november 2017 heeft de 
rechtbank het door appellant daartegen ingestel-
de beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is 
aangehecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak heeft appellant hoger 
beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzet-
ting gegeven.

Appellant heeft nadere stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-

deld op 4 september 2018, waar appellant en het 
college, vertegenwoordigd door mr. E.G. Blees, 
zijn verschenen.

Overwegingen

 Wet en regelgeving
1. Het wettelijk kader is opgenomen in de 
bijlage die deel uitmaakt van deze uitspraak.
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 Inleiding
2. Appellant is eigenaar van het vaartuig. 
Op 7 juli 2014 is aan appellant een last onder 
dwangsom opgelegd wegens overtreding van ar-
tikel 2.5.2, eerste lid, van de Verordening op het 
binnenwater 2010 (hierna: de Vob). De last ziet 
op het verwijderen en verwijderd houden van 
het vaartuig dat ligt in de locatie. Met de uit-
spraak van 30 december 2015 van de Afdeling, 
ECLI:NL:RVS:2015:4019, is dit besluit in rechte 
vast komen te staan. Appellant heeft vervolgens 
een nieuwe aanvraag gedaan voor een ligplaats-
vergunning bedrijfsvaartuig en ontheffing object. 
Bij besluit van 16 juni 2015 heeft het algemeen 
bestuur deze vergunning en ontheffing gewei-
gerd. De rechtbank heeft het beroep hiertegen 
ongegrond verklaard. De Afdeling heeft de uit-
spraak van de rechtbank vernietigd en bepaald 
dat de rechtsgevolgen van het besluit van 16 juni 
2015 in stand blijven (zie de uitspraak van 1 no-
vember 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2958).
2.1.  Op 12 oktober 2016 hebben toezichthou-
ders van Stichting Waternet geconstateerd dat ap-
pellant het vaartuig nog niet heeft weggehaald. Dit 
is wederom een overtreding van artikel 2.5.2, eerste 
lid, van de Vob. Bij besluit van 31 oktober 2016 heeft 
een medewerker van Waternet, namens het alge-
meen bestuur, aan appellant een last onder dwang-
som opgelegd. Dit besluit heeft het algemeen be-
stuur bij besluit op bezwaar gehandhaafd. Na een 
uitspraak van de voorzieningenrechter van 9 de-
cember 2016 heeft appellant het vaartuig buiten 
Amsterdam gebracht. In beroep bij de rechtbank 
ziet het geschil tussen par tij en enerzijds op de vraag 
of de ge meen te raad zijn handhavingsbevoegdheid 
betreffende gemeenteverordeningen kan delegeren 
en anderzijds of het college zijn handhavingsbe-
voegdheid kan delegeren of mandateren. De recht-
bank heeft het beroep ongegrond verklaard.

 Het hoger beroep
3. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft 
miskend dat de ge meen te raad zijn handhavings-
bevoegdheden op grond van artikel 156 van de 
Gemeentewet (hierna: Gw) niet aan het college 
van burgemeester en wethouders (hierna: het col-
lege) kan overdragen. Voorts betoogt appellant dat 
de rechtbank heeft miskend dat het college zijn 
handhavingsbevoegdheden niet kan delegeren 
aan het algemeen bestuur. Hij voert aan dat uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van de aan-
passing van bijzondere wetten aan de derde tran-
che van Algemene wet bestuursrecht (hierna: de 
Awb) (Kamerstukken II 1996/97, 25280, 3, hoofd-
stuk 6.4), blijkt dat handhaving in handen moet 
blijven van de politiek verantwoordelijke. Verder 
betoogt appellant dat de rechtbank heeft miskend 
dat artikel 10:3, eerste lid, van de Awb mandate-

ring van handhavingsbevoegdheden verbiedt, 
omdat deze naar hun aard niet mandateerbare be-
voegdheden zijn. Tot slot voert appellant aan dat 
het besluit van 20 april 2017 niet door het alge-
meen bestuur, maar door het dagelijks bestuur 
van de bestuurscommissie van het stadsdeel 
Centrum (hierna: dagelijks bestuur) is genomen.

 Oordeel van de Afdeling

 Delegatie
3.1.  De stelling van appellant dat de ge meen-
te raad zijn handhavingsbevoegdheden op grond 
van artikel 156 van de Gw niet zou kunnen over-
dragen aan het college behoeft geen bespreking 
omdat dit geval zich niet voordoet. Ingevolge arti-
kel 125, eerste lid, van de Gw is het gemeentebe-
stuur bevoegd tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang. Ingevolge het tweede lid van dit 
artikel wordt de bevoegdheid tot oplegging van 
een last onder bestuursdwang uitgeoefend door 
het college, indien de last dient tot handhaving 
van regels welke het gemeentebestuur uitvoert. 
De bevoegdheid tot oplegging van een last onder 
bestuursdwang is dus in de Gw rechtstreeks aan 
het college toegekend. Ingevolge artikel 5:32, eer-
ste lid, van de Awb kan een be stuurs or gaan dat 
bevoegd is een last onder bestuursdwang op te 
leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een 
last onder dwangsom opleggen, zoals in deze 
zaak aan de orde is.

Niet in geschil tussen par tij en is dat het colle-
ge een politiek verantwoordelijk be stuurs or gaan 
is. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van 
de aanpassing van bijzondere wetten aan de der-
de tranche van de Awb, volgt dat uitgangspunt is 
dat de bestuursdwangbevoegdheid slechts be-
hoort te worden toegekend aan een politiek ver-
antwoordelijk be stuurs or gaan. Hieruit volgt niet 
dat het politiek verantwoordelijk be stuurs or gaan 
niet tot delegatie dan wel mandaat van de be-
voegdheid zou mogen overgaan. De Afdeling 
heeft in overweging 5.1. van de onder 2 genoem-
de uitspraak van 30 december 2015 al gemoti-
veerd geoordeeld dat de toepassing van bestuurs-
dwang die dient tot handhaving van de regeling 
in artikel 2.5.2 van de Vob door het college op 
correcte wijze aan het algemeen bestuur is gede-
legeerd. In hetgeen appellant in dit geval heeft 
aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding om 
daar nu anders over te denken. De rechtbank 
heeft derhalve terecht geoordeeld dat het alge-
meen bestuur bevoegd was tot het nemen van de 
in geding zijnde besluiten.

 Mandaat
3.2.  Ingevolge artikel 10:3, eerste lid, van de 
Awb kan een be stuurs or gaan mandaat verlenen, 
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tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald 
of de aard van de bevoegdheid zich tegen man-
daatverlening verzet. Deze bepaling sluit de mo-
gelijkheid van mandatering van een handha-
vingsbevoegdheid niet uit. Ook kan niet worden 
geoordeeld dat de aard van de bevoegdheid om 
een last onder dwangsom op te leggen zich tegen 
mandaatverlening verzet (vergelijk de uitspraak 
van 20 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA7599). 
Overigens wordt bij mandaat de bevoegdheid 
niet effectief overgedragen. Als bedoeld in artikel 
10:2 van de Awb blijft de verantwoordelijkheid 
bij de mandaatgever liggen.

Ter zitting en in zijn hoger beroepschrift wijst 
appellant op een besluitenlijst van het dagelijks 
bestuur van 18 april 2017. Appellant meent dat 
uit deze besluitenlijst volgt dat de beslissing op 
bezwaar niet door het algemeen bestuur is geno-
men. Uit deze besluitenlijst volgt dat het dagelijks 
bestuur het besluit op bezwaar van 20 april 2017 
heeft genomen. Gezien de bewoordingen in het 
besluit van 20 april 2017 — “In onze vergadering 
van 18 april 2017 hebben wij besloten dit advies 
over te nemen” — kan worden geconcludeerd dat 
het dagelijks bestuur namens het algemeen be-
stuur op het bezwaar van appellant bij besluit 
van 20 april 2017 heeft beslist met overneming 
van het advies.

Ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit, 
gelezen in samenhang met A.13 van het daarbij 
behorende mandaatregister van 30 augustus 
2016, heeft het algemeen bestuur de bevoegd-
heid te beslissen op bezwaarschriften tegen in 
ondermandaat van het dagelijks bestuur geno-
men besluiten, gebaseerd op een aan het alge-
meen bestuur gedelegeerde bevoegdheid, ge-
mandateerd aan het dagelijks bestuur. Gelet 
hierop heeft het algemeen bestuur de bevoegd-
heid om te beslissen op het bezwaarschrift van 
appellant op correcte wijze gemandateerd aan 
het dagelijks bestuur. Zoals de Afdeling eerder 
heeft overwogen (zie uitspraak van de Afdeling 
van 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:329) is 
het mogelijk een bevoegdheidsgebrek in bezwaar 
te herstellen. Voor zover al een bevoegdheidsge-
brek zou kleven aan het besluit van 31 oktober 
2016, wat daarvan ook zij, is dat gebrek dan ook 
hersteld met het besluit van 20 april 2017.

Het betoog faalt.

 Slotsom
4. Het hoger beroep is ongegrond. De uit-
spraak van de rechtbank dient te worden beves-
tigd.

 Proceskosten
5. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Bijlage

 Wettelijk kader

Algemene wet bestuursrecht

 Artikel 5:21
Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: 
de herstelsanctie, inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van 
de overtreding, en
[…]
1. Een be stuurs or gaan dat bevoegd is een last 
onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats 
daarvan aan de overtreder een last onder dwang-
som opleggen.
[…]

 Artikel 7:11
1. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op 
grondslag daarvan een heroverweging van het 
bestreden besluit plaats.
[…]

 Artikel 10:1
Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid 
om in naam van een be stuurs or gaan besluiten te 
nemen.

 Artikel 10:2
Een door de gemandateerde binnen de grenzen 
van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als 
een besluit van de mandaatgever.

 Artikel 10:3
1. Een be stuurs or gaan kan mandaat verlenen, 
tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald 
of de aard van de bevoegdheid zich tegen de 
mandaatverlening verzet.
2. Mandaat wordt in ieder geval niet verleend 
indien het betreft een bevoegdheid:
a. tot het vaststellen van algemeen verbindende 
voorschriften, tenzij bij de verlening van die be-
voegdheid in mandaatverlening is voorzien;
b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waar-
van is bepaald dat het met versterkte meerderheid 
moet worden genomen of waarvan de aard van de 
voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich an-
derszins tegen de mandaatverlening verzet;
c. tot het vernietigen van of tot het onthouden 
van goedkeuring aan een besluit van een ander 
be stuurs or gaan.
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[…]

 Artikel 10:10
Een krachtens mandaat genomen besluit ver-
meldt namens welk be stuurs or gaan het besluit is 
genomen.

 Artikel 10:11
1. Een be stuurs or gaan kan bepalen dat door 
hem genomen besluiten namens hem kunnen 
worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voor-
schrift anders is bepaald of de aard van de be-
voegdheid zich hiertegen verzet.
2. In dat geval moet uit het besluit blijken, dat 
het door het be stuurs or gaan zelf is genomen.

Gemeentewet

 Artikel 125
1. Het gemeentebestuur is bevoegd tot opleg-
ging van een last onder bestuursdwang.
2. De bevoegdheid tot oplegging van een last on-
der bestuursdwang wordt uitgeoefend door het 
college, indien de last dient tot handhaving van 
regels welke het gemeentebestuur uitvoert.
[…]
4. Een bestuurscommissie bezit de bevoegdheid 
tot oplegging van een last onder bestuursdwang en 
de bevoegdheid tot het geven van een machtiging 
tot binnentreden van een woning slechts indien 
ook die bevoegdheid uitdrukkelijk is overgedragen.

 Artikel 156
1. De raad kan aan het college en aan een door 
hem ingestelde bestuurscommissie bevoegdhe-
den overdragen, tenzij de aard van de bevoegd-
heid zich daartegen verzet.
2. De raad kan in ieder geval niet overdragen de 
bevoegdheid tot:
[…]
e. het stellen van straf op overtreding van de ge-
meentelijke verordeningen;
[…]
3. De bevoegdheid tot het vaststellen van veror-
deningen, door strafbepaling of bestuursdwang 
te handhaven, kan de raad slechts overdragen 
voor zover het betreft de vaststelling van nadere 
regels met betrekking tot bepaalde door hem in 
zijn verordeningen aangewezen onderwerpen.

Verordening op de bestuurscommissies 2013

 Artikel 24: taken en bevoegdheden algemeen be
stuur

1. Het algemeen bestuur oefent de taken en be-
voegdheden uit die door de ge meen te raad, het 
college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeester aan hem zijn overgedragen of ge-
mandateerd.
2. De taken en bevoegdheden die door de ge-
meen te raad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester worden overge-
dragen of gemandateerd, worden vermeld in de 
bij deze verordening behorende bijlage 2 (taken) 
en bijlage 3 (bevoegdheden).
[…]

Verordening op het binnenwater 2010

 Artikel 2.5.2 Objecten
1. Het is verboden een object in, op of boven het 
water te plaatsen of te houden.
2. Het college kan van het eerste lid ontheffing 
verlenen indien de overige vereiste vergunningen 
of ontheffingen voor het aanbrengen of plaatsen 
van die objecten zijn verleend.
3. Het college kan categorieën objecten aanwij-
zen waarop het verbod in het eerste lid niet van 
toepassing is.
[…]

Noot

1. In de hierboven weergegeven uitspraak 
fungeert het algemeen bestuur van de bestuurs-
commissie van het stadsdeel Centrum van de ge-
meente Amsterdam als verweerder. Ten tijde van 
de uitspraak is het college van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam het bevoegde be-
stuurs or gaan. In deze noot beschrijven wij hoe de 
bevoegdheidsverdeling bij handhaving en bij het 
nemen van beslissingen op bezwaar daartegen is 
veranderd bij de gemeente Amsterdam.
2. Toezichthouders van Stichting Waternet 
— het waterbedrijf dat in opdracht van de ge-
meente Amsterdam belast is met toezicht op de 
naleving van de Verordening op het binnenwater 
2010 (hierna: de Vob) — hebben op 12 oktober 
2016 geconstateerd dat appellant zijn vaartuig nog 
steeds in het water heeft liggen zonder dat hij 
hiervoor een vergunning of ontheffing heeft ge-
kregen. Daarmee overtreedt hij (wederom) 
art. 2.5.2 lid 1 Vob. Bij besluit van 31 oktober 2016 
(het primaire besluit) gelast een medewerker van 
Waternet, namens het algemeen bestuur, appel-
lant om zijn vaartuig te verwijderen en verwijderd 
te houden, onder oplegging van een dwangsom. 
Dit besluit wordt door het algemeen bestuur ge-
handhaafd bij besluit op bezwaar van 20 april 
2017. De opgelegde last komt appellant niet geheel 
onbekend voor. Op 7 juli 2014 heeft hij namelijk 
eenzelfde last voor eenzelfde overtreding opge-
legd gekregen. Met de uitspraak van 30 december 
2015 van de Afdeling is het besluit van 7 juli 2014 
in rechte vast komen te staan (zie ABRvS 30 de-
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cember 2015, ECLI:NL:RVS:2015:4019). Een nieu-
we aanvraag van appellant voor een ligplaatsver-
gunning en ontheffing zijn bij besluit van 16 juni 
2015 door het algemeen bestuur geweigerd. Tegen 
deze weigering heeft appellant zowel beroep als 
hoger beroep ingesteld, maar deze weigering blijft 
in beide procedures in stand.
3. Ondanks deze voorgeschiedenis stelt ap-
pellant ook beroep en hoger beroep in tegen het 
besluit van 31 oktober 2016, waarbij hem op-
nieuw een last onder dwangsom is opgelegd. Hij 
richt zijn pijlen in hoger beroep uitsluitend op be-
voegdheidsgebreken bij de handhaving en het 
beslissen op bezwaar. Hij betoogt dat de ge meen-
te raad zijn handhavingsbevoegdheid betreffende 
gemeenteverordeningen niet kan delegeren en 
dat het college zijn handhavingsbevoegdheid niet 
kan delegeren of mandateren. Voorts betoogt hij 
dat het dagelijks bestuur onbevoegd was om op 
het bezwaar te beslissen omdat die bevoegdheid 
toekomt aan het algemeen bestuur.
4. Met het betoog dat de ge meen te raad 
geen handhavingsbevoegdheden kan delegeren 
aan het college maakt de Afdeling korte metten. 
De Gemeentewet kent de handhavingsbevoegd-
heid immers in art. 125 Gemw rechtstreeks aan 
het college toe (attributie). Verder betoogt appel-
lant dat sprake is van een ‘verboden’ delegatie 
door het college aan het algemeen bestuur, omdat 
handhaving in handen moet blijven van politiek 
verantwoordelijken. De Afdeling gaat niet in op de 
vraag of het algemeen bestuur wel beschouwd 
kan worden als een politiek verantwoordelijk or-
gaan. De Afdeling constateert eenvoudig met ver-
wijzing naar de eerdere uitspraak van 30 decem-
ber 2015 dat de delegatie ju ri di sch correct is 
verlopen. Het algemeen bestuur is krachtens dele-
gatie bevoegd tot uitvoering van de Vob en de 
hierbij behorende bestuursdwangbevoegdheid is 
eveneens aan het algemeen bestuur gedelegeerd. 
Deze delegatie heeft haar grondslag in art. X.3 van 
het bevoegdhedenregister van de Verordening op 
de bestuurscommissies 2013. Daarin is in algeme-
ne zin geregeld dat ook het opleggen en ten uit-
voer leggen van een last onder bestuursdwang, die 
dient tot handhaving van regels waarvan de uit-
voering aan de bestuurscommissie (dat wil zeggen 
het algemeen bestuur) is gedelegeerd, is gedele-
geerd aan het algemeen bestuur. Daaraan voegt de 
Afdeling toe dat duidelijk is dat het college een po-
litiek verantwoordelijk be stuurs or gaan is en dat 
uit de parlementaire geschiedenis van de derde 
tranche van de Awb niet blijkt dat een politiek ver-
antwoordelijk be stuurs or gaan niet mag beslissen 
de eigen bevoegdheid te delegeren of mandateren.
5. Appellant betoogt dat voor zo ver sprake 
is van mandaat door het college aan het alge-
meen bestuur, dat mandaat gebrekkig is. Art. 10:3 

lid 1 Awb verzet zich in zijn visie tegen mandaat 
van handhavingsbevoegdheden. De Afdeling stelt 
in de eerste plaats vast dat geen wettelijk voor-
schrift mandatering van een handhavingsbe-
voegdheid verbiedt. De aard van de bevoegdheid 
verzet zich daar evenmin tegen, constateert de 
Afdeling onder verwijzing naar eerdere recht-
spraak. Dan blijft nog over de klacht van appel-
lant dat onvoldoende duidelijk is of het besluit op 
bezwaar van 20 april 2017 van het dagelijks be-
stuur wel namens het ter zake bevoegde alge-
meen bestuur is genomen. Zoals hierboven aan-
gegeven, berust de bevoegdheid om het primaire 
besluit te nemen bij het algemeen bestuur. De be-
slissing op bezwaar dient daarom eveneens door 
of namens het algemeen bestuur te worden ge-
nomen. De Afdeling stelt vast dat in overeen-
stemming met het mandaatbesluit de bevoegd-
heid te beslissen op bezwaarschriften, in gevallen 
zoals hier aan de orde, is gemandateerd aan het 
dagelijks bestuur. De Afdeling leidt uit het over-
nemen door het dagelijks bestuur van het kenne-
lijk aan het algemeen bestuur uitgebrachte advies 
over het bezwaarschrift af, dat het dagelijks be-
stuur namens het algemeen bestuur heeft beslist.
6. Na het afschaffen van de deelgemeenten 
in 2014 heeft Amsterdam een vorm van territoriale 
decentralisatie willen behouden en daarom be-
stuurscommissies ingesteld op grond van art. 83 
Gemw (zie Stb. 2013, 76). De Verordening op de 
stadsdelen is in 2014 vervangen door de 
Verordening op de bestuurscommissies. Eerstge-
noemde verordening was van toepassing op het 
primaire besluit en het besluit op bezwaar. Laatst-
genoemde verordening is vervolgens weer vervan-
gen door de per maart 2018 in werking getreden 
Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam. 
Volgens deze verordening is een groot aantal be-
voegdheden door het college gemandateerd aan de 
dagelijks besturen van de stadsdelen. Voorheen, 
dus ten tijde van de Verordening op de stadsdelen, 
waren de meeste bevoegdheden gedelegeerd aan 
de dagelijks besturen van de stadsdelen. Hoofdre-
gel was dat alle bevoegdheden waren gedelegeerd, 
behalve de bevoegdheden die uitdrukkelijk waren 
uitgezonderd door plaatsing op de bij de verorde-
ning behorende negatieve lijst. Een institutionele 
verandering die in het oog springt is dat een be-
stuurscommissie in een stadsdeel niet langer een 
algemeen bestuur kent. De verordening voorziet 
wel in de samenstelling en verkiezing van een 
stadsdeelcommissie, op basis van art. 84 Gemw. 
Het gaat hier om een adviescommissie waarbij ge-
adviseerd wordt aan de bestuurscommissie. Het 
dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks 
bestuur oefenen de bevoegdheden van de be-
stuurscommissie uit. Onder het voorgaande regi-
me kende een bestuurscommissie drie bestuursor-
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ganen: een algemeen bestuur, een dagelijks 
bestuur en een voorzitter. Door deze verandering 
zijn bevoegdheidsvraagstukken tussen verschil-
lende bestuursorganen op het niveau van de stads-
delen niet langer aan de orde. Uitsluitend is nog 
van belang de bevoegdheidsverdeling tussen het 
college (gemeente) aan de ene kant en het dage-
lijks bestuur (stadsdeel) aan de andere kant.
7. Wie is onder het huidige regime bevoegd 
een last onder dwangsom op te leggen wegens 
overtreding van het verbod zoals bedoeld in 
art. 2.5.2 lid 1 Vob? kort gezegd: de uitvoering 
van de Vob is door het college gemandateerd aan 
het dagelijks bestuur. Dit blijkt uit bijlage 3 
Onderdeel L.1 van het bevoegdhedenregister bij 
de Verordening op het lokaal bestuur. In onder-
deel 23 van deze bijlage is in algemene zin be-
paald dat voor alle taken en bevoegdheden die 
krachtens de verordening zijn gemandateerd, 
geldt dat de bevoegdheid om te handhaven on-
derdeel is van het mandaat, tenzij anders is be-
paald. Uit onderdeel X.5 van het bevoegdheden-
register volgt dat het opleggen van een last onder 
dwangsom, die dient tot handhaving waarvan de 
uitvoering aan het dagelijks bestuur is gemanda-
teerd, door het college aan het dagelijks bestuur 
is gemandateerd. Uit art. A12 Bijlage 3 ‘bevoegd-
hedenregister dagelijks bestuur’ van de 
Verordening op het lokaal bestuur volgt dat de 
bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften te-
gen in ondermandaat van het dagelijks bestuur 
genomen besluiten is gemandateerd aan het da-
gelijks bestuur. Daarmee wordt geborgd dat de 
beslissing op bezwaar niet wordt genomen door 
degene die het primaire besluit in ondermandaat 
heeft genomen (zie art. 10:3 lid 3 Awb).
F.S. Helder en H.E. Bröring
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CENTRALE RAAD VAN BEROEP
5 juni 2019, nr. 18/1090 WIA
(Mrs. J.S. van der kolk, R.B. kleiss, W.E. Doolaard)
m.nt. A.C. Hendriks

Art. 77 Wet WIA; art. 3:40, 3:41, 8:116 Awb

ECLI:NL:CRVB:2019:1870

UWV kan niet aannemelijk maken dat een 
niet-aangetekend verzonden besluit appellan-
te heeft bereikt. Evenmin zijn er andere facto-
ren die de ontvangst van het besluit aanneme-
lijk maken.

Ingevolge art. 3:40 Awb treedt een besluit niet in 
werking voordat het is bekend gemaakt. Art. 3:41 

lid 1 Awb bepaalt dat bekendmaking van besluiten 
die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, 
geschiedt door toezending of uitreiking aan hen.

Indien een geadresseerde stelt dat hij — zoals in 
dit geval — een niet aangetekend verzonden besluit 
niet heeft ontvangen, is het in beginsel aan het be
stuurs or gaan om aannemelijk te maken dat het be
sluit wel op het adres van de geadresseerde is ont
vangen. De om stan dig heid dat per post verzonden 
stukken in de regel op het daarop vermelde adres 
van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt 
het vermoeden van ontvangst van het besluit op dat 
adres. Dit brengt mee dat het be stuurs or gaan in eer
ste instantie kan volstaan met het aannemelijk ma
ken van verzending naar het juiste adres. Daartoe is 
in ieder geval vereist dat het besluit is voorzien van 
de juiste adressering en een verzenddatum en dat 
sprake is van een deugdelijke verzendadministratie 
(zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 
26 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1683). Contrain
dicaties kunnen meebrengen dat geoordeeld moet 
worden dat het besluit wel moet zijn ontvangen, 
waarmee, zonder nader bewijs, ook de verzending 
aannemelijk is (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de 
Raad van 26 april 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1501).

Nu het UWV heeft erkend dat geen verzendad
ministratie van de bestreden besluiten aanwezig is, 
verzending van bestreden besluit 1 niet anderszins 
te bewijzen is en ook geen contraindicaties zijn ge
bleken die aannemelijk maken dat bestreden be
sluit 1 wel moet zijn ontvangen, moet worden ge
oordeeld dat aan appellante ten onrechte is 
tegengeworpen dat zij niet binnen zes weken na 
21 juni 2017 beroep tegen bestreden besluit 1 heeft 
ingesteld. Niet in geschil is dat appellante in de fax 
van 4 september 2017 zich ook richt tegen de wei
gering van de gevraagde WIAuitkering. Gelet hier
op wordt geoordeeld dat de rechtbank het beroep 
tegen bestreden besluit 1 ten onrechte nietontvan
kelijk heeft verklaard.

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak 
van de Rechtbank Den Haag, 17/5391 (aangeval-
len uitspraak) tussen:
Appellante, 
en
De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werk ne mersverzekeringen (UWV).

Procesverloop

Namens appellante heeft mr. Ç. Bakirhan, advo-
caat, hoger beroep ingesteld en nadere stukken 
ingediend.

Het UWV heeft een verweerschrift en nadere 
stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevon-
den op 24 april 2019. Appellante is verschenen, 
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