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 MEMO 
 

Aan : Commissie vermindering regeldruk 
Van : De raadsgriffier 
Datum : 20 mei 2021 
Betreft : Algemene informatie over 

regelgeving 
 
 
 
Inleiding  
Op 2 juni a.s. gaat u als commissie voor het eerst aan de slag met de beoordeling van regelgeving op 
vermindering van de regeldruk. U ontvangt deze notitie om u nadere te informeren over gemeentelijke 
regelgeving, zodat u die kunt betrekken bij uw werkzaamheden. 
 
Het legaliteitsbeginsel voor de overheid 
Formeel-juridisch geldt voor de gehele overheid, dat er een wettelijke grondslag moet zijn voor haar handelen.. 
Handelen zonder wettelijke grondslag kan in een gerechtelijke procedure leiden tot het oordeel, dat onbevoegd 
is gehandeld. Dat kan reden zijn om een gemeentelijk besluit te vernietigen. 
Het legaliteitsbeginsel leidt er wel toe dat, als vanuit de samenleving de roep om overheidsingrijpen ontstaat, 
die overheidsbemoeienis veelal alleen gestalte kan krijgen via regels in verordeningen. Dus hoe meer 
overheidsbemoeienis hoe meer regels. Dit neemt niet weg, dat natuurlijk wel beoordeeld kan worden of 
overheidsbemoeienis met een bepaald onderwerp nog steeds gewenst is, en zo ja, of de daarvoor gemaakte 
regels niet wat minder kunnen. 
 
Het Nederlands recht 
Kan als volgt onderverdeeld worden. 
 

Nederlands recht 
 
 

Privaatrecht    Publiekrecht 
 

 
Strafrecht  Staatsrecht  Bestuursrecht 

 
• Het privaatrecht omvat bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek. In het privaatrecht is altijd sprake van 

gelijkwaardigheid van partijen. In het privaatrecht wordt de gemeente aangemerkt als een rechtspersoon, 
gelijk bijvoorbeeld een vereniging, stichting, NV, BV, e.d.. Dat betekent dus dat de gemeente als 
rechtspersoon, net als wij als natuurlijke personen, kan (ver)kopen, (ver)huren, (ver)pachten, lenen, borg 
gaan staan, hypotheek kan nemen, enz.. 

• Het strafrecht omvat onder meer het Wetboek van strafrecht. Maar strafrecht is ook te vinden in 
gemeentelijke verordeningen zoals de APV. In die verordeningen wordt op overtreding van een bepaling 
gedreigd met straf (= hechtenis van maximaal 3 maanden of een geldboete van de 2e categorie = € 4.350 
prijspeil 2021). 

• Het staatsrecht omvat alle regelgeving over de inrichting van de overheid. Het gaat dus om wetgeving die 
je min of meer kunt zien als de statuten voor de overheid. Daar vallen wetten onder als de Grondwet, de 
Provinciewet en de Gemeentewet. 

• Het bestuursrecht omvat alle regelgeving die de overheid als overheid uitvoert. Dus bijvoorbeeld de 
Participatiewet, de Drank en Horecawet, Omgevingswet (nog niet geldend). Maar ook alle gemeentelijke 
regelgeving valt onder het bestuursrecht. 
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Publiekrecht maakt alleen bestuursorganen bevoegd 
Waar in het privaatrecht de gemeente als rechtspersoon (artikel 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) altijd de 
handelende partij is, geldt voor het publiekrecht dat altijd een gemeentelijk bestuursorgaan bevoegd is. Je 
krijgt dus bijvoorbeeld niet een vergunning van de gemeente maar van het college, je krijgt een uitkering van 
het college, de raad stelt bestemmingsplannen vast, de burgemeester mag een noodverordening vaststellen. 
Dus gemeentelijke regelgeving wordt door gemeentelijke bestuursorganen gemaakt en uitgevoerd. 
 
Soorten gemeentelijke regelgeving 
De volgende gemeentelijke regelgeving is te onderscheiden. 
• Verordeningen 
• Nadere regels 
• beleidsregels 
 
Regelgeving van de raad: verordeningen 
De hoogste vorm van gemeentelijke regelgeving zijn de verordeningen. Die worden altijd en alleen door de 
raad vastgesteld. Die bevoegdheid van de raad is gebaseerd op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.  
 
Regelgeving van het college: nadere regels 
De raad kan zijn bevoegdheid om gemeentelijke verordeningen te maken ten dele delegeren aan het college. 
Dat is mogelijk o.g.v. artikel 156 Gemeentewet. 
Die delegatie vindt altijd en alleen plaats via een door de raad vastgestelde verordening. In de verordening zijn 
dan één of meer artikelen opgenomen, waarin onder meer wordt vermeld, dat het college bevoegd is omtrent 
het onderwerp van dat verordeningsartikel nader regels vast te stellen. 
 
Maar het gaat dus om nadere regels. Dat betekent dat de raad in de door hem vastgestelde verordening de 
hoofdregels over het onderwerp geeft. Het college kan die hoofdregels dan nader uitwerken. 
 
De raad kan kiezen of hij de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen wil delegeren aan het college, of 
niet.  
• Als de raad er niet voor kiest, dan bevat de verordening dus alle regels die over een onderwerp gelden.  
• Kiest de raad wel voor delegatie van de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen, dan staan alle over 

een onderwerp geldende regels in zowel de verordening als in de nadere regels van het college.  
 
Als voordeel van delegatie van de bevoegdheid om nader regels vast te stellen wordt veelal aangevoerd, dat 
daardoor de regels sneller aangepast kunnen worden aan de actualiteit, omdat alleen een besluit van het 
college nodig is. Het is echter de vraag of wijziging van een verordening, als niet gekozen wordt voor 
delegatie, zoveel tijd vraagt dat het een onoverkomelijke zaak is.. 
 
Voor de burger kan een nadeel van nadere regels zijn dat, wanneer hij wil weten waar hij zich aan moet 
houden, hij op twee plekken moet kijken: in de raadsverordening en in de nadere regels van het college. 
 
Tot slot. De vraag of de raad de bevoegdheid tot het vaststellen van nadere regels aan het college wil 
delegeren, wordt nooit expliciet in een raadsvoorstel aan de orde gesteld. Altijd wordt alleen een concept-
verordening aan de raad aangeboden, en in de betreffende verordening is dan eventueel al in één of meer 
artikelen opgenomen dat het college nadere regels kan vaststellen. 
Als die raad niet voor die delegatie zou willen kiezen, dan moet het dus via een amendement de verordening 
op dat onderdeel aanpassen. 
 
Beleidsregels 
Elk gemeentelijk bestuursorgaan kan beleidsregels.  
Via een beleidsregel geeft een bestuursorgaan waar het bij de voorbereiding van een te nemen besluit 
allemaal rekening mee houdt.  
Als de burgemeester bijvoorbeeld een ontheffing mag verlenen van de sluitingstijden voor horeca, dan kan hij 
via een beleidsregel aangeven welke zaken hij allemaal mee laat spelen bij de beoordeling van een aanvraag. 
Beleidsregels vallen onder regelgeving met interne werking (daarover hierna meer).  
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Een beleidsregels bindt juridisch namelijk alleen het bestuursorgaan in die zin, dat als een beleidsregel is 
vastgesteld het bestuursorgaan een besluit moet nemen op basis van die beleidsregel. Wettelijk geldt wel een 
hardheidsclausule, waardoor onder omstandigheden het gerechtvaardigd kan zijn dat toch een besluit wordt 
genomen dat afwijkt van de beleidsregel. 
 
Onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften en intern werkende regelgeving 
Er is onderscheid te maken tussen: 
1. gemeentelijke regelgeving met externe werking 
2. en gemeentelijke regelgeving met een interne werking. 
 
ad 1/ 
Bij regelgeving met externe werking gaat het om regelgeving die anderen dan het bestuursorgaan dat de 
regelgeving heeft vastgesteld bindt.  
Regelgeving met externe werking worden altijd aangeduid met verordening. Dus de APV, alle 
belastingverordeningen, de subsidieverordening, inspraakverordening, participatieverordening enz,, zijn 
allemaal regelgeving met externe werking. 
Maar ook een door de raad vastgestelde verordening op de raadscommissies is aan te merken als regelgeving 
met externe werking. Immers, de verordening is vastgesteld door de raad maar is niet geldend voor de 
raad(sleden) maar voor de leden van de raadscommissies en belangstellenden die de vergaderingen van 
raadscommissies willen volgen. 
Regelgeving met externe werking wordt in het bestuursrecht altijd aangeduid met het begrip: algemeen 
verbindende voorschriften. Het begrip is afkomstig uit de Algemene wet bestuursrecht. Het begrip verordening 
is afkomstig uit de Gemeentewet en Grondwet. 
Dus “regelgeving met externe werking”, “verordeningen” en “algemeen verbindende voorschriften” zijn 
begrippen die synoniemen zijn van elkaar. 
 
Ad 2/ 
Interne regelgeving betreft regelgeving die alleen het bestuursorgaan dat het heeft vastgesteld bindt. 
Voorbeeld daarvan kan zijn, hoewel niet voor het geheel, het reglement van orde voor de raad, of het 
reglement van orde voor het college.  
Maar inmiddels zijn in gemeenteland ook beleidsregels in zwang en ook die zijn aan te merken als regelgeving 
met interne werking. Zie opmerking daarover die hiervoor gemaakt zijn. 
 
Strafverordeningen 
Behalve het onderscheid tussen regelgeving met interne en externe werking, is ook onderscheid te maken 
tussen verordeningen met een algemeen karakter en strafverordeningen. 
• Verordeningen met een algemeen karakter zijn verordeningen waarin geen verbodsbepaling is 

opgenomen (dus bijvoorbeeld geen bepaling die luidt: het is verboden ……..). Het zijn verordeningen die 
meestal regelen hoe de gemeente met bepaalde zaken omgaat. Voorbeelden zijn de subsidieverordening, 
de participatieverordening, e.d.. 

• Strafverordeningen kenmerken zich door twee elementen die ze altijd hebben: 
1. in de verordening staan één of meer artikelen waarin iets verboden wordt, dus een artikel waarin 

staat: het is verboden ………; 
2. ten tweede, aan het slot van de verordening zijn stafbepalingen opgenomen, waarin wordt 

aangegeven wat de straf kan zijn als een verbodsbepaling wordt overtreden. Voor gemeentelijke 
verordeningen bedraagt de straf altijd maximaal een hechtenis van 3 maanden of een geldboete 
van de 2e categorie). Een voorbeeld van een strafverordening is de APV. 
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