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ABSTRACT  
 

Het recht om uit te dagen bij lokale besturen is een Nederlands concept, waarbij burgers het 

recht hebben om bepaalde taken van de overheid over te nemen. In deze masterproef wordt 

nagegaan in welke mate een dergelijk recht in Vlaamse gemeenten zou kunnen worden 

ingevoerd. In de eerste plaats wordt de invulling in Nederlandse gemeenten nagegaan. 

Kenmerken en juridische problemen worden daarbij verder geanalyseerd. Op basis van de 

Nederlandse invulling, wordt nagegaan of het recht om uit te dagen ook bij Vlaamse 

gemeenten zou kunnen worden toegepast.  

Daarbij rijst de vraag of een gelijkaardig instrument reeds bestaat in het Vlaams gewest. Het 

Decreet Lokaal Bestuur voorziet met name in een instrument voor participatie: het beheer van 

budgetten door wijkcomités of burgerinitiatief. Beide instrumenten worden in deze masterproef 

vergeleken.  

Het laatste onderdeel van deze masterproef betreft de juridische problemen die kunnen rijzen 

bij het invoeren van het recht om uit te dagen in Vlaamse gemeente.  
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DEEL I: SITUERING, PROBLEEMSTELLING, WERKWIJZE  
 

HOOFDSTUK 1: SITUERING  
 

1. Het recht om uit te dagen kent zijn oorsprong in het Verenigd Koningrijk, waar het 

bestaat onder de naam ‘Right to Challenge’. Het Right to challenge werd met name 

geïntroduceerd door de Localism Act 20111, waar het een onderdeel uitmaakt van een aantal 

Community Rights2. In Engeland3 wordt het recht om uit te dagen als volgt omschreven: “The 

right allows relevant organisations to submit an expression of interest in running a local service. 

If the expression of interest is accepted, the local authority must run a procurement exercise 

(a tender process) for the service. The interested organisation, and other local organisations, 

then have the opportunity to bid to run the service for the community.” 4. Het recht om uit te 

dagen wordt sinds 2014 in Nederland ook gebruikt.  Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in 

Nederland wordt de Engelse term “Right to Challenge” gebruikt. In deze masterproef wordt 

echter de Nederlandse vertaling “het recht om uit te dagen” gehanteerd om het concept aan 

te duiden.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   
1 Deel 5, hoofdstuk 2 van de  Localism Act 2011,  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/20/pdfs/ukpga_20110020_en.pdf. De bepalingen over het 
right to challenge traden pas in werking in 2012, waardoor in sommige teksten soms gesproken wordt 
van Localism Act 2012.  
2 Het right to bid, het right to build en het right to reclaim land zijn andere community rights. Zie volgende 
websites geraadpleegd op 13 maart 2019: https://www.gov.uk/government/publications/youve-got-the-
power-a-quick-and-simple-guide-to-community-rights/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-
to-community-rights  , https://mycommunity.org.uk/resources/what-are-the-community-rights/  
3 De bepalingen over het right to challenge in de Localisme Act gelden enkel voor Engeland en Wales 
en niet voor Noord-Ierland en Schotland. Om die reden wordt hier de term Verenigd Koninkrijk niet 
gebruikt.  
4 De overheid geeft deze omschrijving op haar website: 
https://www.gov.uk/government/publications/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-to-
community-rights/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-to-community-rights#community-
right-to-challenge; https://mycommunity.org.uk/take-action/local-services/   
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HOOFDSTUK 2: PROBLEEMSTELLING  
 

2. De verhouding tussen burger en bestuur wijzigt de laatste aantal jaren. De burger wordt 

steeds mondiger, heeft andere verwachtingen, online zijn er veel meer mogelijkheden…. 

Tegen een achtergrond van een wijzigende maatschappij5, wil de burger ook deel kunnen 

nemen aan de samenleving op een andere manier dan voordien. Participatie verkleint de kloof 

tussen burger en overheid. Burgers willen meer inspraakmogelijkheden.6 Steeds meer burgers 

organiseren zich dan ook  in wijkcomités of burgerinitiatieven. Een burgerinitiatief kan zich op 

het niveau van een wijk situeren, maar kan ook op een breder niveau werkzaam zijn. Het 

initiatief Ringland is hier een voorbeeld van.  Deze burgerbeweging wil een oplossing zien voor 

het mobiliteitsprobleem in Antwerpen.7 Minister Sven Gatz organiseerde in de regeerperiode 

2014-2019 vier burgerkabinetten en wil burgerparticipatie zelfs in het volgende regeerakkoord 

zien8. Directe democratie is geen onbekend begrip meer.  

 

Middenveldorganisaties zoals VOKA en burgerplatformen zoals de Wakkere Burger hebben 

reeds aandacht voor het concept recht om uit te dagen. In nieuwberichten staan zij positief 

tegenover deze nieuwe ontwikkeling.9 Nochtans komt er ook kritiek. Een bezorgdheid houdt 

met name in dat het recht om uit te dagen juist een middel is om de positie van het middenveld 

te ondermijnen.10 

 

De Vlaamse overheid merkte deze wijzigingen in de samenleving ook op. In diverse 

beleidsdocumenten geeft zij aan dat er een aantal uitdagingen wachten voor de overheid in 

de toekomst. Participatie van burgers is tevens een van de uitdagingen. Partnerschappen 

tussen burger en bestuur zijn een van de pistes in het groenboek bestuur11. De Vlaamse 

overheid wil met name een faciliterende, innovatieve en gedragen overheid zijn. Dit komt naar 

voren in zes principes voor een vernieuwende overheid.  Die plannen van de Vlaamse overheid 

                                                   
5 Er wordt vaak geponeerd dat er een steeds grotere juridisering is van de maatschappij, dit staat 
tegenover het feit dat de burger ook mondiger wordt.  
6 F. EVERS en D. BAUWENS, “Vlaamse Regering wil bewoners actieve rol geven in lokale 
beleidstaken”, De Morgen, 6 januari 2017, 6-7, 
https://www.uhasselt.be/Documents/faculteiten/rechten/DeMorgenBurgerparticipatie.pdf  
7 https://ringland.be/over-ringland/  
8 https://svengatz.prezly.com/gatz-wil-burgerparticipatie-in-regeerakkoord  
9 https://www.voka.be/nieuws/het-burgerrecht-om-steden-uit-te-dagen-right-challenge ; 
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/283/right-to-challenge-lessen-uit-nederland 
10 P. VAN HUMBEECK, “Betere regelgeving in Vlaanderen: quo vadis?”, T.v.W., 2017, afl 1, (32) 40-41. 
11 Nota van de Vlaams Regering, Groenboek Bestuur: zes principes en dertig voorstellen voor een 
vernieuwende overheid, Parl.St. Vl. Parl. 2016-2017, nr.967/1.  Hierna: groenboek bestuur.  
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komen verder tot uiting in een witboek12. Voor het recht om uit te dagen wil de Vlaamse 

overheid een kader creëren, zij doelt hier echter niet op een juridisch kader, maar op een 

bestuurskundig kader13. Een aantal juridische vragen dringen zichzelf nochtans op14. Het is 

aldus relevant om een juridische analyse te maken van het huidige recht en de mogelijke 

inpasbaarheid van het recht om uit te dagen.  

 

3. Samengevat kunnen we dus stellen dat er een wijziging op til is in de verhouding tussen 

burger en bestuur. Burgers willen op een andere manier interageren met het bestuur. 

Anderzijds kan dit tot moeilijkheden, juridische problemen en frustraties leiden. Het recht om 

uit te dagen kan een instrument zijn waardoor burgers op een andere manier met de overheid 

in contact komen. Los van de vraag of het recht om uit te dagen wel wenselijk is en niet tot te 

veel privatisering en vermaatschappelijking van bestuurstaken leidt, rijzen een aantal vragen 

over de juridische mogelijkheden van dit instrument. Bovendien rijst de vraag of het recht om 

uit te dagen niet reeds bestaan in de vorm van een ander juridisch instrument.15   

 

4. De tendens, waarbij burgers op andere manier toegang willen krijgen tot het bestuur, 

bestaat niet enkel in het Vlaams Gewest, maar ook in Nederland. Diverse 

bewonersinitiatieven en burgerinitiatieven deden reeds hun intrede in Nederland.16 In 

Nederland komt dit op sterkere wijze naar voren dan in Vlaanderen. In 2013 nam de 

Nederlandse koning zelfs het woord “participatiesamenleving” in de mond in zijn troonrede. Hij 

stelt met name dat de klassieke verzorgingsstaat een omwenteling doormaakt in een 

participatiesamenleving.17 Het woord participatie is thans goed ingeburgerd in Nederland.18   

 

                                                   
12 Nota aan de Vlaamse Regering, Witboek ‘Open en wendbare overheid’, Parl.St. Vl. Parl. 2016-17, nr. 
1241/1. Hierna: witboek open en wendbare overheid. De Vlaamse overheid wil in 2050 een overheid 
zijn die enkel kerntaken uitoefent. In dat kader is de samenwerking met het middelveld en de 
zogenaamde co-creatie van bijzondere relevantie.  
13 De overheid baseert zich hiervoor op een boekje van een Nederlandse auteur. M.W. VAN BUUREN, 
Vormgeven aan uitnodigend bestuur: pleidooi voor een ontwerpgerichte bestuurskunde, Van Deventer, 
Rotterdam, 2017, 93p.  
14 Voor een uiteenzetting van prangende vragen voor het recht om uit te dagen zie infra.  
15 Volgend hoofdstuk behandelt de precieze vragen en methoden.  
16 De Nederlandse overheid en andere instanties hebben reeds verschillende onderzoeken gevoerd 
naar burgerinitiatieven en naar het recht om uit te dagen. In deel II van deze masterproef wordt verder 
op die studies ingegaan.  
17 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013  
18 Het woord participatiesamenleving werd bijvoorbeeld ook woord van het jaar in 2013. Een kritiek 
houdt in dat participatie vaak een optie is voor de hoogopgeleide, blanke Nederlanders. 
https://www.nporadio1.nl/homepage/5839-leven-we-al-in-een-participatiesamenleving; 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/17/het-p-woord-raakte-goed-ingeburgerd-a1616833 
https://www.movisie.nl/artikel/participatiesamenleving-anno-2017-volop-kansen  
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Een specifieke vorm van een burgerinitiatief, is het recht om uit te dagen (ook wel bekend 

onder de Engelse benaming: het right to challenge). Dit concept laat burgers toe om taken van 

de overheid over te nemen, wanneer zij denken dat beter te kunnen doen. In Nederland biedt 

het recht om uit te dagen dus een antwoord op de vraag van burgers om meer te kunnen 

participeren aan de samenleving. Zij willen zelf kunnen instaan voor bepaalde taken, in plaats 

van de overheid te laten instaan voor die taken. Het concept is zeer actueel vandaag, 

aangezien de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties19 een aantal 

maatregelen nam om het concept te bevorderen. Bovendien bekijkt de Tweede Kamer thans 

de noodzaak voor een algemene regeling voor het recht om uit te dagen.  

 

Een tendens naar meer participatie komt ook tot uiting in de werking van diverse netwerken. 

Het buurtnetwerk LSA is daar een voorbeeld van. LSA bewoners is een nationaal netwerk voor 

actieve bewonersgroepen. Het LSA buurtnetwerk is een grote pleitbezorger voor buurtrechten 

en bewonersinitiatieven.20 Een ander netwerk is het Right to Challenge Netwerk. Dit netwerk 

ondersteunt initiatieven en gemeenten bij de opstart en werking van het recht om uit te 

dagen.21  

 

Bovendien hebben de politieke partijen in Nederland dit ook opgemerkt. In hun 

verkiezingsprogramma’s werd aandacht besteed aan het begrip burgerinitiatief.  

Maatschappelijke participatie vond bovendien een plek in het regeerakkoord van het 

Nederlandse kabinet22. In dat akkoord is het bevorderen van maatschappelijk initiatief, met 

inbegrip van het recht om uit te dagen, een van de doelstellingen.23  
 

Om de lokale democratie te versterken in Nederland, werd een programma “democratie in 

actie” op poten gesteld. Dit programma is een samenwerkingsprogramma tussen het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG en andere 

beroepsverenigingen.24 Het recht om uit te dagen kreeg binnen dit programma eveneens een 

plaats.25 

 

                                                   
19 Minister KAJSA OLLONGREN.  
20 https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/ .  
21 https://www.righttochallenge.nl . Dit netwerk werkte hiervoor een routeplanner uit. https://www.lokale-
democratie.nl/democratieinactie/media/Routeplanner_Right_to_Challenge_2018.pdf  
22 Regeerakkoord Nederlandse Regering Rutte III, vertrouwen in de toekomst, Den haag, 2017, 1-68.  
23 Ibid, 7.  
24 https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/home  
25 Zie website: https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/right-challenge .   
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5. Het doel van dit onderzoek is dus om na te gaan of het recht om uit te dagen een 

juridisch instrument is dat in Vlaanderen kan geïntroduceerd worden. Het recht om uit te dagen 

is namelijk een instrument dat in Nederland gebruikt wordt om gehoor te geven aan de wens 

van burgers om op een andere manier toegang te krijgen tot het bestuur. Het Belgische26 en 

het Nederlandse bestuursrecht zijn echter niet hetzelfde, dus rijst de vraag of het recht om uit 

te dagen wel kan naar Belgisch recht. Aangezien de Vlaamse overheid met dit instrument wil 

experimenteren, moet ook nagegaan worden of er geen andere instrumenten reeds bestaan 

die de functie van het recht om uit te dagen reeds vervullen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   
26 Hoewel deze masterproef de Vlaamse gemeenten onderzoekt en dus naar regelgeving van het 
Vlaams Gewest in de eerste plaats moet worden gekeken, wordt hier toch de term Belgisch recht 
gebruikt. Algemene regels inzake bestuursrecht kunnen namelijk niet genegeerd worden.  
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HOOFDSTUK 3: WERWIJZE  
 

AFDELING 1: ONDERZOEKSVRAGEN  
 

6. In deze masterproef wordt het recht om uit te dagen onderzocht. Vooreerst wordt de 

implementatie en de daaruit volgende problemen van het recht om uit te dagen in Nederland 

bekeken. Het resultaat daarvan wordt gebruikt om de haalbaarheid en wenselijkheid van het 

recht om uit te dagen in het Vlaams Gewest na te gaan.  

 

Uit voorgaande afdeling blijkt dat er een tendens is naar meer maatschappelijke participatie in 

Vlaanderen. Deze tendens is er niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland. In 

Nederland werd dan ook het recht om uit te dagen ingevoerd in 2014. Hoewel het concept 

daar eveneens nog steeds in de kinderschoenen staat, zijn er steeds meer Nederlandse 

gemeenten die het recht om uit te dagen toepassen en zijn er bij de toepassing tevens een 

aantal juridische vraagstukken gerezen. In de eerste plaats zal dus de Nederlandse invulling 

worden bekeken.  

 

Drie hoofdonderzoeksvragen rijzen: 

1. Wat is het recht om uit te dagen?  

2. Op welke manier wordt het recht om uit te dagen ingevuld in Nederland? 

3. Op welke manier zou het recht om uit te dagen ingevuld kunnen worden in het Vlaams 

Gewest? 

 
De invulling van het recht om uit te dagen in Nederland wordt als eerste behandeld omdat het 

recht om uit te dagen daar reeds een vijftal jaren uitwerking heeft.  

 
De tweede en derde onderzoeksvraag kunnen beiden in verschillende deelvragen worden 

uitgesplitst. De tweede onderzoeksvraag wordt uitgesplitst in volgende vragen:  

a. Wat is de concrete invulling van het recht om uit te dagen in Nederlandse gemeenten?  

b. Kunnen een aantal kenmerken worden vastgesteld voor het recht om uit te dagen?  

c. Welke juridische problemen rijzen bij het recht om uit te dagen?  

 

De derde onderzoekvraag wordt op dezelfde manier uitgesplitst in verschillende vragen:  

a. Kan het recht om uit te dagen überhaupt worden ingevoerd in het Vlaams Gewest?  

b. Welke gelijkenissen vertoont het recht om uit te dagen met andere instrumenten voor 

participatie in het decreet lokaal bestuur?  
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c. Welke juridische problemen kunnen rijzen bij het invoeren van het recht om uit te 

dagen?  

 

De eerste deelvraag met betrekking tot het Vlaams Gewest onderzoekt of de Nederlandse 

invulling van het recht om uit te dagen überhaupt kan worden gehanteerd in Vlaamse 

Gemeenten. Bij deze vraag ga ik na of er fundamentele bezwaren bestaan tegen een 

invoering. De derde deelvraag daarentegen gaat na welke problemen een invulling met zich 

mee zou kunnen brengen. Hier worden de praktische problemen bij het Nederlandse recht om 

uit te dagen als uitgangspunt gehanteerd.  
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vragen en deelvragen en de precieze inhoud 

van de deelvraag.  
VRAAG NEDERLAND VLAAMS GEWEST 
DEELVRAAG 1 INVULLING NEDERLANDSE INVULLING 

MOGELIJK?  
DEELVRAAG 2 KENMERKEN   ANDERE INSTRUMENTEN? 
DEELVRAAG 3 PROBLEMEN PROBLEMEN 

 

AFDELING 2: ONDERZOEKSMETHODE  
 

7. Het recht om uit te dagen wordt onderzocht door middel van rechtsvergelijking. De 

functionele rechtsvergelijkende methode wordt gehanteerd. Bij deze methode vertrekt de 

vergelijking vanuit de functie van een regel, waarbij een probleem en de oplossingen voor dat 

probleem in de praktijk worden bekeken27. Het recht om uit te dagen wil in Nederland een 

oplossing bieden aan een vraag van burgers om op een meer directere wijze deel te nemen 

aan de samenleving, het is een onderdeel van de zogenaamde “doe-democratie”. In 

Vlaanderen geldt eveneens een tendens van meer participatie. De vraag rijst aldus of het recht 

om uit te dagen in Vlaanderen een passend instrument zou zijn om aan die tendens te 

beantwoorden. De Vlaamse overheid ziet in elk geval mogelijkheden voor het recht om uit te 

dagen, daar zij zelf in haar beleidsdocumenten aangeeft dat zij wil experimenteren met 

instrumenten voor co-creatie en het recht om uit te dagen daar ook bij betrekt28.  
 

8. De eerste onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van literatuuronderzoek. 

De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord door een antwoord te zoeken op de 

                                                   
27 Zie M. GRAZIADEI, “The functional heritage” in P. LEGRAND en R. MUNDAY (eds.), Comparative 
legal studies: traditions and transitions, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 100-127; K. 
ZWEIGERT en H. KÖTZ, “The method of comparative law” in An Introduction to Comparative Law, 
Oxford, Oxford University Press, 1998, 32-47.  
28 Zie supra 
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deelvragen. De eerste deelvraag houdt een studie van een aantal Nederlandse gemeenten in.  

Aangezien het recht om uit te dagen in Nederland relatief nieuw is, wordt het recht nog niet in 

elke Nederlandse gemeente toegepast. Daarenboven moet ook opgemerkt worden dat de 

schaal van de Nederlandse gemeenten in de regel groter is dan die van Vlaamse gemeenten 

door een aantal fusiebewegingen in Nederland29.  

 

Gemeenten hebben zelf de bevoegdheid om het recht om uit te dagen in te voeren, dit gebeurt 

echter niet altijd op dezelfde wijze. Soms komt er een reglement van de gemeenteraad, maar 

bij andere gemeenten wordt het college van wethouders en burgermeester opgedragen om 

een reglement uit te werken. In nog andere gevallen wordt het recht om uit te dagen op basis 

van een ad hoc besluit toegepast, dit wil zeggen dat een vereniging naar een gemeente stapt 

met een uitdaging en dat de gemeente daarop in gaat, maar dat de gemeente vooraf nog geen 

echte regelingen had getroffen voor het recht om uit te dagen.30 Een bijkomende moeilijkheid 

houdt in dat sommige gemeenten werk maken van het opstellen van een reglement voor het 

recht om uit te dagen, maar dit nog niet op hun website gepubliceerd hebben. Vreemd genoeg 

zijn in sommige gemeenten waarbij het recht om uit te dagen reeds toepassing gekend heeft, 

niet altijd reglementen online beschikbaar. De gemeente Eindhoven is hier een voorbeeld van.  
 

Aangezien primair bronnenmateriaal soms niet voorhanden is, wordt er soms gebruik gemaakt 

van gegevens uit studies of andere werken over het recht om uit te dagen, waarbij de lokale 

toestand wordt besproken. Primair bronnenmateriaal wordt gezocht via de gemeentelijke 

websites, de website van de Nederlandse Tweede Kamer en de website van de Nederlandse 

overheid met officiële bekendmakingen.  
 

Het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht in mei 2019 bovendien 

een aantal hulpmiddelen uit voor het recht om uit te dagen. Twee inspiratiegidsen werden 

daarbij gepubliceerd.31 De eerste inspiratiegids richt zich tot gemeenten.32 De tweede richt zich 

tot inwoners.33  

 

                                                   
29 De laatste fusiebeweging dateert van 1 januari 2019, waarbij het aantal Nederlandse gemeenten van 
380 gemeenten naar 355 gemeenten is gezakt.  
30 Zie onder meer de informatiepagina van het buurtnetwerk LSA: 
https://www.lsabewoners.nl/kennis/meer-informatie-recht-om-dagen/ .  
31 Gepubliceerd op 9 mei  https://www.lokale-democratie.nl/tools-voor-right-challenge   
32 V. VAN STIPDONCK, Samenwerken aan het Right to Challenge. Inspiratiegids voor gemeenten, mei 
2019, 12p.  Hierna verkort: Inspiratiegids voor gemeenten.  
33 V. VAN STIPDONCK, Samenwerken aan het Right to Challenge. Inspiratiegids voor inwoners, mei 
2019, 12p. Hierna verkort: Inspiratiegids voor inwoners.  
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Een aantal elementen worden onderzocht in het kader van de eerste deelvraag. . Ten eerste 

wordt het toepassingsgebied in de gekozen gemeenten bekeken. Vervolgens wordt het 

besluitvormingsproces van het uitdagingsrecht bekeken. Data wordt verkregen door 

gemeentebesluiten en reglementen te bestuderen, waar mogelijk wordt eveneens een beroep 

gedaan op studies en andere werken.  

De tweede deelvraag houdt het distilleren van een aantal kenmerken in. Op basis van het 

antwoord op de eerste deelvraag (de invulling) kunnen een aantal kenmerken gevonden 

worden. Bovendien wordt ook een blik geworpen op reeds gepubliceerde studies.  

 

De derde deelvraag wordt beantwoord aan de hand van studies34 en andere documenten. 

Waar mogelijk worden documenten van de gemeenten uit de praktijk gehanteerd. Een 

belangrijke studie wordt gevoerd door de Leidense universiteit in opdracht van de Minister van 

Binnenlandse zaken. De resultaten van die studie zullen gebruikt worden om een aantal 

problemen weer te geven.  De centrale vraagstelling in dit onderzoek betreft de maatregelen 

die de wetgever zou kunnen nemen om juridische knelpunten weg te nemen. In juni 2018 

publiceerde zij reeds een voorstudie hierover.35 Het eindrapport36 zou aanvankelijk in maart 

2019 verschijnen. De datum van publicatie werd echter verschoven naar 7 mei 2019. Het 

onderzoeksrapport werd overhandigd op een inspiratiesessie over het recht om uit te dagen. 

Op diezelfde dag werd ook een inspiratiegids voor het uitdagingsrecht voorgesteld.37 Gelet op 

het tijdsbestek van deze masterproef zal het slechts in zeer beperkte mate mogelijk zijn om de 

eindresultaten te verwerken van voormelde studie.  

 

Tijdens die voorstudie vonden gespreken plaats met stakeholders en juridische experten. Naar 

aanleiding van die gespreken werden een aantal juridische knelpunten gesignaleerd. 

Knelpunten inzake de rol van de gemeenteraad, gelijke behandeling van derden, Europees 

recht in verband met staatsteun en overheidsopdrachten zijn voorbeelden van mogelijke 

                                                   
34 Onder meer twee scripties zijn relevant: Q. LAINERT, Het Right to Challenge: van inspiratie, naar 
burgerparticipatie tot frustratie?, Vrije Universiteit Amsterdam, 2016, 67p. 
https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/20160808-scriptie-right-to-challenge-wmo-quinten-
lainert.pdf en E.M.M.A. DRIESSEN, Juridische knelpunten bij de uitvoering van het Right to Challenge 
in het sociaal domein, 2017, 62p https://www.njb.nl/blog/right-to-challenge.27173.lynkx .  
35 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 89p.  
36 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to Challenge. Een studie naar de 
mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven in 
Nederland, Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor publiekrecht, 2019, 119p.  
37 Zie: https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/agenda/inspiratiesessie-
aan-de-slag-met-right-to-challenge en https://www.lokale-democratie.nl/agenda/inspiratiesessie-aan-
de-slag-met-right-challenge .  
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problemen voor het recht om uit te dagen.38 De voorstudie concludeert bovendien dat het 

bepalen van een algemeen kader voor het recht om uit te dagen niet wenselijk lijkt te zijn, 

omdat er te veel andere specifieke wetgeving van toepassing is.39  
 

De derde onderzoeksvraag onderzoekt een mogelijke invulling voor het recht om uit te dagen 

in het Vlaams Gewest. De eerste deelvraag bekijkt enkele vragen voor een mogelijke invulling 

in het Vlaams Gewest, meer bepaald in de Vlaamse gemeenten. Om deze vraag te 

beantwoorden moet een beroep gedaan worden op rechtsleer en rechtspraak. Hier is het 

slechts in zeer beperkte mate mogelijk om een beroep te doen op praktijkvoorbeelden. De 

antwoorden op de tweede onderzoeksvraag worden gebruikt om een mogelijke invulling te 

bekijken.   

 

De tweede deelvraag vereist een onderzoek naar andere (participatie)instrumenten in 

Vlaamse gemeenten die worden voorzien in het decreet lokaal bestuur. De vraagstelling 

beperkt zich tot de instrumenten in het decreet lokaal bestuur omwille van het tijdsbestek van 

deze masterproef. Het wijkbudget is op het eerste gezicht een instrument dat mogelijk in grote 

mate overeenkomt met het recht om uit te dagen. Hierbij worden de kenmerken van enerzijds 

het wijkbudget en anderzijds het recht om uit te dagen vergeleken. De relevante literatuur 

wordt onderzocht.  

 

De laatste deelvraag betreft de mogelijke juridische problemen die kunnen rijzen bij een 

invoering van het recht om uit te dagen naar Nederlands model. Deze vraag wordt opgelost 

aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.   

 

Bij het invoeren van een buitenlandse concept in een rechtstelsel moet de regelgever beducht 

zijn voor het fenomeen van de “legal irritant”. Een legal irritant is een “legal transplant40” die in 

het ontvangende systeem botst op bestaande rechtsregels.41  

                                                   
38 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 26.  
39 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 32.  
40 Zie P. LEGRAND, “The impossibility of legal transplants” in M. ADAMS, J. HUSA en M. ODERKERK 
(eds.), Comparative law methodology Volume II, Cheltenham, Edward Elgard Publishing, 2017, 431-
440.  
41 Zie onder meer D. NELKEN, “Comparatists and transferability” in P. LEGRAND en R. MUNDAY 
(eds.), Comparative legal studies: Traditions and transition, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, 437-466.  
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Het is best mogelijk dat er bepaalde juridische problemen rijzen in verband met het recht om 

uit te dagen door verschillen tussen het Nederlandse en het Belgische bestuursrecht. 

Anderzijds kunnen bepaalde problemen door de verschillen tussen twee stelsels juist niet 

rijzen.  
 

9. In onderstaande tabel wordt de structuur van de tweede en de derde onderzoeksvraag 

schematisch weergegeven:  
VRAAG VRAAG 2: NEDERLAND VRAAG 3: VLAAMS GEWEST 
DEEL DEEL III DEEL VI 
INLEIDING JURIDISCH KADER 

PARTICIPATIE 
JURIDISCH KADER 
PARTICIPATIE 

DEELVRAAG 1   INVULLING  INVULLING MOGELIJK?  
DEELVRAAG 2 KENMERKEN KENMERKEN ANDERE 

INSTRUMENTEN? 
DEELVRAAG 3 PROBLEMEN PROBLEMEN  
 CONCLUSIE CONCLUSIE  

 

AFDELING 3: AFBAKENING  
 

10. Vermits het recht om uit te dagen in Nederland vooralsnog enkel in gemeenten wordt 

gebruikt, wordt het onderzoek beperkt tot het recht om uit te dagen op lokaal niveau. De 

Vlaamse overheid ziet weliswaar mogelijkheden voor het gebruik van dit recht op een 

bovenlokaal niveau, maar het bestek van deze masterproef maakt het zeer moeilijk om ook de 

invoering van het recht om uit te dagen op een hoger niveau te onderzoeken. Voor België 

wordt het onderzoek aldus beperkt tot het Vlaams Gewest, meer bepaald de Vlaamse 

gemeenten.  

 

11. Nederland telt 355 gemeenten. Volgens de Nederlandse minister van Binnenlandse 

zaken zijn er reeds 75 gemeenten een invulling aan het geven voor het recht om uit te dagen.42 

Op de website van de Nederlandse vereniging voor gemeenten kan je een handige kaart43 

vinden met gemeenten die op een of andere manier werken met het recht om uit te dagen. 

Wat de VNG hiermee precies bedoelt, wordt niet verder uitgelegd. De legende vermeld enkel 

“Gemeenten met RtC of die bezig zijn.” 44  

 

 

                                                   
42 In 299 coalitieakkoorden zou het recht om uit te dagen bovendien zijn opgenomen. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/14/kabinet-neemt-5-maatregelen-om-burger-
meer-te-zeggen-te-geven-over-leefomgeving. Vreemd genoeg komen de cijfers van de VNG en de 
minister niet volledig overeen.  
43 Afbeelding kaart geraadpleegd op 8 maart 2019.  
44 http://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=1LFVdihTXaZ4U4QihX8n-7CScWU-3tz5fNWQtS29JdvQ&jaar=2018 .  
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Deze kaart wijst 52 gemeenten aan, met name:  

- ’s Hertogenbosch, Achtkarspelen, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, 

Apeldoorn, Arnhem, Asten, Barendrecht, Bergen (L.), Blaricum, Bronckhorst, 

Culemborg, De Marne, Delft, Den Haag, Deventer, Doesburg, Dordrecht, Dronten, 

Ede, Eindhoven, Enschede, Gouda, Haren, Hattem, Heerenveen, Hellendoorn, 

Hilversum, Kampen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Krimpenwaard, Landsmeer, 

Leeuwarden, Leiden, Lopik, Maastricht, Meppel, Noordenveld, Ommen, Rotterdam, 

Smallingerland, Tilburg, Utrecht, Venlo, Waterland, Westland, Woerden, Zutphen, 

Zwolle.  

 

Volgens een position paper naar aanleiding van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer 

kreeg het recht om uit te dagen in 52 gemeenten een plaats in het coalitieakkoord.45   

Hoogstwaarschijnlijk komen de gemeenten op de kaart overeen met de gemeenten die 

volgens voormelde paper het recht om uit te dagen in het coalitieakkoord een plaats hebben 

gegeven.  

 

Het LSA- bewonersnetwerk publiceerde ook een interactieve kaart met de toepassing van 

buurtrechten per gemeente.46  

 

Acht gemeenten waar het recht om uit te dagen reeds ingevoerd werd, werden uitgekozen om 

in deze masterproef te behandelen.47 Onderstaande kaart geeft aan in welke gemeenten er 

op een of andere manier reeds wordt gewerkt met het recht om uit te dagen.  

                                                   
45 VERENIGING VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN, VNG Position paper voor het 
Rondetafelgesprek inzake het Uitdaagrecht 3 april 2019, 28 maart 2019, 1-4. Raadpleegbaar via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z06390&did=2019D13262 .  
46 https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/kaart/ ; Het is mogelijk om per buurtrecht te zoeken of per 
gemeente.  
47 De pool met gemeenten was aanvankelijk groter. Sommige gemeenten bleken echter niet (langer) 
aan alle selectiecriteria te voldoen en werden om die reden weggelaten. De gemeente Zwolle is hier 
een voorbeeld van. Het right to challenge wordt daar mogelijk gemaakt in de wmo-verordening. Het 
schepencollege lijkt echter geen verdere regeling uitgewerkt te hebben.  
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Figuur 1: VNG kaart right to challenge  

 

12.  Verantwoording gekozen gemeenten. Het kiezen van de te onderzoeken 

gemeenten, vereist het vaststellen van een aantal selectiecriteria. De volgende 

selectiecriteria werden gebruikt:  

- Bestaan van een lokale regeling;  

- Bestaande praktijk;  

- Beschikbaarheid actuele bronnen;  

- Bevolkingsaantal.  

 

13. Sommige gemeenten hebben veel meer ervaring met het recht om uit te dagen dan 

andere gemeenten. Bij bepaalde gemeenten staat de mogelijkheid voor dit recht wel in het 

coalitieakkoord, maar werd er nog geen reglement opgesteld of werd er nog geen gebruik 

gemaakt van dit recht door de burger.48 Den Haag is een voorbeeld van een gemeente die 

                                                   
48 In een scriptie uit 2017 werd hierover opgemerkt dat sommige gemeenten volgens de VNG wel bezig 
zouden zijn met het recht om uit te dagen, maar dat bij telefonisch contact met de gemeente blijkt dat 
het concept in die gemeente eigenlijk onbekend is; E. DRIESSEN, Juridische knelpunten bij de 
uitvoering van het Right to Challenge in het sociaal domein, 2017, 48. Bekroond door NJB en 
raadpleegbaar via: https://www.njb.nl/blog/right-to-challenge.27173.lynkx ; Door middel van interview 
met verschillende gemeente ging deze auteur een aantal knelpunten na bij het recht om uit te dagen in 
het sociaal domein. De auteur van deze scriptie bereidt momenteel een proefschrift voor over het recht 
om uit te dagen in Nederland.  
 



 

 

 

14 

plannen heeft om het recht om uit te dagen in te voeren, maar wacht tot er meer concrete 

aanbevelingen komen van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.49  

Sommige gemeenten kiezen er ook voor om een breed beleid inzake burgerparticipatie te 

voeren, zonder een concrete regeling in te voeren voor het recht om uit te dagen.50 In 

Eindhoven kan een initiatief door burgers worden ingediend bij de gemeente, maar zal dit niet 

noodzakelijk in het kader van het recht om uit te dagen behandeld worden.  

In sommige gemeenten liepen er experimenten met het recht om uit dagen. Die experimenten 

slaagden echter niet altijd.  

 

Het netwerk Right to challenge geeft ook leerateliers voor geïnteresseerden in het Right to 

challenge. Reeds 70 gemeenten zouden aan die ateliers hebben deelgenomen. Een deelname 

aan een dergelijk aterlier betekent echter niet dat het recht om uit te dagen daadwerkelijk 

mogelijk is in de desbetreffende gemeenten. Het recht om uit te dagen staat in zekere zin nog 

in zijn kinderschoenen.  

Een gemeente waar juist een project met het recht om uit te dagen is opgestart, is Haarlem. 

Die gemeente besloot om samen met een aantal andere buurtgemeenten te bekijken hoe het 

right to challenge vorm zou kunnen krijgen in de WMO.51 

 

14. Het eerste criterium houdt het bestaan van een lokale regeling is. Heeft de gemeente 

met name al een regeling uitgewerkt voor het recht om uit te dagen of niet? Een gemeentelijk 

kader bepaalt met name de voorwaarden voor een uitdaging. Uit die kaders is het dus 

makkelijk om het toepassingsgebied af te leiden.  

 

Het tweede deel houdt rekening met een bestaande praktijk. Dit element is relevant, indien 

een gemeente nog geen echt reglement heeft opgesteld. Is er al een succesvolle uitdaging 

van het bestuur geweest in de gemeente of niet? Hiervoor was de website van het netwerk 

right to Challenge en LSA bewoners van belang. Een belangrijke kanttekening bij de buurtkaart 

van LSA bewoners moet worden gemaakt. Deze kaart staat een kleine twee jaar online, maar 

lijkt niet volledig up-to-date te zijn. Verschillende keren werkte een link naar een gemeentelijke 

website niet meer. De buurtkaart duidt dan ook veel meer gemeenten aan in het kader van het 

recht om uit te dagen dan de kaart van de VNG. In totaal zouden ongeveer 125 gemeenten 

werken met het recht om uit te dagen. Voormelde buurtkaart heeft ook oog voor gemeenten 

waar er slechts een voornemen is om met het recht om uit te dagen, terwijl de kaart van de 

                                                   
49 Een motie werd goedgekeurd door de gemeenteraad om het concept in te voeren in 2017.  
50 De gemeente Waalwijk is hier een voorbeeld van.  
51 https://www.lokale-democratie.nl/gemeente-haarlem-met-buurgemeenten-aan-de-slag-met-right-
challenge  
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VNG enkel gemeenten aanduidt die reeds verder in het proces staan. Voor een organisatie 

die de belangen van bewonersinitiatieven behartigt, is het interessant om zoveel mogelijk 

voorbeelden van buurtrechten te tonen. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de meer 

uitgebreide scope van de buurtrechtenkaart van LSA bewoners.  

 

Een tweede criterium houdt verband met de beschikbaarheid van actuele bronnen. Is het 

recht om uit te dagen vandaag in die gemeente nog relevant of heeft het een plaats gevonden 

in een breder beleidskader? Een ander belangrijk element betreft de aanwezigheid van 

informatie over het recht om uit te dagen op de gemeentelijke website.  

Sommige gemeentelijke reglementen of besluiten dateren van 2015. Bij een bezoek aan de 

gemeentelijke website is er echter geen informatie over het recht om uit te dagen te bespeuren. 

Hiervoor zijn een aantal verklaringen mogelijk. In de eerste plaats werd bij sommige 

gemeenten een experiment uitgerold voor het recht om uit te dagen. Indien dat experiment 

faalde, is het best mogelijk dat de gemeente daardoor niet langer een recht om uit te dagen 

voorziet Een andere mogelijkheid houdt in dat de gemeente het recht om uit te dagen 

herbekijkt en een aangepast kader wil uitwerken. Bovendien wachten sommige gemeenten de 

komst van een mogelijke algemene regeling af. In nog andere gemeenten heeft het recht om 

uit te dagen een plaats gekregen in een breder beleid voor participatie en intiatieven.  

 

De gemeente Eindhoven is hier een voorbeeld van. Er liep een experiment met het right to 

challenge, maar vandaag worden initiatieven in een breder kader bekeken en behandeld. De 

gemeente Waalwijk is ook een gemeente waar het recht om uit te dagen in een breder kader 

voor participatie een plaats kreeg. De gemeente Groningen is een ander voorbeeld hierbij. Er 

liep in Groningen een experiment in 2016 en 2017, maar vandaag lijkt er geen regeling 

voorhanden te zijn voor het recht om uit te dagen. Bovendien vermeldt de website van het 

VNG dat een regeling voor het recht om uit te dagen in constructie is.  

 

Een derde criterium was het bevolkingsaantal. Het gemiddelde bevolkingsaantal in een 

Nederlandse gemeente ligt een stuk hoger dan het gemiddelde bevolkingsaantal in een 

Vlaamse gemeente.52 In het Vlaams Gewest zijn er bovendien maar enkele gemeenten met 

een bevolkingsaantal dat hoger is dan 100.000 inwoners. Om die reden moeten er ook kleinere 

gemeenten bekeken worden.  

 

                                                   
52 De gemiddelde bevolking per gemeente is in Nederland ongeveer het dubbele van de gemiddelde 
bevolking per gemeente in Vlaanderen.  
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De invulling van het recht om uit te dagen wordt in de volgende Nederlandse gemeenten 

onderzocht:  
Tabel 1: gekozen gemeenten 

GEMEENTE REGELING ACTUELE BRONNEN PRAKTIJK  AANTAL INWONERS53  
AMSTERDAM JA?  JA JA 811.185 
GOUDA JA JA JA?  71.050 
HATTEM JA JA JA 11.715 
MAASTRICHT JA NEE NEE?  121.000 
ROTTERDAM JA JA JA 611.250 
TILBURG JA JA JA 215.579 
UTRECHT JA JA JA 311.405 
WAGENINGEN JA JA JA 38.708 

 

 

Voor de gemeenten Gouda en Hattem was het niet mogelijk om een besluit van het college 

of van de gemeenteraad te vinden via de gemeentelijke website. Voor Gouda was er wel een 

memo van het college aan de gemeenteraad te vinden.54 Uit die memo blijkt dat er wel degelijk 

een recht om uit te dagen werd vastgesteld. Een document met voorwaarden voor het recht 

om uit te dagen was daar echter niet bij inbegrepen. In de memo wordt voor de 

toepassingsvoorwaarden enkel verwezen naar de gepubliceerde teksten op de website.55 Ik 

ga er dan ook van uit dat de gemeentelijke website de voorwaarden op een correcte manier 

weergeeft.56 Voor de gemeente Hattem wordt de informatie op de gemeentelijke website 

eveneens gebruikt om de invulling van het recht om uit te dagen weer te  geven. In Hattem 

wordt het recht om uit te dagen gebruikt. Het college heeft een hele nota uitgewerkt over het 

recht om uit te dagen in 2015.57 Bovendien duidt de Nederlandse overheid de gemeente 

Hattem aan als een van de voorbeeldgemeenten voor het recht om uit te dagen.  

 

Maastricht lijkt geen actuele bronnen en praktijk te hebben over het recht om uit te dagen. 

Anderzijds werd reeds in 2015 een duidelijk reglement uitgewerkt met voorwaarden voor de 

concrete invulling. De VNG geeft bovendien het Maastrichtse kader als voorbeelddocument 

                                                   
53 Gegevens werden geraadpleegd op volgende website: 
https://almanak.overheid.nl/organisaties/Gemeenten; Voor Tilburg werden de gegevens echter 
geconsulteerd op de gemeentelijke website, aangezien het aantal inwoners niet op vorige website werd 
aangeduid. https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/statistische-gegevens/  
54 COLLEGE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GOUDA, Memo aan de gemeenteraad van 2 
februari 2017, 1-2 zie: https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=92b258de-fdab-43d5-904d-
972e8accf341  
55 Zie gepubliceerde versie op het online raadsinformatiesysteem 
https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=2977132b-b1a7-4e08-b45c-4f31e4448598&type=PDF  
56 In het deel over de invulling in Nederlandse gemeenten zal dan ook verwezen worden naar de 
gemeentelijke website in plaats van naar een reglement.  
57 HATTEM, Right to Challege Hattem, 2015, 36p. raadpleegbaar via: https://www.lokale-
democratie.nl/democratieinactie/media/Gemeente-Hattem-Right-to-Challenge_2015.pdf  
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op haar website. Het is interessant om het reglement te bekijken en de invullingsvoorwaarden 

van het recht om uit te dagen te analyseren.  

 

In Rotterdam kende het recht om uit te succes bij de nieuwe inrichting van de Schepenstraat58, 

het beheer van een speeltuintje en het schoonmaken van een markt59. In Utrecht waren er 

reeds een aantal succesvolle ‘challenges’: het beheer van een sporthal door een 

sportvereniging, het uitbaten van een buurthuis en het aanleggen van een moestuin voor een 

wijk60. In Tilburg werd het beheer van de Piushaven overgenomen door de Stichting 

Havenmeester Piushaven, een stichting van ondernemers, schippers en omwonenden61. In 

Wageningen werd er een arrest in kort geding geveld in een geschil over het gebruik van het 

recht om uit te dagen.62 Amsterdam heeft binnen haar project “ruimte voor initiatief” een aantal 

experimenten met het recht om uit te dagen lopend.63 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   
58 VNG, “Participatie voor gevorderden in Rotterdam: een les in loslaten”, VNG Magazine, 2019, afl. 5, 
22 maart 2019 gepubliceerd op de  website van VNG: https://vng.nl/participatie-voor-gevorderden-in-
rotterdam-een-les-in-loslaten .  
59 De Gemeente Rotterdam heeft een filmpje gemaakt met voorbeelden van het recht om uit te dagen 
in de gemeente. (Raadpleegbaar op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/) .  
60 De gemeente Utrecht heeft in 2017 een brochure gemaakt met ervaringen van de uitdagers tijdens 
het eerste jaar van de challenge. Zie: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-
organisatie/initiatief-en-invloed/bewonersbod/2017-03-Verslag-Bewonersbod-proefperiode.pdf. Utrecht 
was immers van start gegaan met een eerste proefproject voor dit uitdagingsrecht in 2016.  
61 https://www.lsabewoners.nl/kennis/meer-informatie-recht-om-dagen/; 
https://www.tilburg.nl/inwoners/een-plek-voor-een-idee/veelgestelde-vragen-dat-kan-ik-beter/; 
https://www.piushaven.nl/piushaven-krijgt-een-havenmeester/ .  
62 Rechtbank Gelderland, 26 september 2017, C/05/323136 / KG ZA 17-343. 
63 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/ruimte-initiatief/zes/ .  
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HOOFDSTUK 4: PLAN VAN AANPAK  
 

15. Deze masterproef bestaat uit een aantal delen. Het tweede deel van deze masterproef 

behandelt de eerste onderzoeksvraag. Dit deel gaat na wat het recht om uit te dagen precies 

is. Hierbij wordt naar een geschikte definitie gezocht voor het recht om uit te dagen.  

 

Het derde deel betreft het recht om uit te dagen in Nederland. Nederland wordt eerst 

onderzocht, omdat het recht om uit te dagen daar reeds enkele jaren uitwerking vindt. Dit deel 

wil de tweede onderzoeksvraag dus beantwoorden. Vooreerst wordt het juridisch kader 

geschetst. Het tweede hoofdstuk behandelt de invulling van het recht om uit te dagen bij een 

aantal Nederlandse gemeenten. Het derde hoofdstuk distilleert de kenmerken van het recht 

om uit te dagen. Het vierde hoofdstuk behandelt een aantal mogelijke juridische problemen 

die rijzen in verband met het recht om uit te dagen.  

 

Het vierde deel van deze masterproef behandelt de derde onderzoeksvraag. In het eerste 

hoofdstuk wordt zoals in het derde deel het juridisch kader geschetst. Het volgend hoofdstuk 

behandelt de vraag of het mogelijk is om het recht om uit te dagen in te voeren. Het derde 

hoofstuk bekijkt de andere instrumenten voor participatie in het decreet lokaal bestuur. Meer 

bepaald wordt nagegaan of sommige van die instrumenten hetzelfde betekenen als het recht 

om uit te dagen. In het vierde hoofstuk komen sommige juridische problemen aan bod.  

 

In het vijfde en laatste deel wordt een conclusie gegeven. De conclusie wil een samengevat 

antwoord te geven op de drie hoofdvragen van deze masterproef.  
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DEEL II: WAT IS HET RECHT OM UIT TE DAGEN?  
 

16. In dit deel wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Een definitie van 

burgerinitiatief en het recht om uit te dagen wordt gegeven. Er wordt daarbij eerst ingegaan op 

de Engelse invulling van het recht om uit te dagen.  
 

HOOFDSTUK 1: OORSPRONG  
17. Zoals reeds vermeld in vorig deel is het recht om uit te dagen een concept dat uit het 

Verenigd Koninkrijk is overgewaaid. Het kwam daar voor het eerst tot stand in de Localism Act 

van 201164. Het recht om uit te dagen is in wezen een buurtrecht in het Verenigd Koninkrijk 

en kadert binnen een aantal andere buurtrechten.  

 

In totaal zijn er vier buurtrechten in het Verenigd Koninkrijk65:  

- Het right to challenge; 

- Het right to build order;  

- Het right to bid.  

- Het right to reclaim land. 

 

Het right to bid betekent “een recht op overname”. Een buurtvereniging kan bepaalde 

percelen van de gemeente (local authority)66 op een lijst laten plaatsen, indien deze percelen 

belangrijk zijn voor de buurt. Wanneer de gemeente dat perceel dan wil verkopen, heeft een 

buurt zes weken tijd om zijn interesse te laten blijken. Daarna heeft de buurt nog een termijn 

van vier en een half maanden om de nodige fondsen te verzamelen. Vervolgens kan de buurt 

een bod doen op het perceel. De eigenaar van het perceel is echter niet verplicht om aan de 

buurt(vereniging) te verkopen. Het right to bid heeft enkel een tijdelijke stopzetting van het 

verkoopproces tot gevolg.67  

 

                                                   
64 Deel 5, hoofdstuk 2 van de Localism Act 2011.  
65 https://mycommunity.org.uk/resources/what-are-the-community-rights/  
66 Local Authority is een begrip dat breder is dan enkel een gemeente, het kan bijvoorbeeld ook slaan 
op de lokale brandweer. Aangezien deze masterproef het recht om uit te dagen op gemeentelijk niveau 
behandelt, wordt local authority vertaald als gemeente.  
67 Deel 5, hoofdstuk 3 van de Localism Act 2011; https://mycommunity.org.uk/take-action/land-and-
building-assets/assets-of-community-value-right-to-bid/; 
https://www.gov.uk/government/publications/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-to-
community-rights/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-to-community-rights#community-
right-to-bid  
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Het right to build order geeft een vereniging van bewoners de mogelijkheid om te bouwen 

zonder de normale vergunningsprocedures te moeten volgen. De inwoners moeten een plan 

indienen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan in de eerste plaats of het plan geen 

onwettigheden bevat. Vervolgens wordt een gemeentelijk referendum georganiseerd over het 

plan. Is het resultaat van het referendum positief, dan mag het plan/ project worden 

uitgevoerd.68  

 

Bij het right to reclaim land kunnen lokale verenigingen vragen aan het lokaal bestuur om 

gemeentelijke gronden, die niet gebruikt worden, op de markt te brengen. Op die manier 

kunnen die gronden opnieuw een nuttige invulling krijgen.69 

 

18. Het right to challenge oftewel het recht om uit te dagen heeft de volgende definitie 

volgens My Community70:  

“the Right for community organisations to submit an expression of interest in running services 

of local authority and fire and rescue authorities on behalf of that authority”.71 

 

Deze definitie bestaat uit drie elementen. Ten eerste moet het gaan om een vereniging van 

een buurt. Ten tweede dient die vereniging een “expression of interest” in. Ten laatste is het 

onderwerp van het voorstel het verzorgen van een dienst van een gemeente (of brandweer).  

 

In het Verenigd Koninkrijk heeft het recht om uit te dagen tot gevolg dat een organisatie een 

“expression of interest” mag indienen bij de lokale overheid. Dit betekent echter niet dat de 

indiener de dienst effectief zal mogen overnemen. De volgende stap houdt een “procurement 

exercise” in. Er vindt dus in feite een procedure plaats waarbij andere gegadigden ook kunnen 

meedingen om de taak over te nemen.72 Het right to challenge in het Verenigd Koninkrijk 

                                                   
68Voor meer info zie:  https://mycommunity.org.uk/take-action/community-led-buildings/;  
https://www.gov.uk/government/publications/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-to-
community-rights/youve-got-the-power-a-quick-and-simple-guide-to-community-rights#community-
right-to-build   
69 Zie website: https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-localism/2010-
to-2015-government-policy-localism#appendix-5-community-right-to-reclaim-land ; 
https://mycommunity.org.uk/resources/understanding-the-community-right-to-reclaim-land/  
70 My Community is een portaal met informatie over buurtrechten. Dat portaal wordt verzorgd door 
Locality, het nationaal netwerk voor buurtorganisaties, en wordt gesubsidieerd door het departement for 
Communities and Local Governements.  
71 MY COMMUNITY, Understanding the community right to challenge, 2016, 2; 
https://mycommunity.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/Understanding-Community-Right-
Challenge.pdf .  
72 MY COMMUNITY, Understanding the community right to challenge, 2016, 2; 
https://mycommunity.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/Understanding-Community-Right-
Challenge.pdf .  
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betekent een recht om de overheid uit te dagen een aanbestedingsprocedure te starten. Het 

right to challenge lijkt echter (aanvankelijk) geen groot succesverhaal te zijn geweest.73 Een 

mogelijke reden hiervoor ligt reeds bij de eerste stap: het indienen van een expression of 

interest. Veelal worden die onontvankelijk verklaard.74  

 

HOOFDSTUK 2: DEFINITIE IN NEDERLAND  
 

19. In Nederland worden er diverse definities gegeven aan het recht om uit te dagen.  

 

In een persbericht van de tweede kamer wordt het recht om uit te dagen als volgt omschreven: 

“Het uitdaagrecht is het recht van bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij denken 

voorzieningen zelf beter of efficiënter te kunnen organiseren.” 75 

Deze definitie beperkt het recht op uit te dagen tot bewoners van een gemeente. Het 

onderwerp van het recht om uit te dagen is hier een voorziening. In elk geval kunnen bewoners 

niet zomaar een voorziening overnemen. Zij moeten dat ook beter of efficiënter doen.  

 

In het regeerakkoord van Rutte III wordt het recht om uit te dagen op volgende manier 

omschreven:  

“(…) burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te 

dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. (…)”.76  

Deze definitie beperkt het onderwerp van het recht om uit te dagen tot collectieve 

voorzieningen in de directe omgeving van burgers en lokale verenigingen. Dit lijkt te verwijzen 

naar de oorsprong van het recht om uit te dagen in Nederland, met name in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij deze definitie wordt geen vereiste gesteld om de 

voorziening beter of efficiënter uit te voeren.  

 

In een kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kreeg het 

recht om uit te dagen een gelijkaardige definitie:  

“Right to Challenge biedt inwoners een manier om invulling te geven aan hun wens tot 

betrokkenheid, omdat dit instrument hen in staat stelt om, in overleg met de gemeente, de 

                                                   
73 Online is het mogelijk om een databank te raadplegen met casestudies. Sinds 2012 lijken er niet zo 
veel challenges geslaagd te zijn. Zie: https://mycommunity.org.uk/take-action/local-services/case-
studies/page/3/?subject=local-services&cpt=case_study .  
74 Zie:  https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2013/apr/30/community-right-to-
challenge .  
75 https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/rondetafelgesprek-over-het-uitdaagrecht .  
76 Regeerakkoord Nederlandse Regering Rutte III, vertrouwen in de toekomst, Den haag, 2017, 7.  
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uitvoering van collectieve voorzieningen van de gemeente over te nemen met bijbehorend 

budget.”77 

Het recht om uit te dagen wordt hier opengesteld voor inwoners. Bij deze definitie wordt ook 

duidelijk gemaakt dat het recht om uit te dagen een instrument is om tot meer betrokkenheid 

van inwoners te leiden. In tegenstelling tot vorige definities, wordt de uitvoering van 

voorzieningen gekoppeld aan een budget.  

 

Het right to challenge netwerk geeft een andere definitie aan het recht om uit te dagen:  

“Bij  Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij 

denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners krijgen met R2C 

daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren.”78 

 

LSA bewoners heeft ook een definitie voor het recht om uit te dagen:  

“Het recht om uit te dagen, of het right to challenge, geeft een bewonerscollectief dat ziet dat 

een dienst beter uitgevoerd kan worden, en de capaciteit heeft om dat zelf te doen, de 

mogelijkheid om deze dienst over te nemen.”79 

Bij deze definitie wordt het recht om uit te dagen dus opengesteld voor bewonerscollectieven. 

Voor LSA bewoners gaat het recht om uit te dagen over het uitvoeren van diensten.  

 

Elke gemeente geeft bovendien zelf een eigen definitie aan het recht om uit te dagen. De 

gemeentelijke definities worden behandeld in het derde deel van deze masterproef.  

 
20.  In deze masterproef wordt voor volgende definitie gekozen: Het recht van burgers om 

taken van de overheid over te nemen.  

Deze definitie wordt gekozen omdat deze de meest brede is. Op die manier worden van meetaf 

aan geen mogelijke invullingen uitgesloten. Er worden in de definitie nog geen voorwaarden 

opgenomen over de manier van overnemen. Sommige van voorgaande definities bepalen met 

name dat bewoners de taak kan overnemen, wanneer zij dat beter denken te kunnen doen.  

 

 

                                                   
77 MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Brief aan de tweede kamer 
over de Right to Challenge regeling en stimulering van bewonersinitiatieven, 14 december 2018, nr. 
35000-VIII-80, 1 raadpleegbaar via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z23920&did=2018D60083
.   
78 Zie https://righttochallenge.nl/right-to-challenge-hoe-werkt-r2c .  
79 Zie https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/kennis/meer-informatie-recht-om-dagen/  
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DEEL III: NEDERLAND  
HOOFDSTUK 1: JURIDISCH KADER  

AFDELING 1: DE NEDERLANDSE GRONDWET  
 

21. De Nederlandse Grondwet voorziet geen bepaling voor het recht op participatie van 

burgers. Het recht om uit te dagen heeft dus geen grondwettelijke verankering. Voor de 

inspraak van burgers zijn er echter een aantal relevante bepalingen in de Grondwet.80 Het 

petitierecht in artikel 5 voorziet met name een recht om een verzoekschrift in te dienen bij een 

overheid. Daarnaast is Nederland een parlementaire democratie. De burger heeft een actief 

en passief kiesrecht volgens artikel 4. Volgende onderafdelingen gaan in op enerzijds het 

representatieve model en anderzijds het petitierecht.  
 

ONDERAFDELING 1: EEN REPRESENTATIEF MODEL  
 

22. De Nederlandse Grondwet gaat uit van een representatieve democratie.81 Artikel 50 

van de Grondwet bepaalt dat de Staten-Generaal het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt. 

De verkozen volksvertegenwoordigers moeten in het algemeen belang handelen.82 Artikel 53 

van de Grondwet bepaalt dat die vertegenwoordiging op evenredige wijze gebeurt.83 In 

tegenstelling tot directe democratie, is er sprake van een parlementaire democratie, waarbij 

het parlement (de Staten-Generaal) het volk vertegenwoordigt. Volgens artikel 81 van de 

Grondwet stellen de Regering en de Staten-Generaal samen de wetten vast.  Het 

representatief stelsel hangt ook samen met het kiesrecht.  

 

23. Hoewel in de Nederlandse Grondwet wordt uitgegaan van een representatief stelsel, 

werd in Nederland in het verleden gebruik gemaakt van bepaalde vormen van directe 

democratie. Bepaalde vormen van directe democratie kunnen echter niet in overeenstemming 

zijn met de Grondwet. In volgend randnummer wordt in gegaan op de problematiek van het 

referendum.  

 

                                                   
80 Q. LAINERT, Het Right to Challenge: van inspiratie, naar burgerparticipatie tot frustratie?, Vrije 
Universiteit Amsterdam, 2016, 29.  
81 A.W. HERINGA, J. VAN DER VELDE, L.F.M. VERHEY en W. VAN DER WOUDE, Staatsrecht. 
Dertiende druk, Deventer, Wolters Kluwer, 2018, 56-57.  
82 C.A.J.M. KORTMAN, Constitutioneel recht, zevende druk, 2012, Kluwer, Deventer, 203-204. 
83 Over hervorming van het evenredig stelsel werd recent debat gevoerd in Nederland. Zie daarover 
onder meer het Themanummer over democratie van het Nederlands Juristenblad, NJB, Themanummer 
Democratie, 2017, afl. 10, 529-720, raadpleegbaar via kluwernavigator.nl.  
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24. Zo werd reeds een aantal keer een niet-bindend referendum georganiseerd op 

nationaal niveau. De referenda konden niet bindend van aard zijn, aangezien de Grondwet dit 

niet toelaat. Dit volgt uit artikel 50 en artikel 81 van de Grondwet.84 De Nederlandse Raad van 

State stelde onder meer in 2006 in een advies dat een bindend referendum enkel mogelijk zou 

zijn, indien de Grondwet zou worden gewijzigd. Enkel de Staten-Generaal en de Regering 

kunnen krachtens artikel 81 van de Grondwet wetten vaststellen. Bijgevolg zijn bindende 

referenda ongrondwettig volgens de Raad.85 

 

De eerste keer dat een dergelijk referendum werd georganiseerd, was in 2005. Voormeld 

referendum betrof de vraag of de Nederlandse regering het verdrag van Nice al dan niet moest 

goedkeuren. Op basis van een ad hoc wet werd dit referendum mogelijk.86 Hoewel het een 

niet-bindend referendum betrof, had dit referendum toch aanzienlijke gevolgen. Door de 

negatieve uitslag weigerde de Nederlandse Regering om het Verdrag van Nice, het Europees 

Grondwettelijk verdrag, goed te keuren. Gepaard met de negatieve uitslag in Frankrijk, 

betekende dit de doodsteek voor het Verdrag van Nice.87 Opvallend genoeg werd een aantal 

jaren later geen referendum georganiseerd over de goedkeuring van het verdrag van 

Lissabon.  

 

In 2016 werd wederom een niet-bindend referendum op nationaal niveau georganiseerd. 

Bovendien betrof dit referendum opnieuw een Europeesrechtelijke materie. De Nederlandse 

bevolking boog zich over de goedkeuringswet voor het EU-Oekraïne Associatieakkoord. In 

tegenstelling tot het referendum in 2005, ging het initiatief uit van de bevolking. Het betrof dus 

een raadgevend referendum.88 Net zoals in 2005 was de uitslag van het referendum negatief.  

Het referendum had een wettelijke basis in de wet van 30 september 2014 houdende regels 

inzake het raadgevende referendum89. Het Oekraïne-referendum zou het einde betekenen 

                                                   
84 A. NIEUWENHUIS, “Het referendum in Nederland”, TBP 2017, afl. 1, (19) 22.; R.J.B. SCHUTGENS 
en J.J.J SILLEN, “De grondwettigheid van wetgevingsreferenda”, RM Themis 2017, afl. 4, (190) 190-
195.  
85 Adv. RvS van 12 september 2007, Parl.St. Tweede Kamer 2007-08, 31091 nr. 4, 11-12.  
86 Wet van 27 januari 2005 betreffende het houden van een raadplegend referendum over het 
Grondwettelijk Verdrag voor de Europese Unie.  
87 F. VASSALLO, “The failed EU Constitution Referendums: The French case in perspective, 1992 and 
2005.” In F. LAURSEN (eds.), The Rise and Fall of the EU’s Constitutional Treaty, 2008, Martinus 
Neihoff Publishers, Leiden, 411-413;  F. LAURSON, “Concluding remarks: the constitutional treaty is 
dead, long live European Constitutionalism” in F. LAURSON (eds.), The Rise and Fall of the EU’s 
Constitutional Treaty, 2008, Martinus Neihoff Publishers, Leiden, 539-542.  
88 J. SPRENGER, “Het EU-referendum van 2005” in A.W. HERINGA (eds.), Het eerste raadgevend 
referendum: het EU-Oekraïne Associatieakkoord, den Haag, Montesquieu instituut, 2016, (49) 54-55. 
89 Hierna: Wet raadgevend referendum.  
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voor zowel deze wet als voor een voorgestelde grondwetswijziging om het bindend referendum 

mogelijk te maken.90 In 2018 werd voormelde wet uiteindelijk ingetrokken.91  

 

25. In 2018 bracht de Commissie Remkens, de Staatscommissie parlementair stelsel, haar 

eindrapport92 uit over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. In dit rapport 

stelt deze commissie vast dat er een probleem is op het vlak van de inhoudelijke 

vertegenwoordiging in het parlement. In het parlement kunnen met name wetten aangenomen 

door politieke meerderheden, terwijl er bij de bevolking in werkelijkheid onvoldoende draagvlak 

is voor die wetten. De belangen van bepaalde groepen kunnen daardoor onvoldoende 

behartigd worden.93  

 

Een voorstel om dit probleem op te lossen, betreft het invoeren van een bindend correctief 

referendum als aanvulling op de representatieve democratie.94 Niet alleen de staatscommissie 

is voorstander van een bindend correctief referendum, in de literatuur werd reeds een pleidooi 

gehouden voor bindende referenda als aanvulling op de representatieve democratie.95 

De staatscommissie merkt hier zelf op dat een dergelijk referendum niet mogelijk is zonder 

een wijziging aan de Grondwet. Zoals reeds vermeld, faalde de vorige poging om de Grondwet 

aan te passen en een bindend referendum mogelijk te maken.  

 

26. Lokale referenda kunnen in Nederland worden georganiseerd. Gemeenten kunnen met 

name gemeentelijke volksraadplegingen organiseren door middel van een 

referendumverordening. Een gemeente put haar bevoegdheid daartoe uit artikel 124, lid 1 en 

artikel 127 van de Grondwet. De volksraadplegingen mogen echter geen bindend karakter 

hebben. Verschillende bepalingen uit de Grondwet staan bindende referenda met name in de 

weg.96  

                                                   
90 E. VAN VUGT, “Intrekking van de Wet Raadgevend Referendum, over de nasleep van het 
Oekraïnereferendum”, NJB 25018, afl. 2, (78) 80 – 84.  
91 De intrekking van de wet raadgevend referendum gebeurde niet zonder slag of stoot. De regering 
wou vermijden dat de intrekkingswet zelf het onderwerp werd van een referendum. In de literatuur 
werden hierover diverse bijdragen geschreven. Zie o.m.: W. VOERMANS, “De Catch-22 van de 
intrekking van de wet raadgevend referendum.”, NJB 2018, afl. 11, (732) 732-738; G. BOOGAARD, “De 
intrekking van de wet raadgevend referendum”, TvCR 2018, afl.2, (148) 148-162.  
92 STAATSCOMMISSIE PARLEMENTAIR STELSEL, Lage drempels, hoge dijken: democratie en 
rechtsstaat in balans, eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, 2018, Boom, 
Amsterdam, 1-384.  Hierna: eindrapport staatscommissie parlementair stelsel.  
93 Eindrapport staatscommissie parlementair stelsel, 58-59.  
94 Eindrapport staatscommissie parlementair stelsel, 143.  
95 P.P.T. BOVEND’EERT, “Referenda zijn een waardevolle aanvulling op de Nederlandse 
representatieve democratie”, RM THEMIS 2017, afl. 4, (142) 142 – 144.  
96 J. WESTERWEEL en F.J.H. VAN TIENEN, “Het gemeentelijke referendum in de praktijk”, TvCR 2017, 
afl. 3, (188) 189-193.  
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27. De Minister voor BZK ziet het recht om uit te dagen als een aanvulling op de 

representatieve democratie. In een schriftelijk antwoord op een aantal vragen door 

Kamerleden over het recht om uit te dagen merkt de minister op dat het recht om uit te dagen 

helpt om burgers meer direct zeggenschap te geven. Het is in die zin een aanvulling op de 

representatieve democratie volgens hem. Zij merkt daarbij ook op dat het lokaal referendum 

een ander instrument is waarmee burgers zeggenschap kunnen hebben in de gemeente.97 

 

ONDERAFDELING 2: HET PETITIERECHT  
 

28. Artikel 5 van de Grondwet regelt het petitierecht. Dit recht geeft aan iedereen het recht 

om schriftelijke verzoeken bij het “bevoegde gezag” in te dienen. Een verzoekschrift kan ofwel 

individueel ofwel gezamenlijk worden ingediend bij een overheid. Het petitierecht staat open 

voor iedereen, zowel Nederlanders als vreemdelingen98. Een verzoekschrift kan ook langs 

elektronische weg worden ingediend. Een petitie kan gebruikt worden om ofwel een overheid 

te verzoeken om een bepaalde handeling te stellen ofwel om een klacht over het optreden van 

de overheid in te dienen. Voor de overheid geldt er echter geen verplichting om te antwoorden 

op die petitie. Er geldt enkel een verplichting om een petitie in ontvangst te nemen en om er 

dus kennis van te nemen.99 

 

Een toepassing van dit grondwettelijk petitierecht betreft het indienen van verzoekschriften en 

burgerinitiatieven bij de Tweede Kamer. De Twee Kamer richtte bovendien een Commissie 

voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven op100. Hoewel het burgerinitiatief slechts in 2006 

werd mogelijk gemaakt door een wijziging aan het reglement van orde van de tweede kamer101, 

bestaat deze Commissie al veel langer. Bij een burgerinitiatief dient de burger een voorstel in 

om een onderwerp op de agenda van de Kamer te plaatsen. Dit voorstel moet gaan over een 

wettelijke regeling of over het regeringsbeleid. Er gelden echter een aantal beperkingen.102 In 

                                                   
97 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 april, Parl.St. Tweede Kamer, 2018-19, 
35000 VII, nr. 94, 9.  
98 G. VAN DER SCHYFF en B.M.J. VERMEULEN, “Wetenschappelijk commentaar op de Nederlandse 
Grondwet: artikel 5- petitierecht”, Nederland Rechtstaat (online), 4; raadpleegbaar via 
www.nederlandrechtsstaat.nl.  
99 G. LEENKNECHT en E.M.H. HIRSCH BALLIN, Korte uitleg van de grondwet, 2014, Kluwer, Deventer, 
26-27.  
100 Deze Commissie is de oudste vaste commissie in de tweede kamer en bestaat al sinds 1816; J. 
TALSMA, Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en het ombudsmanvraagstuk: 
Nederland 1795-1983, 1989, Gouda Quint, Arnhem, 125-126.  
101 A.W. HERINGA, J. VAN DER VELDE, L.F.M. VERHEY en W. VAN DER WOUDE, Staatsrecht. 
Dertiende druk, Deventer, Wolters Kluwer, 2018, 49. 
102 Hoofdstuk X en Xa van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
raadpleegbaar via https://wetten.overheid.nl/BWBR0006023/2018-06-26  
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het reglement van deze Commissie gelden bijkomende voorwaarden voor de ontvankelijkheid 

van een burgerinitiatief. Het voorstel moet door ten minste 40.000 kiesgerechtigden 

ondertekend zijn. Het voorstel moet nauwkeurig omschreven en gemotiveerd zijn. Voldoet het 

voorstel aan de voorwaarden, dan onderzoekt voormelde commissie of het voorstel op de 

agenda van de Tweede Kamer kan geplaatst worden.103 Bij een burgerinitiatief in de Tweede 

Kamer geldt er aldus een antwoordverplichting. 104  
 

AFDELING 2: GEEN ALGEMENE WETTELIJKE VERANKERING  
 

29. Vooralsnog is er geen algemene wetskrachtige norm die het recht om uit te dagen 

regelt in Nederland. Noch in de algemene wet bestuursrecht105, noch in de gemeentewet wordt 

het recht om uit te dagen voorzien. De algemene wet bestuursrecht voorziet enkele bepalingen 

over de inspraak van burgers bij de voorbereiding van beleid, maar bepaalt niets over het recht 

om uit te dagen.106 De gemeentewet legt enkel een verplichting op voor de gemeenteraad om 

een inspraakreglement vast te stellen.107 Er zijn daarentegen twee toepassingsgevallen in 

bijzondere wetgeving. In 2015 werd in Nederland voor het eerst een bepaling over het recht 

om uit te dagen in een wet geschreven.  

 

30. De Nederlandse Tweede Kamer buigt zich echter over de vraag of er een algemene 

verankering nodig en wenselijk is voor het recht om uit te dagen. In het Regeerakkoord Rutte 

III staat immers dat de regering een Right-to-Challenge-regeling wil uitwerken in overleg met 

de gemeenten.108 Wat die regeling dan concreet zal betekenen, moet verder uitgewerkt 

worden. Kamerlid SEGERS diende in september 2018 in navolging van dat regeerakkoord een 

motie in om de regering aan te manen een regeling voor het recht om uit te dagen uit te 

werken.109  

 

                                                   
103 Artikel 9a en 10 van het reglement voor de commissie van de verzoekschriften en burgerinitiatieven 
van 7 februari 2006, raadpleegbaar via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0021427/2006-02-
07#Circulaire.divisie9a  
104 G. LEENKNECHT en E.M.H. HIRSCH BALLIN, Korte uitleg van de Grondwet, 2014, Kluwer, 
Deventer, 26-27; A.D. BELINFANTE en J.L. DE REDE, Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 
17e druk, 2012, Kluwer, Deventer, 142-143.  
105 Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), 
Stb. 1992, 315, raadpleegbaar: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-01-01 
106 Hoofdstuk 3 afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht.  
107 Artikel 150 van de Gemeentewet.  
108 Regeerakkoord Nederlandse Regering Rutte III, vertrouwen in de toekomst, Den haag, 2017 
109 Motie van kamerlid Segers C.S. over een uitwerking van de “right-to-challenge-regeling” naar de 
kamer sturen van 21 september 2018, Parl.St .Tweede Kamer 2018-19, 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018D45446 .  
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De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties schreef vervolgens een brief aan 

de Tweede Kamer met vijf maatregelen voor het recht om uit te dagen. De vijfde maatregel 

komt volgens de minister tegemoet aan voormelde motie. De minister wil met name inzetten 

op een modernisering van artikel 150 van de gemeentewet. Artikel 150 van de gemeentewet 

voorziet dat de gemeenteraad een verordening moet opstellen over de wijze voor inspraak van 

inwoners bij de voorbereiding van het beleid van de gemeente.  De voorgestelde maatregel 

zou de verplichting tot een inspraakverordening wijzigen in een participatieverordening. Die 

verordening kan dan niet enkel van toepassing zijn op de voorbereiding van het beleid, maar 

op de uitvoering daarvan. Het recht om uit te dagen zou dan een plaats kunnen vinden in die 

participatieverordening.110 Het is hier van belang op te merken dat de Minister eerder een 

voorstander is van lokaal maatwerk. Zij merkt zelf op in zijn brief dat gemeenten geen nood 

hebben aan allerlei nieuwe wettelijke kaders, maar aan de juiste lokale ondersteuning.111  

 

31. Op dit ogenblijk lijkt het in eerste instantie onwaarschijnlijk dat er een algemene 

regeling zal komen omwille van een aantal redenen.  

 

In de eerste plaats werd een studie gevoerd door onderzoekers van de universiteit van Leiden. 

Deze onderzoekers bogen zich eveneens over de vraag of landelijke wetgeving vereist is om 

knelpunten voor het recht om uit te dagen weg te nemen. Zij concluderen in een tussenrapport 

dat een algemene landelijke regelgeving geen goede optie lijkt te zijn. Het recht om uit te 

dagen komt met name met zeer diverse regelgeving in aanraking. Er is te veel specifieke 

wetgeving van toepassing naargelang het concrete initiatief, waardoor een algemene regeling 

geen adequate oplossing is om de knelpunten weg te nemen.112   

 

Tijdens een rondetafelgesprek in de vaste commissie voor binnenlandse zaken en 

koninkrijksrelaties op 3 april 2019 werd duidelijk dat onderzoekers geen heil zien in een 

landelijke regeling. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is ook geen voorstander van 

“symboolwetgeving” en wenst eerder praktische ondersteuning113. Dit rondetafelgesprek 

                                                   
110 MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Brief aan de tweede kamer 
over de Right to Challenge regeling en stimulering van bewonersinitiatieven, 14 december 2018, nr. 
35000-VIII-80, 4.  Hierna: Kamerbrief Minister BZK.  
111 Kamerbrief Minister BZK, 2.  
112 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 32.  
113 VERENIGING VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN, VNG Position paper voor het 
Rondetafelgesprek inzake het Uitdaagrecht 3 april 2019, 28 maart 2019, 1-4. Raadpleegbaar via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z06390&did=2019D13262  
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voorzag ook een vragenronde voor het aanwezige publiek. Ook de aanwezigen leken eerder 

praktische ondersteuning te willen in plaats van een bepaling in een wet.  

 

De minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties lijkt ook geen voorstander te zijn. 

Dit blijkt onder meer uit haar antwoord op een aantal schriftelijke vragen bij haar kamerbrief 

met maatregelen ter bevordering van het recht om uit te dagen. Zij merkt in de eerste plaats 

aan dat het grondwettelijk petitierecht inwoners het recht geeft om een verzoek bij de 

gemeente in te dienen om een taak over te nemen. Op deze stelling kan in zekere mate kritiek 

gegeven worden. Een petitierecht houdt namelijk enkel het recht in om een verzoekschrift in 

te dienen. Het staat de gemeente vrij om daar al dan niet op te antwoorden. Vervolgens merkt 

zij op dat de Gemeentewet een kader biedt voor de gemeenten om een gemeentelijke 

verordening in te stellen en een lokaal beleid uit te stippelen. Ten laatste merkt zij op dat het 

kabinet in elk geval de definitieve resultaten van het onderzoek van de universiteit Leiden zal 

afwachten, voordat het verdere wetswijzigingen wil overwegen.114 

 

32. Nochtans zijn er voorstanders van een wettelijke regeling. Zowel het Right to Challenge 

Netwerk als LSA Bewoners pleiten voor een wettelijke regeling in hun position papers naar 

aanleiding van voormeld rondetafelgesprek. Het hoeft niet te verbazen dat deze twee 

organisaties pleiten voor een wettelijke verankering. Deze organisaties behartigen de 

belangen van bewonersgroepen en samenwerkingsverbanden. Zij willen met een wettelijke 

verankering de positie versterken van groepen die een initiatief willen uitvoeren.  

 

LSA Bewoners wil een verankering in de gemeentewet van het recht om uit te dagen. Enerzijds 

wil LSA Bewoners een antwoordverplichting voor gemeenten inlassen, anderzijds wil zij dat 

gemeenten verzocht worden een regeling voor het recht om uit te dagen uit te werken.115 Vraag 

rijst hier echter in welke mate een dergelijke bepaling afgedwongen kan worden, indien de 

gemeenten louter verzocht worden een regeling op te stellen.  

 

                                                   
114 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 april, Parl.St. Tweede Kamer, 2018-
19, 35000 VII, nr. 94, 11-12.  
115 LSA BEWONERS, Uitdaagrecht; inbreng landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners bij het 
Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 3 april 2019, 28 maart 2019, 1-2, raadpleegbaar via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z06366&did=2019D13242   
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Naast een verankering in de gemeentewet ziet LSA bewoners ook kansen voor het 

uitdagingsrecht in de Omgevingswet en in de Klimaatwet. De position paper sluit af met een 

oproep om het recht om uit te dagen algemeen verbindend te maken.116  

 

Het Netwerk Right to Challenge merkt in een position paper op dat het slagen van het right to 

challenge een verankering in de landelijke wetgeving vereist. De landelijke wetgeving moet 

voorzien dat de gemeenten zelf de wijze van invulling kan bepalen op een transparante manier. 

Bovendien moet een tweede uitgangspunt inhouden dat de gemeente voor een structurele 

communicatie zorgt bij dit recht om uit te dagen.117  
 

33. In een persbericht van lokale-democratie.nl118 wordt opgemerkt dat er in zekere mate 

reeds een politieke lijn te vinden is. D66 en Groenlinks zouden voorstander zijn van een 

regeling, waarbij inwoners meer rechten krijgen. Anderzijds is VVD geen voorstander van meer 

regels en wil deze partij meer ruimte voor maatwerk. De CDA en ChristenUnie waren echter 

niet aanwezig op het rondetafelgesprek. Het persbericht concludeert echter dat de kwestie nog 

niet is uitgeklaard.119  
 

34. Het is dus afwachten hoe de Nederlandse wetgever zal reageren op enerzijds de 

resultaten van de onderzoekers, de pleidooien van burgerverenigingen en het 

rondetafelgesprek over het uitdagingsrecht. Op dit moment is er echter nog geen bepaling met 

een algemene draagwijdte voor het recht om uit te dagen. Op 29 juni 2019 staat het recht om 

uit te dagen opnieuw op de agenda van de vaste commissie voor binnenlandse zaken. De 

vaste commissie pleegt dan een algemeen overleg over verschillende punten met betrekking 

tot lokale democratie120  

 

 

 

                                                   
116 LSA BEWONERS, Uitdaagrecht; inbreng landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners bij het 
Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 3 april 2019, 28 maart 2019, 1-2, raadpleegbaar via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z06366&did=2019D13242 .  
117 RIGHT TO CHALLENGE NETWERK, Position paper right to challenge van 28 maart 2019, 2019, 1. 
Raadpleegbaar via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z06363&did=2019D13234 .  
118 Een website over lokale democratie die werd opgericht in samenwerking tussen het ministerie van 
BZK, het VNG en verschillende beroeps- en belangenverenigingen van lokale besturen.  
119 https://www.lokale-democratie.nl/toch-een-wettelijke-regeling-voor-right-challenge (geraadpleegd op 
30 april 2019) .  
120 www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05347 .  
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35. Het recht om uit te dagen heeft echter wel een wettelijke basis in twee wetten, met 

name de wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast werd er nog een motie ingediend om een bepaling in te 

schrijven in een andere wet.  

 

AFDELING 3: VERANKERING IN BIJZONDERE WETGEVING  
 

36. In 2015 werd de wet maatschappelijke ondersteuning121 ingevoerd in Nederland. Deze 

wet leidde tot een decentralisatie van de zorg en een fikse besparing.122 Gemeenten krijgen 

met name in deze wet de opdracht voor de zorg van de maatschappelijke ondersteuning en 

de zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen123. In de oorspronkelijke tekst 

van de Wmo 2015 werd niets bepaald over het recht om uit te dagen. Naar aanleiding van een 

amendement124 van twee Kamerleden werd een artikel toegevoegd aan de tekst.  
 

Volgens artikel 6.2.7 kunnen voorwaarden worden bepaald door middel van een algemene 

maatregel van bestuur125  om ingezetenen en maatschappelijke initiatieven te betrekken bij de 

uitvoering van het beleid. Daarbij wordt expliciet aan toegevoegd dat de uitvoering van taken 

van het college daar ook een onderdeel van is. Het betreft hier echter enkel taken van het 

college op grond van de Wmo 2015.126 Enerzijds zou deze maatregel de eisen voor het 

uitvoeren van taken van het college moeten regelen. Anderzijds zou deze maatregel de 

evaluatiecriteria voor de uitvoering moeten regelen.127  

Volgens de toelichting bij het amendement wordt door dit artikel het recht om uit te dagen 

mogelijk op buurtniveau.128  

 

                                                   
121 Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van 
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015), Stb. 18 juni 2014, 280 , raadpleegbaar: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-03-09  
Hierna: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; afkorting: Wmo 2015. 
122 B.J. VAN ETTEKOVEN, “Herrie rond de keukentafel”, De Gemeentestem 2016, afl. 10, (373) 373-
374.  
123 Artikel 2.1.1. van de Wmo 2015.  
124 Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over 
het right to challenge van 24 april 2014, Parl.St. Tweede Kamer, 2013-174, 338414, nr. 158, 2. 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2014Z07778&did=2014D15291  
125 Een algemene maatregel van bestuur is te vergelijken met een KB of een MB.  
126 Met andere woorden taken in het kader van de zorg.  
127 Artikel 6.2.7, lid 2, a en b van de Wmo 2015.  
128 Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over 
het right to challenge van 24 april 2014, Parl.St. Tweede Kamer, 2013-174, 338414, nr. 158, 2.  
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Er is echter nooit een algemene maatregel van bestuur129 vastgesteld met de voorwaarden 

voor het recht om uit te dagen. Het bevoegde ministerie (het ministerie van welzijn, 

volksgezondheid en sport) vond het met name nog niet nodig om een AMvB op te stellen. Om 

die reden gaven de gemeenten zelf een invulling aan het recht om uit te dagen. Gemeenten 

kunnen dit doen door het recht om uit te dagen op te nemen in de gemeentelijke Wmo-

verordening. In opdracht van het ministerie voor Welzijn, Sport en Volksgezondheid werd zelfs 

een kompas opgesteld om gemeenten te helpen bij het regelen van het recht om uit te 

dagen.130  

In werkelijkheid is er dus geen wettelijk recht voor het recht om uit te dagen, aangezien de 

vereiste uitvoeringsmaatregelen nooit werden genomen.  
  
37. De wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen voorziet ook in een recht om uit te 

dagen in artikel 6, leden 4 tot en met 6. Deze leden werden naar aanleiding van een 

amendement toegevoegd aan artikel 6. Volgens de toelichting bij dat amendement wordt door 

die toevoeging het recht om uit te dagen mogelijk. Bovendien kan in sommige gevallen het 

right to bid (het recht op overname) mogelijk worden.131 Wanneer een openbare bibliotheek 

zou sluiten, hebben burgers het recht om het beheer van die bibliotheek over te nemen. Hier 

geldt echter hetzelfde probleem als bij de Wmo 2015. Een algemene maatregel van bestuur is 

vereist om het artikel uit te voeren. Deze algemene maatregel is er echter vooralsnog niet 

gekomen.  
 

38. In oktober 2018 werd een motie132 aangenomen over het inschrijven van het recht om 

uit te dagen in een andere wet. Kamerlid SLOOTWEG verzocht de regering om te 

onderzoeken of het recht om uit dagen ook een plaats kon vinden binnen de Wlz133-

gefinancierde zorg.  

 

 

 

 

                                                   
129 Een algemene maatregel van bestuur is een uitvoeringsmaatregel bij een wet. Het is in die zin te 
vergelijken met een KB of een MB.  
130 MOVISIE, LSA en VILLANS, Kompas Right to Challenge in de Wmo, 2015, 43p. 
https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Kompas.pdf  
131 Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 21, Parl.St. 
Tweede Kamer 2013-14, 33846, nr. 41, 2.  
132 Motie van het lid Slootweg c.s. over een “right to challenge” binnen de Wlz-gefinancieerde zorg, 
Parl.St. Tweede Kamer 2018-19, 35000 XVI, nr. 35, 1.  
133 Wlz staat voor wet langdurige zorg (wet van 3 december 2014 houdende regels inzake de 
verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg).  
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AFDELING 4: LOKALE AUTONOMIE  
 

39. Uit voorgaande afdelingen blijkt dat er geen algemene wettelijke verankering is voor 

het recht om uit te dagen. Noch in de algemene wet bestuursrecht, noch in de gemeentewet 

wordt het recht om uit te dagen expliciet voorzien. Bepaalde bijzondere wetgeving voorziet wel 

een recht om uit te dagen, maar die relevante artikelen vereisten een algemene maatregel van 

bestuur. Die uitvoeringsmaatregels zijn er echter nooit gekomen.  

 

Nochtans zijn er in verschillende gemeenten reeds voorbeelden van het recht om uit te dagen. 

Die gemeenten hebben daarvoor hun eigen autonome verordeningsbevoegdheid 

aangewend134. Gemeenten kunnen op basis van artikel 124, lid 1135 en 127136 van de Grondwet 

en op basis van de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet verordeningen aannemen.  

 

Voor het recht om uit te dagen in het kader van de Wmo 2015 namen verschillende gemeenten 

het recht op in de gemeentelijke Wmo-verordening. De gemeenteraad is verplicht een 

dergelijke verordening op te stellen ter uitvoering van de Wmo 2015. Het opnemen van het 

recht om uit te dagen is echter niet verplicht. Artikel 2.1.3. van de Wmo 2015 bepaalt met name 

enkel dat er in de verordening moeten bepalen hoe ingezetenen worden betrokken bij de 

uitvoering van voormelde wet. Een aantal zaken moeten in dat kader worden vastgesteld. Het 

toelaten van het overnemen van taken van het college hoort daar echter niet bij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
134 Zie onder meer kamerbrief Minister BZK, 2.  
135 Dit artikel bepaalt dat gemeenten bestuursorganen zijn met een autonome bevoegdheid. Zie: 
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdytju/artikel_124_autonomie_medebewind .  
136 Volgens dit artikel kunnen gemeenten gemeentelijke verordeningen aannemen.  
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HOOFDSTUK 2: INVULLING DOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN  

AFDELING 1: EEN VEELVOUD AAN DEFINITIES  
 

40. De precieze invulling van het recht om uit te dagen is vooralsnog niet uitgeklaard. De 

gemeenten geven daardoor elk een definitie aan het recht om uit te dagen. Dit is mede het 

gevolg van de mogelijkheid voor Nederlandse gemeenten om aan maatwerk te doen.  

 

Het recht om uit te dagen in Amsterdam kadert binnen een breder beleid “ruimte voor 

Maatschappelijk initiatief”. Maatschappelijk initiatief betekent voor het Amsterdamse 

gemeentebestuur dat een lokaal samenwerkingsverband een maatschappelijk doel nastreeft 

en dit ofwel zelf ofwel met andere partners uitvoert. Het initiatief kan ofwel bestaan uit co-

creatie ofwel een challenge zijn.137  

 

Het recht om uit te dagen wordt in Hattem ingevuld in het project “Samen Hattem”. Het 

uitdagingsrecht wordt door deze gemeente omschreven als een nieuwe vorm van 

medezeggenschap, waarbij een groep inwoners, bedrijven of verenigingen het recht krijgt om 

een publieke taak over te nemen, als zij kan staven dat ze die taak beter kunnen uitvoeren 

dan de gemeente.138 

 

In Maastricht heeft het recht om uit te dagen geen bijzondere benaming gekregen. De 

gemeente beschrijft het concept zelf als het recht van burgers van Maastricht om een voorstel 

te doen, om de uitvoering van gemeentelijke taken over te nemen en dat met dezelfde prijs-

kwaliteitsverhouding als de gemeente.139  
 

In Rotterdam krijgt het recht om uit te dagen de volgende definitie: “Een buurt of een wijk krijgt 

het recht om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen, wanneer zij 

denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren.”140. 

 

                                                   
137 AMSTERDAM, Ruimte voor maatschappelijk initiatief: bestuurlijke ambitie, 4 november 2015, 3. 
Raadpleegbaar via: https://drive.google.com/file/d/0B3EuHEV-DZXpdlVZR1lHYkIwMGs/view En 
gemeentelijke website: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/ruimte-
initiatief/ .  
138Gemeentelijke infopagina over het recht om uit te dagen.  
https://www.hattem.nl/Inwoners/Actueel/Projecten/Samen_Hattem/Right_to_Challenge   
139 MAASTRICHT, uitwerking motie Right to Challenge, 2015, 1.  
140 ROTTERDAM, Right to Challenge op zijn Rotterdams, 3, raadpleegbaar via website: 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/Kader-Right-to-Challenge.pdf  
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In Tilburg werd het recht om uit te dagen ingevoerd door middel van een collegebesluit in 

september 2015. Het draagt daar echter een andere naam: “Dat kan ik beter”. De omschrijving 

hiervan luidt als volgt: “Een nieuwe aanpak, waarbij Tilburgers de gemeente kunnen uitdagen 

als zij denken een gemeentelijke taak beter te kunnen uitvoeren dan nu gebeurt.141  
 

Het recht om uit te dagen heeft een andere naam in Utrecht, met name het “Bewonersbod”. 
 

De gemeente Wageningen geeft eveneens een eigen definitie aan het recht om uit te dagen. 

Het recht om uit te dagen heeft in die gemeente een invulling gekregen in het project “Samen 

Wageningen”. Volgens het uitvoeringskader is “het Right to challenge het recht van een groep 

georganiseerde bewoners (eventueel samen met de sociale ondernemers)  om lokale 

voorzieningen en taken binnen Samen Wageningen van de gemeente (of door de gemeente 

ingekochte- of gesubsidieerde diensten en activiteiten) over te nemen of te coproduceren, 

wanneer zij denken dat ze het beter en/of goedkoper kunnen.”.142  

 

 

41. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende benamingen 

die het recht om uit te dagen krijgt in de onderzochte Nederlandse gemeenten.  
Tabel 2: benaming per gemeente 

GEMEENTE BENAMING  

AMSTERDAM Maatschappelijk initiatief 

GOUDA  Right to challenge  

HATTEM Right to Challenge: project Samen Hattem 

MAASTRICHT Maastrichts Uitdagingsrecht  

ROTTERDAM Right 2 Challenge  

TILBURG Dat kan ik beter! 

UTRECHT Bewonersbod  

WAGENINGEN Project Samen Wageningen: mogelijkheid 

voor right to challenge 
 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn er meerdere benamingen mogelijk voor het recht om uit 

te dagen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om een nieuwe naam te gebruiken, anderen 

                                                   
141 https://www.tilburg.nl/inwoners/een-plek-voor-een-idee/veelgestelde-vragen-dat-kan-ik-beter/  
142 WAGENINGEN, Uitvoeringskader Right to Challenge Samen Wageningen, 1.  
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gebruiken liever de Engelse term “Right to challenge” en de laatste categorie gemeenten 

kiezen voor de Nederlandse vertaling van voorgaand begrip als benaming.   
 

AFDELING 2: TOEPASSINGSGEBIED  
 

42. In deze afdeling bepreek ik het toepassingsgebied van het recht om uit te dagen. De 

eerste onderafdeling behandelt het materieel toepassingsgebied. De tweede onderafdeling 

behandelt het personeel toepassingsgebied.  
 

ONDERAFDELING 1: MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED 
 

43. Hoewel het recht om uit te dagen aanvankelijk een plaats kreeg in het kader van het 

sociaal domein143, is het toepassingsgebied  in de meeste gemeenten ruimer dan enkel taken 

of diensten in het kader van de zorg.  

 

Een eerste gemeente waar het toepassingsgebied ruimer is, is Rotterdam. Alle lokale 

voorzieningen of gemeentelijke taken komen in aanmerking, met uitzondering van de taken 

die exclusief aan de overheid zijn voorbehouden. Taken die voorbehouden zijn voor de 

overheid zijn onder meer de strafvervolging of het werk van de hulpdiensten. De gemeente 

geeft zelf aan dat zij kansen ziet op een aantal verschillende domeinen. Het eerste domein 

waar Rotterdam kansen ziet, is het domein van het beheer van de buitenruimte. Het volgende 

terrein is het terrein van Sport en Cultuur. Het laatste gebied waar de gemeente op korte 

termijn kansen ziet is het gebied van Welzijn en Zorg.144  Het recht op overname, waarbij 

bewoners de exploitatie en het beheer van vastgoed overnemen, achtte de gemeente 

daarentegen niet wenselijk.145 

 

Het recht om uit te dagen in Amsterdam kadert binnen een breder initiatief. Het is het derde 

punt van zes systeemoplossingen om ruimte voor initiatief te kunnen bieden. De gemeente 

lijkt geen beperkingen te hebben opgelegd. Logischerwijze zullen initiaitefnemers echter geen 

taken kunnen overnemen, wanneer de wet dit niet toelaat. Op dit moment lopen er een vijftal 

experimenten met het recht om uit te dagen. Een experiment betreft het uitbaten van een café 

door een bewonerscoöperatie. Die bewonerscoöperatie verzorgt onder meer een 

voedselbank.146 Een ander experiment betreft jongerenwerking. Hoewel niet expliciet bepaald 

                                                   
143 Een eerste bepaling in de wet werd immers ingelast in de Wmo 2015.  
144 ROTTERDAM, Right to challenge op zijn Rotterdams, 4.  
145 Document ter voorbereiding van de invoering van het recht om uit te dagen.  
146 http://westsideslotermeer.nl/wie-we-zijn/ .  
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wordt dat bij wet voorbehouden taken niet kunnen worden uitgedaagd, zal de gemeente deze 

taken niet kunnen overdragen.  
 

In de gemeente Gouda kunnen in principe ook alle lokale voorzieningen en taken van de 

gemeente overgenomen worden, behalve die die bij wet zijn voorbehouden. Op de 

gemeentelijke website wordt ook een overzicht gegeven van taken die eventueel kunnen 

worden overgenomen. Het onderhoud van het openbaar groen, beheer van speeltuintjes, 

beheer van buurthuizen en dierenverzorging zijn voorbeelden. In deze gemeente mag er geen 

uitdaging zijn voor een taak die de gemeente niet of niet meer uitvoert, het moet gaan om 

huidige taken en voorzieningen.147  

 

In Hattem krijgt het recht om uit te dagen vorm in het project “Samen Hattem”. De uitdaging 

kan enkel voor het overnemen van een substantiële overheidsvoorziening of gemeentelijke 

taak, die reeds door de gemeente wordt uitgevoerd. Het is bovendien de bedoeling dat de taak 

of voorziening op een betere manier wordt uitgevoerd. Hier geldt eveneens dat taken die bij 

wet worden voorbehouden aan de gemeente niet kunnen worden overgedragen.148 

 

De gemeente Maastricht sluit a priori geen taken of beleidsdomeinen uit. Het college van 

burgemeester en wethouders wil met name een brede toepassing van het uitdagingsrecht 

mogelijk maken. Een voorwaarde houdt daarentegen in dat de taken betrekking moeten 

hebben op het opdrachtgeverschap van de gemeente en op het moment van de uitdaging 

hetzij door de gemeente zelf moeten worden uitgevoerd hetzij worden uitbesteed door de 

gemeente.149 Het is hier echter van belang om op te merken dat de gemeente wel een 

onderscheid maakt tussen taken in het openbare domein en taken in het publiek domein. 

Taken die onder het publieke domein vallen, kunnen geen deel uit maken van het 

uitdagingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn de bij wet voorbehouden taken.  

 

Taken in het openbare domein worden daarenboven opgedeeld in twee categorieën. Enkel 

taken uit de tweede categorie mogen overgenomen worden door burgers. Dit type bevat taken 

waarbij de “bewoners aan zet zijn en overheid en maatschappelijke organisaties slechts een 

ondersteunende rol” hebben. Voorbeelden hiervan zijn onder meer zelfbeheer van openbaar 

groen, collectieve activiteiten, exploitatie gemeenschapsvoorziening, etc…150  
 

                                                   
147https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Participatie/Goed_idee_voor_Gouda_We_h
elpen_u_graag_verder/Right_to_Challenge .  
148https://www.hattem.nl/Inwoners/Actueel/Projecten/Samen_Hattem/Right_to_Challenge .  
149 MAASTRICHT, Uitwerking motie Right to Challenge, 1.  
150 MAASTRICHT, Uitwerking motie Right to Challenge, 2.  
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In Tilburg wordt het recht om uit te dagen eveneens opengesteld voor alle voorzieningen en 

gemeentelijke taken. Dezelfde uitzondering als in Rotterdam geldt, de taken die worden 

voorbehouden aan de gemeente kunnen niet overgenomen worden. Voorbehouden taken 

liggen met name vast bij wet en kunnen dus niet overgedragen worden. In het collegebesluit 

stelt het college dat het recht om uit te dagen breed wordt opgevat, omdat het recht om uit te 

dagen niet van de kant van het bestuur moet komen, maar van de kant van de burger. Een 

noodzakelijke voorwaarde houdt echter in dat het om een bestaande taak moet gaan, met 

andere woorden een taak of voorziening die reeds door de gemeente wordt uitgevoerd. 

Bovendien moet het bod ook inhouden dat de taak of voorziening beter zal worden uitgevoerd 

dan voordien.151  
 

In Utrecht kunnen in principe alle gemeentelijke taken overgenomen worden door middel van 

een bewonersbod. De gemeente geeft zelf een aantal voorbeelden, met name sociaal 

makelaarschap, groenbeheer, leerlingenvervoer en zorgtaken. Een vereiste houdt echter in 

dat het een taak betreft die reeds bestaat.152  
 

In de gemeente Wageningen wordt het recht om uit te dagen opgenomen in het project 

‘Samen Wageningen’. Het is daardoor enkel mogelijk om taken over te nemen die in dat project 

zijn opgenomen. Het recht om uit te dagen is slechts een beperkt onderdeel van dit project. 

Slechts tien procent van het totale budget voor “Samen Wageningen” kan worden ingevuld 

door middel van het recht om uit te dagen. De gemeente heeft ook een document gepubliceerd 

met de taken die niet in de project zijn opgenomen. Het gaat om taken die opgenomen zijn 

binnen het sociaal domein, onder meer armoedebestrijding, jeugdzorg en mantelzorg vallen 

onder dit domein.153  
 

In het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 nam het gemeentebestuur van 

Wageningen het voornemen op om het recht om uit te dagen uit te breiden naar zoveel 

mogelijk beleidsterreinen. Bovendien wil het bestuur het recht om uit te dagen bekender maken 

bij de inwoners van de gemeente.154 Het is dus mogelijk dat in de toekomst taken kunnen 

overgenomen worden, die in het project Samen Wageningen werden uitgesloten. 
 

 

 

                                                   
151 TILBURG, Collegebesluit werkwijze Tilburgse right to challenge, 1-3.  
152 https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld/bewonersbod/ .  
153 WAGENINGEN, Uitvoeringskader Right to Challenge Samen Wageningen, 3-4.  
154 WAGENINGEN, Coalitieprogramma 2018-2022, 29. Dit voornemen wordt herhaald in de 
programmabegroting van de gemeente voor 2019-2022.  
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44. Om de over te nemen taken en uitzonderingen samen te vatten per gemeente, wordt 

een tabel weergegeven met de over te nemen taak en uitgesloten taken.  
Tabel 3: materieel toepassingsgebied 

GEMEENTE    OVER TE NEMEN TAAK  UITGESLOTEN  

AMSTERDAM  Gemeentelijke taken / 

GOUDA  Alle huidige lokale 

voorzieningen of 

gemeentelijke taken  

Bij wet voorbehouden 

taken  

HATTEM Alle huidige lokale 

voorzieningen of 

gemeentelijke taken 

Bij wet voorbehouden 

taken  

MAASTRICHT Taken in het openbaar domein Taken in het publieke 

domein  

o.m. bij wet 

voorbehouden taken  

ROTTERDAM Alle huidige lokale 

voorzieningen of 

gemeentelijke taken 

- Bij wet 

voorbehouden 

taken  

- Het recht op 

overname 

TILBURG Alle huidige lokale 

voorzieningen of 

gemeentelijke taken  

Bij wet voorbehouden 

taken  

UTRECHT Huidige gemeentelijke taken /  

WAGENINGEN Taken die werden opgenomen 

in het project “Samen 

Wageningen 

Taken in het sociaal 

domein  

 

Het recht om uit te dagen betekent in de meeste gemeenten het recht om huidige 

gemeentelijke taken of voorzieningen over te nemen. Daarbij valt op dat een aantal taken 

worden uitgesloten, met name de wettelijk voorbehouden taken. De meeste gemeenten laten 

dus veel ruimte voor het recht om uit te dagen door niet a priori een bepaald domein uit te 

sluiten.  
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ONDERAFDELING 2: PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED 
 

45. In Amsterdam kader het recht om uit te dagen binnen het “ruimte voor maatschappelijk 

initiatief”. Het recht om uit te dagen staat in deze gemeente open voor lokale 

samenwerkingsverbanden van bewoners en wijkondernemers.155  

 

De gemeente Gouda bepaalt dat inwoners, maatschappelijk ondernemers of 

samenwerkingsverbanden een “challenge” kunnen indienen. Een aantal voorwaarden gelden, 

met name een vereiste van verbondenheid aan de wijk en een vereiste om georganiseerd te 

zijn in een rechtsvorm. Daarnaast wordt het regulier marktinitiatief156 uitgesloten.157 

 

In Hattem staat het recht om uit te dagen open voor inwoners, zzp’ers158, maatschappelijke 

ondernemers of andere samenwerkingsverbanden. De initiatiefnemers moeten echter 

georganiseerd zijn in een rechtsvorm. De gemeente sluit bovendien het regulier marktinitiatief 

uit. Dit wil zeggen dat marktpartijen die al onder het aanbestedingsrecht vallen, geen gebruik 

kunnen maken van het recht om uit te dagen.  De uitdagers moeten ook in de wijk geworteld 

zijn.159  

 

Het uitdagingsrecht in Maastricht staat in de eerste plaats open voor bewonersorganisaties. 

Daarnaast kunnen ook andere samenwerkingsvormen een bod doen in het kader van het recht 

om uit te dagen. Een aantal spelers worden uitgesloten:  

- Professionele instellingen die onder het toepassingsgebied van de verordening 

Professionele instellingen Welzijn en Zorg vallen; 

- Onderwijsinstellingen; 

- Reguliere marktpartijen (aangezien deze onder het aanbestedingsrecht160 vallen); 

- Intern verzelfstandigde overheidsdiensten.161 
 

                                                   
155 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/ruimte-initiatief/ .  
156 Het regulier marktinitiatief slaat op de gewone aanbesteding – en inkooptrajecten.  
157https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Participatie/Goed_idee_voor_Gouda_We_h
elpen_u_graag_verder/Right_to_Challenge  
158 Zzp’er staat voor zelfstandige zonder personeel. Dit begrip betekent eigenlijk hetzelfde als een 
freelancer. Zie de Nederlandse website voor ondernemers: https://ondernemersplein.kvk.nl/aan-de-
slag-als-freelancer-of-zzper/  .  
159 Zie nieuwsbericht aan de inwoners van Hattem door de gemeente: 
https://hattem.nl/Inwoners/Actueel/Projecten/Samen_Hattem/Right_to_Challenge .  
160 Hiermee wordt de wetgeving inzake overheidsopdrachten bedoeld.  
161 MAASTRICHT, Het Maastrichts Uitdagingsrecht, 2015, 1.  
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In Tilburg staat het uitdagingsrecht niet enkel open voor bewoners(initiatieven), maar ook voor 

combinaties van inwoners en zzp’ers (…), nieuwe collectieven of professionals. Het recht staat 

echter niet open voor spelers die onder het “reguliere marktinitiatief” vallen, dit zijn de 

ondernemingen die onder het aanbestedingsrecht vallen. Initiatieven die geen vervanging 

uitmaken van een bestaande taak kunnen ook niet meedoen aan het uitdagingsrecht. Voor dit 

soort initiatieven zijn er echter andere kanalen beschikbaar, mits deze bijdragen aan de 

leefbaarheid van de gemeente.162 

 

Rotterdam stelt het recht enkel open voor bewoners die geworteld zijn in de buurt, wijk of het 

gebied. Deze bewoners moeten zich verenigd hebben in een rechtsvorm. Dit vereiste hangt 

samen met het resultaat van het R2C, de gemeente sluit met name een overeenkomst met de 

rechtspersoon, waaronder de bewoners zich verenigd hebben. Bovendien waarborgt de 

rechtspersoonlijkheid van de uitdagers de continuïteit van het initiatief. Indien een persoon 

stopt, kan het initiatief verder doorgaan.163  

 

Sociale ondernemers en bewonersgroepen kunnen in Utrecht een bod doen. In het verleden 

hebben reeds een basketbalvereniging, twee buurtverenigingen en een andere vereniging een 

bod kunnen doen.164   
 

De gemeente Wageningen stelt het recht om uit te dagen open voor bewoners. Bewoners 

kunnen samen met sociaal ondernemers een uitdaging indienen. Een vereiste houdt in dat de 

bewoners zich moeten organiseren in een rechtsvorm165. Zolang de bewoners niet over 

rechtspersoonlijkheid beschikken kan geen opdrachtovereenkomst worden gesloten. 

Daarnaast moeten deze bewoners aan dezelfde vereisten voldoen als professionals. Het 

reguliere marktinitiatief wordt hier wederom uitgesloten.166  
 

 

 

 

 

 

                                                   
162 TILBURG, Werkwijze Tilburgse right to challenge, 2015, 2.  
163 ROTTERDAM, Right to challenge op zijn Rotterdams, 6.; E.M.M.A. DRIESSEN, Juridische 
knelpunten bij de uitvoering van het Right to Challenge in het sociaal domein, 2017, 15. Bekroond door 
NJB en raadpleegbaar via: https://www.njb.nl/blog/right-to-challenge.27173.lynkx .  
164 UTRECHT, Bewonersbod: een jaar verder, maart 2017, 4-5. Raadpleegbaar via: 
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-
invloed/bewonersbod/2017-03-Verslag-Bewonersbod-proefperiode.pdf .  
165 Een stichting of een coöperatie worden als voorbeeld gegeven.  
166 WAGENINGEN, Uitvoeringskader Right to Challenge Samen Wageningen, 3.  
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46. Onderstaande tabel vat de mogelijke uitdagers en uitgesloten deelnemers voor het 

recht om uit te dagen samen.  
Tabel 4: personeel toepassingsgebied 

GEMEENTE UITDAGERS  UITGESLOTEN 
AMSTERDAM Samenwerkingsverbanden van 

bewoners(groepen) en 
(wijk)ondernemers 

/ 

GOUDA Bewoners, maatschappelijk 

ondernemers , 

samenwerkingsverbanden  

Regulier marktinitiatief  

HATTEM Inwoners, zzp’er, maatschappelijk 

ondernemers, 

samenwerkingsverbanden.  

Regulier marktinitiatief  

MAASTRICHT Bewonersorganisaties, andere 

samenwerkingsverbanden  

Regulier marktinitiatief, 

onderwijsinstellingen, 

interne verzelfstandigde 
overheidsdiensten en 

professionele instellingen 

onder verordening zorg en 

welzijn.  

ROTTERDAM Bewoners  Regulier marktinitiatief 

TILBURG Inwoners, 

samenwerkingsverbanden, 

zzp’ers, professionals   

Regulier marktinitiatief  

UTRECHT Ondernemers en 
bewonersgroepen  

/  

WAGENINGEN Bewoners, sociaal ondernemers  Regulier marktinitiatief 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het recht om uit te dagen in de eerste plaats openstaat voor 

bewoners van een buurt of inwoners van een gemeente. Daarnaast valt op dat het regulier 

marktinitiatief veelal wordt uitgesloten. Bovendien valt op dat de meeste gemeenten vereisen 

dat de uitdagers een rechtsvorm hebben.  
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AFDELING 3: PROCES  
 

47. Het recht om uit te dagen is het onderwerp van een lang proces. Tussen het initiële 

idee en de effectieve uitvoering van gemeentelijke taken of voorzieningen door burgers liggen 

een aantal stappen. Dit proces mag bovendien niet verward worden met het invoeren van een 

regeling of kader door de gemeente voor het recht om uit te dagen. In deze afdeling bespreek 

ik de verschillende fasen bij om een plan effectief tot uitwerking te laten komen.  
 

48. In de gemeente Gouda verloopt het recht om uit te dagen in een aantal fasen. De 

eerste vereiste houdt in dat een aantal bewoners of ondernemers een publieke taak willen 

overnemen. Hun idee moet gedragen worden door de buurt of wijk en daarenboven een 

maatschappelijke meerwaarde hebben.  

 

In een volgende stap dienen de uitdagers een voorstel in bij de gemeente. De gemeente 

voorziet hiervoor een speciaal emailadres. Wanneer het voorstel toekomt bij de gemeente, 

wordt het getoetst aan een aantal bovenvermelde voorwaarden. Bovendien leidt een vaste 

contactpersoon het hele proces in goede banen. Vervolgens gaan de initiatiefnemers in 

gesprek met ambtenaren om kennis te maken. Na dat gesprek maken de betrokken 

ambtenaren een advies op. Het voorstel komt dan terecht bij de bevoegde wethouders. In de 

volgende stap kiest het college om al dan niet het voorstel te laten doorgaan. Het college 

neemt een dus een besluit. Daarna wordt een contract gesloten tussen de gemeente en de 

initiatiefnemers. Dat contract behandelt de afspraken en voorwaarden voor het recht om uit te 

dagen.167  
 

49. In Tilburg verloopt het proces op een gelijkaardige wijze als in Gouda. Op de 

gemeentelijke website wordt het precieze verloop van het recht om uit te dagen uitgelegd. De 

eerste stap is het indienen van een plan. Dat kan door ofwel te mailen naar een speciaal 

emailadres ofwel door te bellen naar een adviseur. Deze gemeentelijke adviseur gaat dan na 

in welke afdeling van de gemeente het plan thuishoort. Vervolgens zal er een gesprek 

plaatsvinden tussen initiatiefnemer en gemeente. Daarna zal het college besluiten of ze het 

plan willen financieren. Indien het besluit positief is, worden er afspraken vastgelegd in een 

contract. Vervolgens kan het contract worden uitgevoerd.  

 

                                                   
167 Zie gemeentelijke website: 
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Participatie/Goed_idee_voor_Gouda_We_help
en_u_graag_verder/Right_to_Challenge .  
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In het collegebesluit met de uitwerking van het kader voor het uitdagingsrecht worden een 

aantal bijkomende stappen vastgelegd. Een beoordelingscommissie brengt met name eerst 

een advies uit aan het college, vooraleer het college een beslissing neemt over de 

wenselijkheid. Bij een positieve beslissing, zal een ambtenaar gekoppeld worden aan het 

initiatief. Daarna zal het volledige plan worden voorgelegd aan het college en zal het college 

beslissen om de taak over te dragen.168   

 

De informatie op de gemeentelijke website lijkt het besluit tegen te spreken. Het besluit dateert 

echter van 2015, voor een eerste pilootfase werd afgerond. Het is best mogelijk dat naar 

aanleiding van de experimenteerfase het proces gedeeltelijk is aangepast aan een aantal 

praktische noden. Bovendien is inmiddels de naam voor het recht om uit te dagen ook 

gewijzigd.  
 

Een voorbeeld van initiële besluiten wijzigen aan praktische noden is het beheer van de 

Piushaven. Voor het overdragen van het havenmeesterschap in de Piushaven werd een 

succesvol beroep gedaan op “Dat kan ik Beter”. Aanvankelijk had de gemeente een incidentele 

subsidie toegekend van 75.000 euro voor 2017 en 75.000 voor 2018 door middel van een 

besluit. Na een aantal maanden werd echter duidelijk dat een subsidie geen goed instrument 

was voor het concrete project. De subsidie werd bijgevolg ingetrokken. In de plaats daarvan 

werd het project opgenomen in het inkooptraject van de gemeente.169 Inkopen door 

gemeenten vallen onder het aanbestedingsrecht. De gemeente heeft dus in essentie dit project 

van een subsidie naar een overheidsopdracht omgevormd.  

 

De eerste overeenkomst tussen de gemeente en de stichting liep af op 31 december 2018. 

Aangezien de gemeente op dezelfde wijze wou verder werken, was een nieuwe overeenkomst 

vereist. Overheidsopdrachten vereisen echter bepaalde procedures. Het bedrag van de inkoop 

van diensten lag onder de Europese drempelwaarde, maar boven het gemeentelijk bedrag. 

Om die reden zou een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure vereist zijn.  

Aangezien de gemeente die procedure niet wilde naleven, besloot zijn voor het jaar 2019 een 

overeenkomst te sluiten met de Stichting en af te wijken van het gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid. De gemeente kende een bedrag toe van 85.000 euro.  

De voormelde overeenkomst bevat concrete afspreken over de taakverdeling en concrete 

verbeteracties.  

                                                   
168 TILBURG, Collegebesluit Werkwijze Tilburgs Right to Challenge, 1-2.  
169 TILBURG, Collegebesluit Stand van zaken pilot Havenmeester Pius, 10 oktober 2017 nr. 9, 1-2.  
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Ten slotte wordt in het besluit van het college opgemerkt dat een toekomstige uitdaging in het 

voldoen aan de Europese aanbestedingsregels ligt.170  

De samenwerking tussen de gemeente en de stichting Piushaven is een duidelijk voorbeeld 

van de nood aan evaluatie, re-evaluatie en maatwerk. Indien blijkt dat een bepaald instrument 

niet werkt, dan moet worden nagegaan welk instrument wel kan werken.  

 

50. De gemeente Wageningen is een bijzonder geval aangezien het recht om uit te dagen 

is opgenomen in een project “Samen Wageningen”. Het beleidskader voor dit project werd 

vastgelegd door de gemeenteraad, maar het college is bevoegd voor de uitvoering van dat 

project.  

 

In de eerste plaats moet een plan worden ingediend bij de gemeente. Vervolgens zal een 

gesprek plaatsvinden met de gemeente. De gemeentelijke website wijst bovendien een 

contactpersoon aan voor uitdagingen.171  Een beoordelingscommissie stelt een advies op over 

de wenselijkheid van het plan. Het advies motiveert waarom een uitdaging al dan niet aanvaard 

kan worden. Vervolgens zal het college een beslissing nemen. Het college kan het voorstel 

toestaan of afwijzen. Bij een negatieve beslissing zal de gemeente samen met de 

initiatiefnemers bekijken of er andere mogelijkheden zijn voor het voorstel. Bij een positieve 

beslissing, volgt een opdrachtovereenkomst of een subsidiebesluit.  In die 

opdrachtenovereenkomst komen een aantal elementen aan bod. Het doel van de 

overeenkomst, de prestaties, evaluatie, duur van de overdracht, beschikbare middelen, 

verantwoording van betalingen en aansprakelijkheid komen onder meer aan bod.  Voor de 

financiële middelen werd bepaald dat 10% van het budget binnen het project naar het recht 

om uit te dagen kon gaan. Concreet betekent dit een maximum van 50.000 euro dat per jaar 

naar het overnemen van taken door middel van het recht om uit te dagen kan gaan. De 

gemeente beperkte het bedrag omdat het op die manier gebruik kan maken van de 1 op 1 

gunning.172  

 

51. Het kader voor het recht om uit te dagen uit 2015 in Rotterdam legt een aantal stappen 

vast om een gemeentelijke taak te kunnen overnemen. Het kader legt met name vijf stappen 

vast. De eerste stap is het contacten van een ambtenaar die de initiatiefnemers kennen. Die 

ambtenaar neemt dan contact op met het platform RtC. Het platform RtC bestaat uit 

                                                   
170 TILBURG, Collegebesluit Stand van Zaken pilot Havenmeester Pius, 18 december 2018, nr. 37, 1-
3.  
171 Zie informatiepagina gemeente wageningen 
http://www.wageningen.nl/inwoners/Configuratie_Inwoners/Rij_2/overig/Daag_de_gemeente_Wageni
ngen_uit .  
172 WAGENINGEN, Uitvoeringskader Right to Challenge Samen Wageningen, 2018, 6.  
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ambtenaren uit de gemeente en externen. Dat platform wijst volgens het kader dan een vaste 

contactpersoon aan en staat deze contactpersoon ook bij. Vervolgens beoordeelt dat platform 

het plan van de initiatiefnemers en stelt het een gemotiveerd advies op. De bevoegde 

wethouder neemt vervolgens een beslissing over het al dan niet toelaten van de uitdaging. Die 

beslissing wordt ook gemotiveerd.  

 

In de volgende fase wordt een overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemers. Aangezien 

de gemeente een contract sluit met de uitdagers, moeten de uitdagers zich verenigen in een 

rechtsvorm. De gemeente sluit dan het contract met die rechtsvorm.173 Een aantal elementen 

moeten in elk geval in de overeenkomst opgenomen worden.174 De overeenkomst regelt onder 

meer de te leveren prestaties, de aansprakelijkheid en de ter beschikking gestelde middelen 

door de gemeente.  

 

In beginsel vallen de initiatieven volgens het Rotterdamse kader inzake het recht om uit te 

dagen niet binnen de publiekrechtelijke sfeer, maar binnen de privaatrechtelijke sfeer. 

Bovendien kan bij het aangaan van nieuwe contracten voor overheidsopdrachten een 

mogelijkheid ingelast worden dat anderen op basis van het R2C een deel van het contract 

kunnen uitvoeren. Bij bestaande contracten zal naar een pragmatische oplossing gezocht 

worden met de partijen. Lukt het vinden van een oplossing niet, dan moeten de initiatiefnemers 

wachten totdat het reeds bestaande contract is afgelopen. .175 De vraag rijst of dit in 

overeenstemming is met de regelgeving inzake aanbestedingen.  

 

De gemeente stelde een aantal aandachtspunten vast bij het opstellen van een overeenkomst. 

In beginsel hoeft de overeenkomst niet te verschillen van een andere, meer gebruikelijke, 

privaatrechtelijke overeenkomst. Een mogelijk probleem houdt echter in dat de prestaties 

soms zachte prestaties zijn, die moeilijk afdwingbaar zijn en moeilijk vast te leggen zijn in een 

overeenkomst. De gemeente wil niet altijd meteen over gaan tot sanctiemogelijkheden bij een 

slechte uitvoering. Wanneer een plan mislukt, zal de gemeente de taak opnieuw overnemen 

of uitbesteden.176  

 

Het vastleggen van de betalingsverplichting van de gemeente is essentieel. De uitdagers 

krijgen met name middelen van de gemeente om de challenge uit te voeren. Bijgevolg moeten 

                                                   
173 ROTTERDAM, Right to challenge op zijn Rotterdams, 2015, 4-6.  
174 Intern document Gemeente Rotterdam ter voorbereiding van Recht om uit te dagen, verkregen naar 
aanleiding van vraag per email.  
175 ROTTERDAM, Right to challenge op Rotterdams, 2015, 6.  
176 Document ter voorbereiding van het recht om uit te dagen.  
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zij ook verantwoording afleggen over het gebruik van die middelen. Om die reden worden er 

ook evaluatiemomenten vastgelegd. De ter beschikking gestelde middelen komen uit de 

gemeentelijke begroting.  

 

Het is hier van groot belang om op te merken dat de overeenkomst over de uitvoering van een 

gemeentelijke taak gaat. Er vindt dus geenszins een overdracht van rechten of plichten plaats.  

 

De laatste fase volgens het kader houdt het voortzetten van de samenwerking in. Dit komt 

neer op de uitvoeringsfase. De contactambtenaar volgt het project op. Wanneer het project 

niet aan de verwachtingen van de gemeente voldoet, zoekt de ambtenaar samen met de 

initiatiefnemers naar een oplossing.  

 

Na een aantal jaren ervaring met verschillende experimenten werd het begin van het proces 

enigszins aangepast in Rotterdam. Vandaag hoeven initiatiefnemers niet langer met een 

uitgewerkt plan te komen. In plaats daarvan werkt de gemeente samen met de uitdagers een 

plan uit. Hebben de initiatiefnemers een idee dan kunnen zij contact opnemen met een vaste 

contactpersoon of via een contactformulier op de gemeentelijke website. De initiatiefnemers 

hoeven zelfs nog niet concreet weten welke taak ze concreet overnemen. Weten de 

initiatiefnemers echter welke concrete taak ze willen overnemen, dan kunnen ze meteen aan 

de gemeente vragen of die taak in aanmerking komt voor het recht om uit te dagen. Daarbij 

kunnen ze ook vragen welke fondsen voor het uitvoeren van die taak beschikbaar zijn.177  
 

52. In de gemeente Hattem kunnen initiatiefnemers naar een specifiek email adres mailen 

met hun plan. In dat plan moet in elk geval worden opgenomen welke taak of dienst de 

uitdagers willen overnemen. Bovendien moeten ook de middelen om dat te doen worden 

aangegeven. Daarnaast moet het plan ook het kostenplaatje vermelden. De sociale 

meerwaarde van het overnemen van de taak moet ook worden bewezen in het plan. 

Vervolgens zal de gemeente contact opnemen met de indieners van het plan. In een volgende 

fase presenteren de indieners hun plan aan een beoordelingscommissie. Die commissie 

bestaat uit externen, ambtenaren en inwoners van de gemeente. Na de presentatie van het 

plan, brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan het college. Het college zal dan 

uiteindelijk een beslissing nemen over het al dan niet overdragen van de taak.178  
 

                                                   
177 Zie gemeentelijke website: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/ .  
178 https://www.hattem.nl/Inwoners/Actueel/Projecten/Samen_Hattem/Right_to_Challenge .  
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53. Het kader voor Maastricht gaat ook uit van een proces. Bewoners kunnen volgens het 

kader een plan indienen. Vervolgens wordt dan een contactpersoon aangewezen om de 

initiatiefnemers te begeleiden. Vervolgens wordt het plan verder uitgewerkt. Het college heeft 

de bevoegdheid om het “bod” te aanvaarden. In een volgende fase zal het initiatief financiële 

middelen krijgen om de taak uit te voeren.  
 

54. In Amsterdam wordt ook door middel van een proces gewerkt. In eerste instantie kan 

de initiatiefnemer contact opnemen met de gemeente. Een vaste contactpersoon werd 

daarvoor aangesteld. Vervolgens worden samen de mogelijkheden afgetoetst.179 Welk orgaan 

uiteindelijk bevoegd is voor het plan is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zal dit het college 

zijn.  

 

55.  
 
Tabel 5: procesmatige werkwijze RtC 

 

 

                                                   
179 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/ruimte-initiatief/ .  

GEMEENTE  FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4  FASE 5  
GOUDA  EEN 

INITIATIEF  
 

=> GESPREK + 
ADVIES  

BESLUIT 
COLLEGE 
B&W  

CONTRACT  Uitvoering  

AMSTERDAM initiatief aftoetsing College? ?  Uitvoering  
TILBURG  Initiatief 

indienen 
Toewijzen aan 
juiste dienst, 
gesprek en 
advies  

Besluit 
college  

Contract/ subsidie  Uitvoering en 
indien nodig 
aanpassing 
aan besluiten.  

MAASTRICHT  Plan 
indienen 

Begeleiding / 
bespreking door 
gemeente 

Besluit 
college 

Overeenkomst of 
subsidie?  

Uitvoering  

ROTTERDAM  Een idee  Gesprek met 
gemeente, 
verder uitwerken 
plan, adviezen 
ambtenaar  

Besluit van 
de 
bevoegde 
wethouder  

Contract  Uitvoering met 
verdere 
samenwerking 
en begeleiding 
door 
gemeente 

WAGENINGEN Plan 
indienen 

Gesprek met 
gemeente, 
adviezen  

College 
besluit 

Opdrachtovereenkomst 
of subsidie 

Uitvoering, 
verdere 
opvolging  

SAMENGEVAT IDEE OF 
INITIATIEF 

BEHANDELING 
DOOR 
GEMEENTE 

BESLUIT 
COLLEGE  

CONTRACT OF 
SUBSIDIE  

UITVOERING 
EN 
OPVOLGING 
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Samengevat verloopt het proces van het recht om uit te dagen als volgt. Het recht om uit te 

dagen komt in verschillende fasen tot stand. Het recht om uit te dagen doorloopt ongeveer 

een vijftal fases.  

 

In de eerste plaats moeten de initiatiefnemers een idee hebben. Een vereniging van bewoners 

of een samenwerkingsverband van bewoners en wijkondernemers merkt op dat er een 

probleem is in de buurt of wijk. De gemeente voert een bepaalde voorziening uit, maar het 

samenwerkingsverband denkt dat zij die taak beter kunnen uitvoeren.  

 

De bewoners hebben een idee en gaan met dat idee naar de gemeente. In sommige 

gemeenten is er een ambtenaar of dienst aangewezen voor initiatieven van burgers, in andere 

gemeenten is dat niet zo. In de meeste gemeenten vindt een gesprek plaats tussen een 

ambtenaar en de initiatiefnemers. Niet alleen de ambtenaren moeten aangesproken worden, 

uiteindelijk zal ook het bevoegde bestuursorgaan moeten beslissen of de gemeente het plan 

wil laten uitvoeren. Deze ambtenaren zullen veelal een advies uitbrengen over het 

voorgestelde idee.  

 

Om de taak of voorziening effectief te kunnen overnemen, is een besluit van het bevoegde 

orgaan vereist. In sommige gemeenten besluit het college van burgemeester en wethouders 

over het initiatief. In Rotterdam echter kan een individuele wethouder beslissen om het initiatief 

te honoreren. Nadat een initieel principebesluit is genomen, moeten de specifieke 

uitvoeringsmodaliteiten bepaald worden. Aan welke voorwaarden moeten de initiatiefnemers 

voldoen. Welke kwaliteitseisen verwacht de gemeente? Hoe worden de middelen ter 

beschikking gesteld aan de uitdagers? Wat met aansprakelijkheid? In sommige gemeenten 

worden deze voorwaarden vastgelegd in een overeenkomst, in andere gemeenten krijgen de 

voorstellers een subsidie. Om de subsidie te behouden worden er ook voorwaarden van 

toepassing verklaard.  

In de laatste fase vindt de effectieve uitvoering van het plan plaats. Normaliter zal de gemeente 

de uitvoering opvolgen en de initiatiefnemers verder begeleiden.  

Zowel tijdens het onderhandelingsproces, als tijdens de uitvoering kunnen juridische 

problemen opduiken. In volgend hoofdstuk worden een aantal van deze problemen verder 

uitgewerkt.   
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HOOFDSTUK 3: KENMERKEN RECHT OM UIT TE DAGEN 
 

56. Het voorgaande hoofdstuk laat toe om een aantal kenmerken te distilleren bij het recht 

om uit te dagen. Een eerste kenmerk houdt een initiatiefrecht in voor bewoners. Een tweede 

kenmerk betreft de over te nemen taken. Een derde kenmerk komt neer op een 

onderhandelingsproces. Het volgende kenmerk is de begeleiding door de gemeente.  

 

AFDELING 1: INITIATIEFRECHT VOOR BEWONERS  
 

57. Uit voorgaande afdelingen blijkt dat het recht om uit te dagen altijd open staat voor 

bewoners of inwoners van de gemeente. Het regulier markt-initiatief daarentegen wordt quasi 

altijd uitgesloten. Het recht van initiatief ligt bij burgers. Dit betekent echter niet dat de overheid 

gehoor moet geven aan het voorstel van de inwoners. Er zal altijd een afweging moeten 

gebeuren door het bestuur.180  

 

Het initiatiefrecht ligt bovendien bij organisaties van bewoners. Dit wil zeggen dat de bewoners 

zich quasi altijd in een rechtsvorm moeten verenigen. Bedrijven kunnen ook een voorstel 

indienen, maar zullen dat veelal doen onder de vorm van een samenwerkingscollectief samen 

met bewoners.  

Een verklaring hiervoor ligt tevens bij de voorwaarde die vele gemeenten stellen over 

verbondenheid of worteling in de wijk. Het initiatief moet met name gedragen worden door de 

wijk waar het initiatief doorgang zou vinden.  

 

Het recht om uit te dagen staat dus open voor bewoners. Bovendien moet het veelal gaan om 

bewoners die zich verenigd hebben. Een derde vereiste houdt in dat het initiatief door de wijk 

of buurt moet gedragen worden.181  

 
AFDELING 2: UITVOERINGSBEVOEGDHEID – GEEN OF WEINIG 
BESLISSINGSBEVOEGHEID  
 

58. De besproken gemeenten sluiten in de meeste gevallen geen taken uit, met 

uitzondering van de taken die bij wet zijn voorbehouden aan de gemeenten.182 De afgifte van 

                                                   
180 Zie afdeling 2 van hoofdstuk 2.  
181 Volgens de inspiratiegids voor gemeenten is het recht om uit te dagen een concept door en voor 
inwoners; Inspiratiegids voor gemeenten, 3.  
182 Zie afdeling 2 van hoofdstuk 2.  
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bijvoorbeeld identiteitskaarten kunnen volgens de Nederlandse wetgeving niet worden 

uitbesteed. Bijgevolg kunnen die taken niet overgedragen worden.  

 

Opvallend is echter dat wanneer een taak wordt overgedragen, het vaak over de uitvoering 

van een taak gaat.183 De uitdagers zullen dus weinig of geen beslissingsbevoegdheid hebben.  

 

59. Volgens de website lokale-democratie.nl zou het recht om uit te dagen in de praktijk 

vooral het beheer en de exploitatie van vastgoed betekenen. Dit is ook een reden waarom er 

in de toekomst met het recht op overname zal worden geëxperimenteerd. Dit recht op 

overname is het Engels right to bid.184  
 

AFDELING 3: HET RESULTAAT VAN EEN ONDERHANDELINGSPROCES  
 
60. Het overnemen van een taak is het resultaat van een lang proces. Dit is een gevolg 

van de grote diversiteit aan mogelijke voorstellen. De gemeente kan door dit 

onderhandelingsproces aan maatwerk doen. Bepaalde initiatieven zullen uiteraard andere 

noden hebben dan andere. Het ophalen van groenafval houdt dan ook andere verplichtingen 

in dan bijvoorbeeld het beheer van het havenbedrijf185.  

 

Vooreerst moet de uitdager voldoen aan een aantal voorwaarden om überhaupt in aanmerking 

te komen om een uitdaging in te stellen. Vervolgens zal het ingediende voorstel bij de 

gemeentediensten terecht komen. De indieners moeten veelal met een businessplan komen. 

In sommige gemeenten wordt reeds op dat moment een ambtenaar aangeduid om de 

voorstellen te behandelen. Het voorstel zal vervolgens een weg vinden naar het college. In 

sommige gemeenten heeft het college de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid, in andere 

moet de gemeenteraad toch het fiat geven om het voorstel te kunnen laten doorgaan. Hiermee 

is het proces echter nog niet afgerond. Verdere voorwaarden zullen samen met de uitdagers 

moeten worden uitgewerkt.  

 

61. Volgens het Netwerk voor het Right to Challenge kan het proces in zes stappen 

verlopen  

- De initiatiefnemers hebben een idee  

- Er wordt in de buurt overlegd, gekeken of er een draagvlak is  

                                                   
183 Dit blijkt onder meer uit de voorstudie over het recht om uit te dagen.  
184 Zie nieuwsbericht geraadpleegd op 4 mei 2019: https://www.lokale-democratie.nl/de-
participatiesamenleving-zet-zich-voort-met-right-bid .  
185 In Tilburg nam een samenwerkingscollectief het beheer van havenbedrijf Pius over door gebruik te 
maken van het recht om uit te dagen.  
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- De initiatiefnemers stappen naar de gemeente met hun plan en er komt een 

principebesluit  

- Het voorstel wordt uitgewerkt  

- De bewoners en gebruikers besluiten samen met de gemeente  

- De bewoners en of gebruikers nemen de taken en budgetten over. 186 

 

Op de Nederlandse website open-overheid worden tien tips gegeven voor het recht om uit te 

dagen. De zesde tip raadt aan om procesmatig te denken en te werken. In dat verband wordt 

het proces in vier stappen opgedeeld:  

- het aanbod,  

- de afspraken,  

- de uitvoering en  

- de opvolging.187 

 

De Inspiratiegids voor gemeenten geeft als tip aan gemeenten om een procedure uit te werken. 

Volgens deze gids kan een initiatief in het kader van het recht om uit te dagen tot stand komen 

in een aantal stappen:  

- communicatie188; 

- indienen; 

- bespreking; 

- begeleiding; 

- besluit;  

- toezicht.189  

 

AFDELING 4: BEGELEIDING DOOR DE GEMEENTE? 
 

62. In de besproken gemeenten wordt vaak een ambtenaar gekoppeld aan het initiatief. 

Soms gebeurt dit vanaf het indienen van een plan, in andere gevallen gebeurt dit pas nadat 

het college besloten heeft om daadwerkelijk in zee te gaan met de uitdagers.190 Een succesvol 

initiatief vereist met name de juiste ondersteuning. Dit is des te meer het geval omdat de 

initiatiefnemers bewoners zijn, die niet altijd op de hoogte zijn van de belangrijke details bij de 

regelgeving.  
                                                   
186 RIGHT TO CHALLENGE NETWERK, positionpaper right to challenge van 28 maart 2019, 2019, 2. 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z06363&did=2019D13234  
187 https://www.open-overheid.nl/right-to-challenge-tip-6/  
188 Deze stap is eigenlijk een voorafgaande stap. Communicatie houdt in dat een gemeente haar 
inwoners best informeert over de mogelijkheid om de gemeente uit te dagen.  
189 Inspiratiegids voor gemeenten, 9-10.  
190 Zie supra.  
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In de Leidense studie kwam dit tevens naar voren als een van de knelpunten bij het recht om 

uit te dagen. In die studie wordt dan ook voorgesteld om een recht op ondersteuning in te 

voeren. Een belangrijk deel daarvan houdt een “een-loket-methode” in. Burgers zouden bij een 

gemeente bij een loket terecht moeten kunnen. Voorstel is om dit recht op ondersteuning in te 

passen in het dienstbaarheidsbeginsel. Het dienstbaarheidsbeginsel houdt (volgens de 

Nederlandse Ombudsman) in dat bestuursorganen in hun contacten met de burger zich 

hulpvaardig moeten opstellen. Dit beginsel zou dan onder de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur vallen. Hier moet echter opgemerkt worden dat het dienstbaarheidsbeginsel 

vooralsnog geen toepassing heeft gevonden in de Nederlandse rechtspraak.191   

 

AFDELING 5: CONTROLE DOOR DE GEMEENTE  
 

63. Los van de vraag in welke mate het initiatief ondersteund moet worden door de 

gemeente, is er de vraag in welke mate de gemeente controle over de overgenomen taak blijft 

behouden. Een belangrijk aspect van het recht om uit te dagen houdt namelijk in dat de 

overnemers zelf de taak kunnen uitoefenen. Eigenaarschap van het initiatief wordt als een 

belangrijke factor ervaren.192 In elk geval zal de gemeente de initiatiefnemers in zekere mate 

blijven begeleiden bij de uitvoering van het initaitief.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
191  W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitatieven 
in Nederland, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 29-30.  
192 Zie onder meer de website van LSA Bewoners. Zij merken op dat bewoners zelf eigenaar willen zijn 
van hun initiatief.  
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HOOFDSTUK 4: JURIDISCHE PROBLEMEN  
 

64. Bij het onderzoek van de universiteit van Leiden193 in opdracht van de minister van 

binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties kwamen een aantal juridische knelpunten naar 

voren. De gemeenten zelf analyseerden ook een aantal problemen. In andere studies kwamen 

eveneens reeds een aantal juridische vraagstukken naar voren. Rotterdam werkte 

bijvoorbeeld een document uit met aandachtspunten in het kader van het aanbestedingsrecht 

en subsidierecht.194 In onderstaande afdelingen wordt verder ingegaan op een aantal van deze 

juridische knelpunten.  

 

AFDELING 1: TOEGANG TOT HET BESTUUR – GEEN AFDWINGBAAR RECHT  
 

65. Een eerste probleem dat geïdentificeerd wordt door de onderzoekers van de 

universiteit Leiden betreft de toegang tot het (politiek) bestuur en daaropvolgend de 
ondersteuning door het bestuur. Voor bewoners is het in de eerste plaats moeilijk om in 

gesprek te kunnen gaan met de bevoegde wethouder. Vaak weten de initiatiefnemers niet wat 

er verder zal gebeuren met hun plan.  Daarnaast weten zij vaak niet bij welke gemeentelijke 

dienst zij terecht kunnen met hun plan.195  

 

Dit knelpunt komt niet alleen naar voren in voormelde voorstudie, maar ook in de position 

papers naar aanleiding van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van LSA Bewoners, 

VNG en het Right to Challenge Netwerk. Die eerste wil daarom een wettelijk verankerde 

termijn van antwoord voor de besturen inrichten in de gemeentewet.196 De VNG wijst op het 

probleem van de verkokering van de bestuurlijke organisatie en op de noodzaak voor een 

bestuurlijke omslag. Een initiatief kan immers maar slagen indien burger en bestuur willen 

                                                   
193 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018  
194 ROTTERDAM, Aanbevelingen voor de optimalisering van ‘the Right to Challenge’ in het Rotterdamse 
beleid, 4 december 2015, 22p; verkregen naar aanleiding van contact via email met de gemeente. Hier 
moet tevens worden opgemerkt dat dit document dateert van voor de wetswijziging in 2016 van de 
aanbestedingswet 2012.  
195 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 19-20.  
196 LSA BEWONERS, Uitdaagrecht; inbreng landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners bij het 
Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 3 april 2019, 28 maart 2019, 1-2.  
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samenwerken.197 Het right to challenge netwerk wil meer transparantie en dat de gemeente 

zelf duidelijk communiceert over het recht om uit te dagen.198  

 

66. In de bovenvermelde Leidens studie worden een aantal suggesties gedaan om het 

probleem inzake de toegang tot het bestuur op te lossen.  

 

Voor wat betreft de initiële toegang zien zij mogelijkheden in de aanpassing van de grondwet. 

Artikel 5 van de Nederlandse Grondwet, het artikel dat een petitierecht voorziet, zou 

geherformuleerd kunnen worden. Dit petitierecht zou kunnen omgevormd worden in een recht 

op toegang tot het politieke bestuur (wat in de praktijk zou neerkomen op een recht om de 

wethouder te spreken). Mocht een wijziging aan de Grondwet niet mogelijk blijken, dan zou 

het recht op toegang tot het politieke bestuur een plaats kunnen krijgen in de Awb.  

 

Een pleidooi om een recht op toegang tot het bestuur te verankeren in de Nederlandse 

Grondwet is niet nieuw. In 2017 pleitte SCHLÖSSELS al voor een grondwettelijk recht op 

toegang tot het bestuur.199 Deze auteur erkent de kritiek dat artikel 5 van de Nederlandse 

Grondwet reeds een petitierecht voorziet en de burger daardoor in zekere zin toegang heeft 

tot het bestuur, maar is van oordeel dat het grondwettelijk petitierecht te beperkt is om ook een 

recht op toegang tot het bestuur te omvatten.200  

 

In het eindrapport van de eerder vermelde studie worden twee pistes aangeduid om de 

toegang tot het bestuur te verbeteren: een update van het petitierecht in de Grondwet of een 

wijziging aan artikel 150 van de Gemeentewet om gemeenten te verplichten een verordening 

voor het recht om uit te dagen op te stellen.201  

 

67. In een volgende fase (nadat de initiatiefnemers toestemming kregen om hun project uit 

te voeren) is er een nood aan ondersteuning door de gemeente. In dat kader wordt een recht 

op ondersteuning voorgesteld. Een eerste optie houdt in dat een-loket wordt ingesteld als 

eerste aanspreekpunt voor de initiatiefnemers. Dat loket kan dat de verdere samenwerking 

met de andere gemeentelijke diensten regelen.  

                                                   
197 VERENIGING VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN, VNG Position paper voor het 
Rondetafelgesprek inzake het Uitdaagrecht 3 april 2019, 28 maart 2019, 1-4.   
198 RIGHT TO CHALLENGE NETWERK, Position paper right to challenge van 28 maart 2019, 2019, 1. 
199 R.J.N. SCHLÖSSELS, “Het recht op toegang tot het bestuur.”, Nederlands Tijdschrift voor 
Bestuursrecht, 2017, afl. 7, (199) 199-201.  
200 Ibid, 201.  
201 W.DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to challenge: een studie naar de 
mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven in 
Nederland, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2019, 36-37.  
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Een tweede optie houdt een verankering van het dienstbaarheidsbeginsel in als beginsel 

van behoorlijk bestuur. Het dienstbaarheidsbeginsel houdt in dat besturen burgers moeten 

helpen en van dienst zijn. Op het niveau van de Europese Unie kwam dit beginsel al naar 

voren. In een resolutie met aanbevelingen voor het bestuursprocesrecht kreeg het 

dienstbaarheidsbeginsel een definitie: (…) dat het bestuur moet proberen de burger te 

begeleiden, te helpen en van dienst te zijn, te ondersteunen en vriendelijk en beleefd te 

bejegenen, en dus omslachtige en langdurige procedures moet vermijden, waardoor zowel de 

burger als de ambtenaar tijd en moeite bespaart.202  

Een verankering van het dienstbaarheidsbeginsel zou bovendien de rechtspositie van alle 

burgers versterken volgens de onderzoekers.  

 

AFDELING 2: ECONOMISCH BESTUURSRECHT   
 

68. Een tweede probleem dat naar voren komt, heeft verband met het economisch 

bestuursrecht.203 Enerzijds rijzen er problemen in verband met het aanbestedingsrecht, 

anderzijds rijzen er problemen met het subsidierecht. Voor gemeenten is het vaak onduidelijk 

wanneer een initiatief onder de regelgeving inzake overheidsopdrachten valt. Wanneer een 

initiatief niet onder de regelgeving inzake overheidsopdrachten valt, rijst de vraag hoe het 

initiatief gefinancierd kan en mag worden. Op dat moment wordt het subsidierecht relevant.204 

Volgende afdeling behandelt eerst de problematiek inzake overheidsopdrachten 

(aanbestedingen). Vervolgens wordt de subsidieproblematiek behandeld.  
 

ONDERAFDELING 1: AANBESTEDINGEN  
 

69. Het recht om uit te dagen en het overheidsopdrachtenrecht vertrekken vanuit een 

andere invalshoek. Bij het recht om uit te dagen wil een initiatiefnemer een taak of voorziening 

uitvoeren. Hij stapt vervolgens naar de gemeente en daagt de gemeente uit. Bij een 

overheidsopdracht wil de gemeente een bepaalde taak door een andere (private) speler laten 

uitvoeren. De gemeente neemt dus het initiatief. Het recht om uit te dagen en 

overheidsopdrachten kunnen in zekere zin als tegenpolen worden beschouwd. 

Overheidsopdrachten zijn het onderwerp van nationale en unierechtelijke regels. Bepaalde 

                                                   
202 Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het bestuursprocesrecht van de Europese Unie, 2012/2024, OJC 440, 30.12.2015, p. 17-
23, overweging M.  
203 De Nederlandse onderzoekers plaatsen dit onder de noemer concurrentievervalsing.  
204 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A DRIESSEN, Right to challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Universiteit Leiden instituut voor publiekrecht, 2018, 20-21.  
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procedures zijn van toepassing. Daarbij moeten beginselen zoals het gelijkheidsbeginsel en 

transparantiebeginsel nageleefd worden. Wanneer de gemeente een procedure moet voeren 

waar andere ondernemers kunnen meedingen naar de opdracht, verstoort dit de logica van 

het recht om uit te dagen. Een andere ondernemer kan als beste kandidaat naar voren komen. 

Dit is problematisch voor buurtinitiatieven die een taak van de gemeente willen “overnemen”.  

In volgende randnummers wordt het Nederlandse aanbestedingsrecht, met doorwerking van 

het unierecht uiteengezet. Hier zal duidelijk worden waarom het aanbestedingsrecht en het 

recht om uit te dagen op elkaar botsen.  

 

70. Een kleine kanttekening moet nog worden gemaakt. In Nederland bestaat er ook een 

afwijkende vorm van aanbestedingen, met name maatschappelijk aanbesteden. 

Maatschappelijke aanbestedingen houden in dat publieke taken (deels) worden overgedragen 

aan bewoners of (sociaal) ondernemers of maatschappelijk ondernemers of combinaties van 

deze voorgaande. Voor die overdracht moet verantwoording worden afgelegd en worden 

voorwaarden en kaders geformuleerd.205 In wezen lijkt maatschappelijk aanbesteden weinig 

of niet te verschillen met het recht om uit te dagen.206 

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschilt het 

maatschappelijk aanbesteden van het regulier aanbesteden op verschillende punten. Het 

maatschappelijk ondernemen zou schaalverkleining betekenen, de leefwereld zou centraal 

staan, de samenwerking zou verstrekt worden in plaats van de concurrentie, het resultaat ligt 

op de outcome en niet op de output, etc.207 
 

Het maatschappelijk aanbesteden heeft een aantal kenmerken. Ten eerste hebben de 

aanbieders vaak een sociaal karakter. Ten tweede is er veelal een intensieve samenwerking 

met doelgroepen. Ten derde ligt de focus op maatschappelijke resultaten in plaats van op te 

leveren producten. Ten laatste kan het initiatief hetzij van de overheidsinstantie, hetzij van de 

aanbieder zelf komen.  

 

                                                   
205 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Informatieblad 
maatschappelijk aanbesteden, 2013, 2, raadpleegbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/04/23/informatieblad-maatschappelijk-
aanbesteden  
206 De VNG geeft op haar website aan dat het ook voor hen moeilijk is om een onderscheid te maken 
tussen maatschappelijk aanbesteden en het right to challenge. https://vng.nl/het-verschil-tussen-rtc-en-
maatschappelijk-aanbesteden  
207 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Informatieblad 
maatschappelijk aanbesteden, 2013, 2.  
 



 

 

 

58 

Maatschappelijk aanbesteden kan via diverse kanalen: (1) Overheidsopdrachten, (2) 

Concessies, (3) Vergunningen en (4) Subsidies.208  Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 

overheidsopdracht dan blijven de beginselen inzake aanbestedingen nog steeds van 

toepassing.  

 

71. Een eerste probleem bij het recht om uit te dagen betreft de kwalificatie. Naar gelang 

het concrete voorstel kan een procedure voor overheidsopdrachten vereist zijn. Het plan kan 

dus in wezen een overheidsopdracht betekenen. In dat geval moeten procedures en 

beginselen inzake overheidsopdrachten worden nageleefd.  Het recht om uit te dagen kent 

met name een heel breed toepassingsgebied. In andere gevallen kan een initiatief vallen onder 

de regels inzake concessies. In Rotterdam leidde het concept onder meer tot de herinrichting 

van een straat, het onderhoud van speeltuintjes en de afvalinzameling op een markt door een 

wijkcoöperatie. In Tilburg werd bijvoorbeeld een havenmeester aangesteld door het recht om 

uit te dagen.  
 

Een tweede probleem betreft het openstellen van procedures voor meerdere inschrijvers. 

Stel dat een initiatief onder de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten/ 

concessies valt, moet er dan een procedure gevoerd worden waarbij er meerdere inschrijvers 

kunnen dingen naar het contract? Met andere worden speelt er een vrije concurrentie? Met 

andere woorden rijst de vraag of de procesmatige manier van werken bij het recht om uit te 

dagen wel mogelijk is, indien het voorgestelde idee onder de toepassing van het 

aanbestedingsrecht valt.  
 

72. Het aanbestedingsrecht valt onder de inkoop. Het is een gereguleerde vorm daarvan. 

Het aanbestedingsrecht ontfermt zich over de procedurele en inhoudelijke relatie tussen de 

aanbestedende dienst en de aanbieders. Het aanbestedingsrecht betreft in feite procedurele 

regels voor een vorm van inkoop.209 
 

73. De aanbestedingswet 2012 regelt overheidsopdrachten en concessies in Nederland. 

Deze wet is een omzetting van een aantal Europese richtlijnen.210 In 2016 werd de 

                                                   
208 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Juridisch leaflet 
maatschappelijk aanbesteden: juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten 
bij aanbestedingen, 2015, 5-6.  Het is hier eveneens van belang om te vermelden dat deze juridische 
gids dateert van voor de wetswijziging van de aanbestedingswet 2012 in 2016 naar aanleiding van de 
nieuwe Europese regelgeving.  
209 H.D. VAN ROMBURG, Hoofdstukken aanbestedingsrecht. Een inleiding tot het verstrekken van 
overheidsopdrachten, Amsterdam, Berghauser Pont Publishing, 2017, 1.  
210 Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
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aanbestedingswet 2012 aangepast, naar aanleiding van de nieuwe Europese richtlijnen inzake 

overheidsopdrachten211 en concessies212. De nieuwe richtlijnen inzake overheidsopdrachten 

brachten een ingrijpende wijziging aan het aanbestedingsrecht met zich mee. De 

aanbestedingswet 2012 regelt zowel de Europeesrechtelijke als de nationale 

overheidsopdrachten. De aanbestedingswet 2012 moet samen gelezen worden met het 

aanbestedingsreglement werken 2016 en met de Gids proportionaliteit.213  

 

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 regelt de procedures voor opdrachten van werken. 

Aanbestedende diensten moeten dit reglement toepassen voor werken onder het Europese 

drempelbedrag. Bij opdrachten boven het Europese drempelbedrag mogen aanbestedende 

diensten dit reglement gebruiken. Hetzelfde geldt voor opdrachten voor diensten of leveringen 

al dan niet onder het Europees drempelbedrag.214 Voormeld reglement regelt twee nationale 

procedures, met name de nationale aanbestedingen en de meervoudig onderhandse 

procedure.215  

 

De Gids Proportionaliteit vult het beginsel van evenredigheid verder in. Het 

evenredigheidsbeginsel is immers van toepassing gedurende de hele 

aanbestedingsprocedure. De gids bevat voorschriften die aanbestedende diensten moeten 

naleven. Afwijkingen zijn slechts mogelijk, indien de aanbestedende dienst op gemotiveerde 

wijze in de aanbestedingsstukken kan aantonen dat een afwijking in het concrete geval 

noodzakelijk is.216  

 

                                                   
energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
211 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (hierna: Richtlijn 
Overheidsopdrachten)  en Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG.  (Richtlijn Overheidsopdrachten 
speciale sectoren) 
212 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van concessieovereenkomsten. 
213 De aanbestedingswet 2012 bepaalt immers dat richtsnoeren moeten worden vastgesteld door middel 
van een algemene maatregel van bestuur. Het besluit van 11 februari 2013 houdende de regeling van 
enkele onderwerpen van de aanbestedingswet 2012 (aanbestedingsbesluit) bepaalt dat het reglement 
en de gids de uitvoering van die bepaling zijn. Artikel 10 en 11 aanbestedingsbesluit. Raadpleegbaar 
via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032919/2017-03-10 .  
214 Aanbestedingsreglement werken 2016, 3.  
215 Aanbestedingsreglement werken 2016, deel III, algemene toelichting, 2.2.  
216 Gids Proportionaliteit, april 2016, 9.  
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Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkte in 2018 een actieagenda uit om de 

aanbestedingen in de praktijk te verbeteren.217 De actieagenda vormt een onderdeel van het 

traject beter aanbesteden. 

 

74. Een overheidsopdracht wordt als volgt gedefinieerd in de aanbestedingswet 2012:  

“een overheidsopdracht voor werken, een overheidsopdracht voor leveringen, een 

overheidsopdracht voor diensten of een raamovereenkomst.”218 

 

Vervolgens wordt een definitie voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten 

vastgesteld:  
“overheidsopdracht voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is 
gesloten tussen een of meer aannemers en een of meer aanbestedende diensten en die 
betrekking heeft op: 

a. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken die betrekking hebben op een van 
de in bijlage II van richtlijn 2014/24/EU bedoelde activiteiten, 

b. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van een werk, of 

c. het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van 
de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het 
ontwerp van het werk 

overheidsopdracht voor leveringen: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die 
is gesloten tussen een of meer leveranciers en een of meer aanbestedende diensten en die 
betrekking heeft op: 

a. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten of 

b. de levering van producten en die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor 
het aanbrengen en installeren van die levering; 

overheidsopdracht voor diensten: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is 

gesloten tussen een of meer dienstverleners en een of meer aanbestedende diensten en die 

betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die welke vallen onder 

overheidsopdracht voor werken.  

 

Overheidsopdrachten hebben twee kernelementen. In de eerste plaats moet er een 

schriftelijke overeenkomst worden gesloten. In de tweede plaats moeten deze overeenkomst 

                                                   
217 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, Actieagenda Beter Aanbesteden, Den 
Haag, 2018, 52p.  
218 Artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.  
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ten bezwarende titel worden gesloten. Hierdoor vallen eenzijdige overeenkomsten buiten het 

toepassingsgebied van de aanbestedingswet.219 

 

75. Een concessie krijgt ook een definitie in de aanbestedingswet. De wet maakt een 

onderscheid tussen een concessie voor diensten en een concessie voor werken. Er is sprake 

van een concessie wanneer de dienstverlener een dienst verleent die niet onder het 

toepassingsgebied van een overheidsopdracht voor werken valt. Een tweede voorwaarde 

houdt in dat de dienst verleend wordt onder bezwarende titel. De tegenprestatie moet bestaat 

uit hetzij een recht om de dienst te exploiteren hetzij dit recht samen met een betaling. Voor 

de concessies voor werken geldt hetzelfde qua tegenprestatie. Het onderwerp van de 

concessie is ofwel het (ontwerp) uitvoering van een activiteit vermeld in bijlage I van de 

Concessierichtlijn. Aangezien de wet de richtlijn Concessies omzet, hebben we hier te maken 

met het Europeesrechtelijk concessiebegrip.  

 

76. Volgens Europees recht ligt het verschil tussen een overheidsopdracht (voor diensten) 

en een concessie (voor diensten) in twee elementen. In eerste instantie verschilt de 

tegenprestatie. Bij een concessie houdt de tegenprestatie het verlenen van een 

exploitatierecht in. Bij een opdracht houdt de tegenprestatie een betaling in. Een tweede 

verschil ligt bij de overdracht van het risico. Bij een concessie draagt de concessiehouder het 

exploitatierisico. Dat is niet het geval bij een opdracht.220  

De overheid moet dus in eerste instantie nagaan of het voorstel onder de toepassing van de 

overheidsopdrachten kan vallen. Vervolgens bekijkt de overheid of het voorstel onder het 

toepassingsgebied van een concessie valt.  

 

77. Gemeenten vallen onder de toepassing van het begrip aanbestedende dienst. Zij zijn 

dus gehouden om de regelgeving inzake overheidsopdrachten na te leven. In het Scala-

arrest221 bepaalde het Hof van Justitie dat een gemeente als een lokale overheid moet worden 

beschouwd en dus onder het begrip aanbestedende dienst valt.222 In de aanbestedingswet 

2012 bepaalt artikel 1.1 dat een gemeente onder het begrip aanbestedende dienst valt. 

 

                                                   
219 H.D. VAN ROMBURG, Hoofdstukken aanbestedingsrecht. Een inleiding tot het verstrekken van 
overheidsopdrachten, Amsterdam, Berhauser Pont Publishing, 2017, 39.  
220 A. Drahmann, ‘Transparantie en mededinging in het Nederlandse bestuursrecht: van opdrachten, via 
concessies naar vergunningen?’, NALL 2012, oktober-december, DOI:10.5553/NALL/.000007, 6-9.  
221 HvJ 12 juli 2001, C-399/98. Punt 58. Dit arrest betrof een prejudiciële vraag over een oudere richtlijn 
inzake overheidsopdrachten. In punt 58 stelt het Hof vast dat een gemeente een territoriaal lichaam is 
dat onder de toepassing valt van het begrip aanbestedende dienst.  
222 B. GHEYSENS en K. WAUTERS, Overheidsopdrachten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 107.  
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78. Wanneer een overheidsopdracht het Europees drempelbedrag overschrijdt, dan 

gelden een aantal specifieke verplichtingen. In dat geval valt een overheidsopdracht onder de 

specifieke verplichtingen uit de Richtlijn Overheidsopdrachten. Overschrijdt de 

overheidsopdracht de drempelbedragen niet, dan zijn de nationale aanbestedingsregels van 

toepassing. De aanbestedingswet voorziet in dat geval twee mogelijke procedures: (1) de 

nationale aanbesteding en (2) de meervoudig onderhandse procedures. De richtlijn 

overheidsopdrachten voorziet vier drempelbedragen223:  
 

Overheidsopdracht  Drempelbedrag exclusief btw  
Overheidsopdracht voor werken  ≥ 5.558.000 euro  
Overheidsopdracht voor diensten en 
leveringen door centrale overheidsinstanties 
als aanbestedende dienst  

≥ 144.000 euro  

Overheidsopdracht voor diensten en 
leveringen door niet-centrale 
overheidsinstanties als aanbestedende 
dienst  

≥ 221.000 euro  

Overheidsopdrachten voor sociale diensten 
en andere specifieke diensten in de zin van 
bijlage XIV  

≥ 775.000 euro  

 
 

HET GELIJKHEIDS- EN TRANSPARANTIEBEGINSEL  

 

79. Wanneer de geschatte waarde van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt, zijn 

de Europese regels in de toepasselijke richtlijnen van toepassing. Er zijn vier 

Europeesrechtelijke beginselen van toepassing voor aanbestedingen: het non-

discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel. Deze beginselen werden in de Richtlijnen inzake 

overheidsopdrachten224 ingeschreven en werden overgenomen in de aanbestedingswet225.  

Artikel 18, 1. Van de richtlijn overheidsopdrachten bepaalt bovendien in lid 2 dat 

overheidsopdrachten niet mogen opgesteld worden op een manier waardoor de betreffende 

overheidsopdrachten niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn zouden vallen of om de 

mededinging op kunstmatige wijze te beperken.   

 

80. De vraag rijst in welke mate het Europees recht van toepassing is, indien de richtlijnen 

inzake overheidsopdrachten en concessies niet van toepassing zijn. De richtlijnen kunnen om 

                                                   
223 Artikel 4 Richtlijn overheidsopdrachten. Hier moet opgemerkt worden dat de richtlijn speciale 
sectoren ook drempelbedragen voorziet, net zoals de richtlijn concessies.  
224 Overweging 1 en artikel 18, 1. Van de Richtlijn overheidsopdrachten.  
225 Afdeling 1.2.2 beginselen bij Europese aanbestedingen van de aanbestedingswet 2012.  
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diverse redenen niet van toepassing zijn. Zo kan de toepassing expliciet uitgesloten zijn in de 

richtlijn zelf of kan de waarde van de opdracht het drempelbedrag voor de toepassing van de 

richtlijn niet overschrijden.  

Indien de drempelwaarden niet overschreden worden, vallen de overheidsopdrachten en 

concessies met name niet onder de toepassing van de richtlijnen. Dit betekent echter niet dat 

het Europees recht zonder meer buiten toepassing moet gelaten worden. In bepaalde gevallen 

moeten de algemene beginselen van het unierecht en het verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie in acht worden genomen.226 Het hof van Justitie ontwikkelde vast 

rechtspraak over de toepassing van Europeesrechtelijke beginselen, wanneer richtlijnen niet 

van toepassing zijn voor overheidsopdrachten en concessies.227  

 

De arresten Telaustria228 en Unitron Scandinavia229 bepaalden dit voor het eerst. In punt 60 

van het Telaustria arrest bepaalt het Hof dat een aanbestedende dienst in het algemeen de 

beginselen van het verdrag moet naleven en in het bijzonder het beginsel van niet discriminatie 

op grond van nationaliteit in acht moet nemen. Vervolgens verwijst het hof in dat arrest naar 

het Unitron Scandinavia arrest. Dat laatste arrest bepaalt met name dat uit het verbod van 

discriminatie een transparantieverplichting voor een aanbestedende dienst voortvloeit. Door 

voormelde arresten werd het Europees recht dus ook van toepassing op interne situaties, 

waarbij de richtlijnen inzake overheidsopdrachten niet van toepassing waren.  

Het Telaustria arrest duidt ook aan wat onder transparantie moet worden begrepen. Aan elke 

potentiële inschrijver moet een passende mate van transparantie worden gegarandeerd, zodat 

de dienstenmarkt voor mededinging wordt geopend en de aanbestedingsprocedures op 

onpartijdigheid kan worden getoetst.  

In een beschikking uit 2001 bevestigde het Hof deze rechtspraak voor overeenkomsten die 

onder de vastgestelde drempels bleven. Het hof verwoorde dit als volgt:  

moet er vooraf aan worden herinnerd dat communautaire richtlijnen betreffende het plaatsen 

van overheidsopdrachten enkel van toepassing zijn op contracten waarvan de waarde een 

bepaalde uitdrukkelijk in elk van die richtlijnen vastgestelde drempel overschrijdt. Het enkele 

feit dat de gemeenschapswetgever heeft gemeend dat de bijzondere en strenge procedures 

van die richtlijnen niet geschikt zijn wanneer het gaat om opdrachten van geringe waarde, 

                                                   
226 M. STEINICKE en P. L. VESTERDORF, EU Public Procurement Law. Brussels Commentary, Baden-
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, 14-17.  
227 Over de relevantie van drempelbedragen zie: P. TELLES, “Public Procurement financial thresholds 
in the EU and their relationship with the GPA”, EPPPL 2016, afl. 3, (205) 205- 219; D.C. DRAGOS en 
R. VARNICU, “Public Procurement below Thresholds in the European Union. EU Law Principles and 
National Responses”, EPPPL 2015, afl. 3, (187) 187-206.  
228 HvJ 7 december 2000, C-324/98, Telaustria en Telefonadress.  
229 HvJ 18 november 1999, C-275/98, Unitron Scandinavia.  
 



 

 

 

64 

betekent echter niet dat deze van de toepassing van het gemeenschapsrecht zijn 

uitgesloten.230  

 

81. Betekent dit nu dat het Europees recht altijd van toepassing is, zelfs valt een 

overheidsopdracht (of concessie) niet onder de werkingssfeer van een richtlijn? Volgens latere 

rechtspraak van het Hof zijn de unierechtelijke verplichtingen enkel van toepassing indien 

sprake is van een bijzonder grensoverschrijdend belang. Het hof verfijnde haar rechtspraak 

met name in een arrest An Post231. In dat arrest is het hof van oordeel dat de gunning van een 

overheidsopdracht onderworpen blijft aan de fundamentele beginselen van 

gemeenschapsrecht en meer bepaald aan de beginselen van vrijheid van vestiging en 

diensten. Voor opdrachten die onder de drempel van de richtlijn blijven, bevestigde het Hof dit 

in het arrest Commissie/Italië232. Wat een bijzonder grensoverschrijdend belang dan wel moet 

betekenen is minder duidelijk in de rechtspraak van het Hof van Justitie.233 Het Hof bepaalde 

onder meer in 2008 in de samengevoegde arresten secap en santorso dat een 

grensoverschrijdend belang bij een opdracht voor werken zou kunnen blijken uit de geraamde 

waarde samen de technische aard of de uitvoering op een plaats die voor buitenlandse 

marktdeelnemers interessant zou kunnen zijn.234 
 

In een arrest in 2016 herhaalt het Hof haar rechtspraak in verband het van toepassing zijn van 

de fundamentele regels en algemene beginselen van het VWEU bij een opdracht met een 

duidelijk grensoverschrijdend belang. Voor wat betreft de beoordeling van een duidelijk 

grensoverschrijdend belang, mag de rechter niet louter op basis van hypothetische gegevens 

oordelen. Het bestaan van een duidelijk grensoverschrijdend belang moet echter blijken uit 

positieve gegevens in een beoordeling in concreto.235 

 

82. De invulling van de transparantieplicht evolueerde ook in de rechtspraak van het Hof.236 

ARROWSMITH voert aan dat de invulling van het transparantiebeginsel niet bepaald duidelijk 

                                                   
230 HvJ 3 december 2001, C-59/00, Vestergaard, punt 31.  
231 HvJ 13 november 2007, C-507/03, Commissie/Ierland , An Post  
232 HvJ 21 februari 2008, C-412/04, Commissie/Italië, punten 65-66.  
233 Zie hierover onder meer de bijdrage van P. TELLES, “The Good, the Bad and the Ugly: The EU’s 
internal market, Public Procurement Thresholds, and cross-border interest, Public Contract Law Journal 
2013, Vol. 43  afl.3, (3) 12-18. 
234 HvJ 15 mei 2008, C-147/06 en c-148/06, Secap en Santorso, punt 24.  
235 HvJ 6 oktober 2016, C-318/15, Tecnoedi Construzioni, punt 22.  
236 Zie ook K.WAUTERS en J. GHEYSELS, “De transparantieplicht bij de gunning van 
overheidsovereenkomsten in de rechtspraak van het Hof van Justitie, met rechtsvergelijkende 
annotaties”, RW 2008-2009, alf. 10, (386) 386- 401. 
 



 

 

 

65 

is.237 Deze auteur is van oordeel dat de erkenning van het transparantiebeginsel door het Hof 

van Justitie tot grote problemen heeft geleid. Zij vindt dan ook dat (de verplichtingen van) het 

Europeesrechtelijk transparantiebeginsel niet van toepassing zou mogen zijn op contracten 

onder de drempel en andere contracten buiten de toepassing van de richtlijnen.238  

 

In het arrest Coname239 stelt het Hof dat een aanbestedingsprocedure niet per se vereist is. 

Het transparantiebeginsel houdt echter in dat een onderneming in een andere lidstaat toegang 

moet krijgen tot alle relevante informatie voor de gunning van de in casu concessie, zodat de 

onderneming indien zij dat zou willen, haar interesse zou kunnen tonen in de concessie.  

In een arrest van een paar maanden later kwam het Hof echter terug op die rechtspraak. Het 

Hof bepaalde immers in het arrest Parking Brixen240 net zoals in Telaustria dat een passende 

mate van openbaarheid gegarandeerd moet worden, zodat de concessie voor mededinging 

open komt te staan en de aanbestedingsprocedure op onpartijdigheid kan getoetst worden. 

Deze rechtspraak was niet vrij van kritiek in de rechtsleer. In de eerste plaats leidde die 

rechtspraak tot onduidelijkheid voor aanbestedende diensten. In de twee plaats kwam kritiek 

op het feit dat de rechtspraak over interne situaties ging, maar volgens het Hof was het 

Europees recht toch van toepassing, omdat in andere lidstaten ondernemingen geïnteresseerd 

zouden kunnen zijn in de gunning.241  

 

In het Arrest Cotidel Brabant242  verwoordt het Hof de transparantieverplichting op een andere 

manier. Het hof stelt met name dat een aanbesteding niet per se hoeft uitgeschreven te 

worden. Het beginsel vereist echter dat er een passende mate van openbaarheid is, zodat de 

mededinging opengesteld wordt en de aanbestedingsprocedure op onpartijdigheid getoetst 

kan worden. De vraag rijst wat het Hof daar precies mee bedoelt. Betekent het een 

transparantiebeginsel het uitschrijven van een aanbestedingsprocedure en is er dus met 

andere woorden een plicht tot aanbesteden. Of moet dit geïnterpreteerd worden in de zin dat 

een bekendmaking vereist is, maar dat de vastgestelde procedures voor de bekendmaking 

niet gevolgd moeten worden? DRAHMAN en BUIJZE zijn van oordeel dat een formele 

                                                   
237 S. ARROWSMITH, The law of public and utilities procurement. Regulation in the EU and  UK. Volume 
1., Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 267.  
238 S. ARROWSMITH, The law and public utilities procurement. Regulation in the EU and UK. Volume 
1., Londen, Sweet & Maxwell, 2014, 276-279.  
239 HvJ 21 juli 2005, C-231/03, Coname  
240 HvJ 13 oktober 2005, C-258/03.  
241 H.M. STERGIOU, “Het Hof van Justitie: Engelbewaarder van het transparantiebeginsel, een 
bespreking van het arrest Engelmann (zaak C-64/08) en tien jaar transparantierechtspraak van het Hof 
van Justitie”, NtEr 2011, afl. 3, (77) 79.  
242 HvJ 13 november 2008, C-324/07, Coditel Brabant. Dit arrest verwijst dan weer naar eerder arresten 
van het Hof.: Het arrest Coname (HvJ 21 juli 2005, C-231/03 en het arrest Telaustria.  
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aanbestedingsprocedure niet vereist is. BUIJZE haalt het Telaustria arrest aan als argument 

hiervoor. Deze auteur stelt dat het transparantiebeginsel enkel betrekking heeft op de 

“communicatie van de te volgen procedure”.243  DRAHMAN baseert zich op de interpretatieve 

mededeling244 van de commissie over opdrachten die niet onder de richtlijnen vallen. De 

bekendmaking van een opdracht hoeft niet door middel van de formele procedures bij 

opdrachten buiten de toepassing van de richtlijnen, een korte bekendmaking met essentiële 

elementen volstaat.245  

 

Het gelijkheidsbeginsel en daaruit volgend het transparantiebeginsel vereisen dus een 

passende mate van openbaarheid. Dit impliceert een of andere vorm van bekendmaking, 

aangezien ondernemingen uit andere lidstaten ook op de hoogte moeten gesteld worden van 

een opdracht of concessie zodat zij zouden kunnen meedingen naar de gunning van de 

opdracht of concessie.246 

 

In een recent arrest uit 2018 bevestigt het Hof opnieuw dat het verbod van discriminatie op 

grond van nationaliteit, het gelijkheidsbeginsel en het daaruit volgende transparantiebeginsel 

van toepassing zijn. Het hof voegt daaraan toe dat dit niet noodzakelijk een impliceert dat een 

aanbesteding moet worden uitgeschreven. De verplichting houdt echter in dat een passende 

mate van openbaarheid moet worden gegarandeerd, de opdracht moet met name openstaan 

voor mededinging en de aanbestedingsprocedure moet op onpartijdigheid kunnen worden 

getoetst.247  

 

83. Samengevat kunnen we dus stellen dat het Europees recht bij aanbestedingen op twee 

manieren doorwerkt. Bij de eerste categorie zijn de richtlijnen inzake overheidsopdrachten van 

toepassing. De Europese procedures en bekendmakingsverplichtingen gelden in dat geval. Bij 

de tweede categorie zijn de richtlijnen niet van toepassing, maar betreft het een opdracht van 

grensoverschrijdend belang. In dat geval moet de aanbestedende dienst volgens vaste 

rechtspraak van het Hof van Justitie rekening houden met het verbod van discriminatie op 

                                                   
243 A.W.G.J. BUIJZE, “Waarom het transparantiebeginsel maar niet transparant wil worden”, NTER 
2011, afl 11, (240) 246.  
244 Interpretatieve mededeling van de Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing 
is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen, Pb. C. 1 augustus 2006, afl. 179, 3.  
245 A. DRAHMAN, “Tijd voor een Nederlands transparantiebeginsel?” in X. (eds.), Preadviezen jonge 
VAR nr. 8, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2010, (143) 152.  
246 Zie ook C.M. CLARCKE, “An overview of the CJEU’s current approach towards the application of the 
underlying Treaty principles governing concessions”, EPPPL 2015, afl. 4, (273) 277-278.  
247 HvJ 19 april 2018, C-65/17, Oftalma Hospital, punt 36. 
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grond van nationaliteit, het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiend beginsel van 

transparantie.  

 

ZUIVER INTERNE AANBESTEDINGEN  

 

84. Aanbestedingen buiten de toepassing van de richtlijnen en zonder grensoverschrijdend 

belang vallen onder het nationale recht. In dat geval zijn de aanbestedingswet, reglement 

aanbestedingen werken en de gids proportionaliteit van toepassing. 

 

85. Wageningen is een gemeente waar de gunning een op een wordt gebruikt voor het 

recht om uit te dagen. In Tilburg maakte de gemeente voor het beheer van de Piushaven eerst 

gebruik van een subsidie, vervolgens van een aanbestedingsprocedure. Voor de vernieuwing 

van de opdrachtovereenkomst besloot de gemeente echter af te wijken van het 

aanbestedingsbeleid. Op die manier slaagde de gemeente erin om geen gebruik te hoeven 

maken van de meervoudig onderhandse procedure. De gemeente kan namelijk afwijken van 

het gebruik van de procedures, indien zij motiveert. Het is van belang om na te gaan hoe veel 

vrijheid de gemeente heeft bij het kiezen van een procedure. Een van de problemen bij 

burgerinitiatieven is met name dat een andere marktpartij hun idee kan wegkapen. De vraag 

rijst dus in welke mate meervoudige procedures kunnen worden uitgesloten. Wanneer een 

meervoudige (en dus concurrentie-) procedure dan toch moet worden aangewend, rijst de 

vraag wat het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en evenredigheidsbeginsel precies 

vereisen.  

 

86. Het recht om uit te dagen situeert zich op gemeentelijk niveau. De aanbestedende 

dienst zal dus de gemeente zijn. Gemeenten vallen onder het bestuursorgaanbegrip. Sinds 

1992 staat vast dat bestuursorganen bij de toepassing van aanbestedingsprocedures ook de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten naleven.248 Daarnaast moeten deze 

organen zich houden aan de privaatrechtelijk normen van billijkheid en redelijkheid.249  

 

87. Wanneer de geraamde waarde van de opdracht de Europese drempelwaarden niet 

overschrijdt, is het Nederlands recht van toepassing. De aanbestedende diensten zijn in dat 

geval in principe vrij om een procedure te kiezen. De aanbestedingswet regelt in dat kader 

twee procedures, met name de meervoudig onderhandse procedure en de nationale 

                                                   
248 HR 24 april 1994, AB 1992, 452.  
249 Zie: E.H. PIJNACKER HORDIJK, G.W. VAN DER BEND en J.F. VAN NOUHUYS, 
Aanbestedingsrecht: handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht, Den Haag, 
Sdu Uitgevers, 2009, 32-34.  
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aanbesteding. Deze laatste impliceert een nationale aankondiging. De vraag rijst welke 

beginselen van toepassing zijn deze zuiver interne aanbestedingen. Wat houdt het 

gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in?  De vraag rijst dus of deze beginselen 

vereisen dat een concurrentie mogelijk wordt.  Voor zuiver internrechtelijke procedures is in 

beginsel geen aankondiging vereist. In de regel zal enkel een aankondiging plaatsvinden, 

wanneer de aanbestedende dienst gebruik maakt van de nationale aanbesteding.250 

 

Wanneer het drempelbedrag niet overschreden wordt, stelt de aanbestedingswet 2012 een 

aantal uitgangspunten vast. Deze uitgangspunten gelden voor nationale aanbestedingen, 

voor zover voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een aankondiging bekend 

gemaakt is.251 Daarnaast stelt de aanbestedingswet 2012 een aantal uitgangspunten vast voor 

de meervoudig onderhandse procedure.252 De wetgever gebruikt de term uitgangspunten, 

omdat zij de toepassing van de Europeesrechtelijke beginselen in het zuiver intern recht om 

die manier wil vermijden.253  

 

Voor nationale aanbestedingen bepaalt de wet dat de overheid ondernemers op gelijke en 

niet-discriminerende wijze behandelt. Daarnaast handelt de aanbestedende dienst 

transparant.254 Bij de meervoudig onderhandse procedure moet de aanbestedende dienst 

ondernemers ook op gelijke wijze behandelen. Een niet-discriminatoire behandeling is echter 

niet vereist. Een transparantievereiste wordt echter niet met zoveel woorden ingeschreven. De 

wet bepaalt enkel dat de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing met de relevante 

redenen aan alle inschrijvers moet meedelen.255  

 

88. Voor de vraag welke procedure moet gehanteerd worden, is de Gids proportionaliteit 

van belang.  De Gids Proportionaliteit geeft een invulling aan het aanbestedingsrechtelijk 

beginsel van proportionaliteit. Afwijken van deze gids is slechts mogelijk na motivatie. Het 

zogenaamde pas-toe of leg-uit principe geldt. Voor de aanbestedingen onder de Europese 

drempel gelden ook een aantal voorschriften uit de gids proportionaliteit.  

In voorschrift 3.4. A bepaalt de gids wat de aanbestedende dienst in aanmerking moet nemen 

bij de keuze voor een procedure. De aanbestedende dienst moet een procedure kiezen die in 

het concrete geval geschikt en proportioneel is. Elementen die in acht genomen worden bij de 

                                                   
250 H.D. VAN ROMBURG, Hoofdstukken aanbestedingsrecht. Een inleiding tot het verstrekken van 
opdrachten, Amsterdam, Berghauser Pont Publishing, 2017, 91-93.  
251 Artikel 1.11 aanbestedingswet 2012.  
252 Afdeling 1.2.4 aanbestedingswet 2012.  
253 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “46. Beginselen van aanbestedingsrecht.”, Asser-serie 2017, 7-VI 
2017/46.  
254 Artikel 1.12. Aanbestedingswet 2012.  
255 Artikel 1.15. Aanbestedingswet 2012.  
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keuze voor een procedure zijn de volgende: (1) omvang van de opdracht, (2) transactiekosten 

aanbestedende dienst en inschrijvers, (3) aantal potentiële inschrijvers, (4) gewenst 

eindresultaat, (5) complexiteit van de opdracht en (6) type opdracht/ betrokken sector.  

 

Volgens de Gids is een aanbestedingsprocedure een procedure waarbij een aanbestedende 

dienst tot een gunning van een opdracht wil komen door een beroep te doen op concurrentie 

op de markt. In punt 3.4.2. merkt de regelgever op dat er in beginsel voor nationale 

aanbestedingen geen wettelijk voorgeschreven procedures zijn. Voor een jurist bekend met 

het Belgisch overheidsopdrachtenrecht lijkt dit bijzonder vreemd.  

De regelgever stelt geen vaste drempelbedragen vast voor het gebruik van een bepaalde 

procedure, maar geeft door middel van een tabel aan welke procedure proportioneel kan zijn:  

Vier procedures worden aangeduid in de Gids: (1) de één-op-één opdracht256 , (2) de 

meervoudig onderhandse procedure, (3) de nationale openbare procedure en (4) de Europese 

procedure(s).  

Voor leveringen en diensten maakt de regelgeving een onderscheid tussen centrale 

aanbestedende diensten en gedecentraliseerde diensten. Een gemeente is een 

gedecentraliseerde aanbestedende dienst.  

 

89. Voor diensten en leveringen kan de een-op een-procedure proportioneel zijn indien 

de geschatte waarde van de opdracht onder 30.000 euro blijft. Bij werken ligt dat bedrag echter 

hoger, een gunning uit de hand kan proportioneel zijn voor opdrachten met een geschatte 

waarde tot 50.000 euro. Bij opdrachten met een hogere geschatte waarde, zijn de procedures 

met meerdere inschrijvers van toepassing. Wanneer de aanbestedende dienst van deze 

procedure gebruik maakt, is de aanbestedingswet niet van toepassing.  

 

Bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese drempel en zonder 

grensoverschrijdend belang nodigt de aanbestedende dienst drie tot vijf inschrijvers uit om een 

inschrijving te doen.257  

 

Bij een nationale procedure doet de aanbestedende dienst een aankondiging op het platform 

TenderNed, marktpartijen worden daarbij opgeroepen om in te schrijven op de procedure. 

 

90. Een initiatief met een waarde die onder een bedrag van 30.000 euro voor diensten of 

50.000 euro voor werken ligt, zal via de een-op-een gunning kunnen worden gegund. Er zal 

                                                   
256 Ook wel bekend als de gunning uit de hand.  
257 Voorschrift 3.4.B Gids Proportionaliteit  
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dan geen concurrentieprocedure plaats vinden. De procesmatige werkwijze van het recht om 

uit te dagen vormt dan geen probleem in verband met het gelijkheidsbeginsel. Wanneer een 

meervoudige procedure moet worden gebruikt, kunnen er echter problemen rijzen in verband 

met het beginsel van gelijke behandeling.  

 

91. Wat vereisen de beginselen van gelijkheid en transparantie bij een meervoudig 

onderhandse procedure? Bij een meervoudig onderhandse procedure is er geen 

bekendmaking vereist. Er is dus geen oproep tot mededinging. Dat er geen vereiste is van een 

aankondiging, betekent niet dat er geen sprake is van concurrentie. Tussen de uitgenodigde 

inschrijvers zal er uiteraard concurrentie spelen. Deze inschrijvers moeten dan ook gelijke 

kansen krijgen. Dit is echter een beperktere invulling van gelijkheid dan wanneer een 

aankondiging plaatsvindt.  De aanbestedende dienst kiest zelf welke inschrijvers hij zal 

uitnodigen.258 De selectie dient echter op basis van objectieve criteria te gebeuren. 

Ondernemingen die niet voldoen aan de objectieve criteria, moeten niet uitgenodigd worden, 

zelfs als is bekend dat die ondernemingen geïnteresseerd zijn. De Hoge Raad bepaalde dit in 

de Kadaster-zaak in 2016. Deze zaak betrof een vrijwillige aanbesteding, waarbij de 

aanbestedingswet niet van toepassing was. Dit belette de raad echter niet om zich te baseren 

op de memorie van toelichting en beginselen van voormelde wet.259 

 

Voor aanbestedingen onder het oud recht (voor de inwerkingtreding van de aanbestedingswet 

2012) of buiten de toepassing van de aanbestedingswet is het van belang om op te merken 

dat er een onderscheid gemaakt werd naargelang de aard van de aanbestedende dienst. Het 

gelijkheidsbeginsel is ook van toepassing bij deze aanbestedingen. Voor aanbestedende 

diensten die tevens het karakter van een bestuursorgaan in de zin van de algemene wet 

bestuursrecht hebben, voor hen geldt met name dat zij het gelijkheidsbeginsel als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur moeten naleven.260 Voor aanbestedende diensten die geen 

bestuursorganen zijn volgens de awb geldt dat zij het gelijkheidsbeginsel en 

transparantiebeginsel moeten naleven als beginsel van aanbestedingsrecht. Het 

gelijkheidsbeginsel vloeit dan voort uit het precontractueel beginsel van billijkheid en 

redelijkheid. Meer bepaalt geldt deze verplichting, indien zij vrijwillig overgaan tot een 

aanbestedingsprocedure.261 WAUTERS merkt op dat dit het eerste arrest is waarbij de Hoge 

                                                   
258 C.E.C. JANSEN, noot onder HR 25 maart 2016, nr. 14/05593, NJ 2017, afl. 4, 5904.  
259 C.W.OUDENAARDEN, “Vrijheid voor aanbestedende dienst om deelnemers aan onderhandse 
aanbesteding te selecteren”, Bb 2016/35, afl. 11, (130) 130-132.  
260 De Hoge Raad bepaalde dit reeds in 1992 , HR 24 april 1992, Zeeland/Hoonders 
ECLI:NL:HR:1992:ZC0582; AB 1992/542 
261 HR 4 april 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF2830, met noot. M.A.M.C. van den Berg, NJ 2004/35.  
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Raad het gelijkheidsbeginsel erkend bij aanbestedingen los van de toepassing van de 

Europeesrechtelijke beginselen.262  

Sinds de inwerkingtreding van de aanbestedingswet gelden echter de uitgangspunten inzake 

gelijkheid en transparantie.263 

 

De Hoge Raad beperkt het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel dus tot de 

uitgenodigde inschrijvers. Voor ondernemers die niet uitgenodigd werden door de 

aanbestedende dienst gelden voormelde beginselen niet. Voormelde beginselen vereisen 

enkel dat de aanbestedende dienst de inschrijvers uitnodigt op basis van objectieve 
selectiecriteria. Wanneer de selectie dus niet gebeurt op basis van objectieve criteria, kan er 

dus sprake zijn van een onrechtmatigheid. Het gelijkheidsbeginsel is dus beperkt voor 

meervoudig onderhandse procedures.264   

 

Het gelijkheidsbeginsel bij de nationale procedure is ruimer. Bij deze procedure is het 

gelijkheidsbeginsel van toepassing op alle potentiële aanbieders en niet enkel op 

inschrijvers.265 

 

92. Wanneer een voorstel gekwalificeerd wordt als een opdracht, rijzen er problemen voor 

de initiatiefnemers. In dat geval moeten de regels uit het aanbestedingsrecht immers worden 

nageleefd. Dit betekent niet alleen het naleven van procedures, maar ook het in acht nemen 

van bepaalde beginselen. Het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel kunnen roet in het 

eten gooien voor burgerinitiatieven.  

 

93. De onderzoekers van de Universiteit Leiden stellen in hun eindrapport dat de logica en 

de complexiteit van het aanbestedingsrecht problemen veroorzaken bij burgerinitiatieven. Zij 

stellen dan ook voor dat het aanbestedingsrecht vereenvoudigd wordt.266 Het actieplan Beter 

Aanbesteding probeert thans problemen in verband te verhelpen.267 Wanneer een procedure 

                                                   
262 K. WAUTERS, Rechtsbescherming en overheidsovereenkomsten. De preventieve en jurisdictionele 
rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten in Nederland, Frankrijk en België en 
de mogelijke invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie, Antwerpen, Intersentia, 2009, 115-
116.  
263 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “70. Toepasselijkheid beginselen van aanbestedingsrecht op 
overheidsaanbestedingen buiten bereik aanbestedingsrichtlijnen.”, Asser-serie 2017, 7-VI 2017/70.  
264 F.J. VAN OMMEREN, noot onder HR 25 maart 2016, nr. 14/05593, AB 2017, afl. 40, 2381-2384.  
265 H.D. VAN ROMBURG, Hoofdstukken aanbestedingsrecht. Een inleiding tot het verstrekken van 
overheidsopdrachten, Amsterdam, Berghauser Pont Publishing, 2017, 91.  
266 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to challenge. Een studie naar de 
mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven, 
Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor publiekrecht, 2019, 40.  
267 Zie randnummer XXX  
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dan toch moet worden gevolgd, kan door middel van de gunningscriteria rekening worden 

gehouden met burgerinitiatieven.268 

 

ONDERAFDELING 2: SCHAARSE PUBLIEKE RECHTEN  
 

94. De schaarse publieke rechten en in het bijzonder de verdeling ervan is niet zonder 

belang voor het recht om uit te dagen. Bij de verdeling van die schaarse publieke rechten 

gelden met name een aantal verplichtingen voor de overheid.  

 

In eerste instantie is het van belang om aan te duiden wat een publiek recht precies inhoudt. 

Een publiek wordt in de rechtsleer gedefinieerd als een recht dat op grond van een 

publiekrechtelijke bevoegdheid wordt verdeeld. Dit recht is schaars wanneer de vraag groter 

is dan het aanbod, met andere woorden wanneer er meer gegadigden zijn dan verleenbare 

rechten. De schaarse publieke rechten kunnen vervolgens in drie grote categorieën verdeeld 

worden: (1) vergunningen, (2) verhandelbare rechten en (3) subsidies. 269 Volgens 

WOLFSWINKEL impliceert de schaarste van het recht het bestaan van een plafond en een 

verdelingsprocedure. De toekenning van de rechten is beperkt. Eens het plafond bereikt is, 

kunnen er geen rechten meer verdeeld worden. Om die reden moet er met een 

verdelingsprocedure worden gewerkt.270 
 

95. DRIESSEN betoogt in haar scriptie dat het recht om uit te dagen onder de toepassing 

van schaarse publieke rechten zou kunnen vallen. Wanneer de vrijgemaakte budgetten voor 

het recht om uit te dagen niet meer voldoen, dan is er sprake van een schaars recht. Op dat 

moment moet ook rekening gehouden worden met het gelijkheidsbeginsel en 

transparantiebeginsel. Zij verwijst hiervoor naar de rechtspraak met betrekking tot de verdeling 

van schaarse vergunningen. Zij merkt tevens op dat het niet ondenkbaar is dat de rechtspraak 

ook van toepassing wordt verklaard op subsidies. Op dat moment wordt het 

transparantiebeginsel ook van toepassing op het recht om uit te dagen, aangezien een 

                                                   
268 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to challenge. Een studie naar de 
mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven, 
Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor publiekrecht, 2019, 29-30.  
269 F.J. VAN OMMEREN, W. DEN OUDEN en C.J. WOLSWINKEL, “Schaarse publieke rechten: naar 
een algemeen leerstuk” in F.J.VAN OMMEREN (eds.), Schaarse publieke rechten (NILG: Markt, 
Overheid & Recht, nr.1), Den haag, Boom Juridische uitgevers, 2011, (17) 18-19; C.J. WOLSWINKEL, 
De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, 33-
37.; C.J. WOLSWINKEL, “Schaarse publieke rechten: een algemeen leerstuk gerelativeerd”, NTB 
2014/7, afl. 2-3, (58) 58.  
270 C.J. WOLSWINKEL, “Schaarse publieke rechten: een algemeen leerstuk gerelativeerd”, NTB 
2014/7, alf. 2-3, (58) 58-59.  
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mogelijk resultaat van dat recht een subsidie is.271 Inmiddels is het gelijkheidsbeginsel en 

transparantiebeginsel ook van toepassing verklaard op de verlening van schaarse 

subsidies.272 In volgende randnummers wordt de draagwijdte van het gelijkheids- en 

transparantiebeginsel bij schaarse publieke rechten en in het bijzonder subsidies uiteengezet.  
 

96. Bij de verdeling schaarse vergunningen geldt sinds het Speelautomatenhal 

Vlaardingenarrest273 een verplichting tot het bieden van mededingingsruimte voor potentiële 

aanvragers. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde het volgende vast:  

 
“De Afdeling deelt de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal dat in het Nederlands recht een 

rechtsnorm geldt die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op 

enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare 

vergunning(en) mee te dingen. (…)Deze rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in 

deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. 

(…) 

De verplichting om mededingingsruimte te bieden, kan worden beperkt door het wettelijk voorschrift 
dat in de schaarse vergunning voorziet, in dit geval de gemeentelijke verordening, of door de 

besluitvorming over andere vergunningen die op grond van wettelijke voorschriften voor het realiseren 

van de te vergunnen activiteit zijn vereist. Een zodanige beperking kan evenwel niet zover gaan dat 

iedere mededingingsruimte volledig wordt uitgesloten. Een eis die in ieder geval geldt, is dat het wettelijk 

voorschrift dat de mededingingsruimte beperkt, althans de geschiedenis van de totstandkoming 

daarvan, er blijk van geeft dat het belang van het bieden van mededingingsruimte is meegewogen. Dit 

laat onverlet dat de eigenaar van een pand beslist over de wijze waarop het pand wordt gebruikt en 

door wie.  

De Afdeling deelt de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal dat het bestuur om gelijke kansen 

te realiseren een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de 

beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe 

te passen criteria. Het bestuur moet hierover tijdig voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure 

duidelijkheid scheppen, door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium 

dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.”  
  

De afdeling bestuursrechtspraak baseerde zich op de conclusie van staatsraad AG 

WIDDERSHOVEN om dit aan te nemen.  

                                                   
271 E.M.M.A., Juridische knelpunten bij de uitvoering van het Right to Challenge in het sociaal domein, 
2017, 34-36. 
272 In het eindrapport van het onderzoek naar de juridische knelpunten bij het recht om uit te dagen 
wordt dit probleem eveneens gesignaleerd. W.DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, 
Right to Challenge: een studie naar de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to 
Challenge” en andere burgerinitiatieven in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor 
publiekrecht, 2019, 29-30.  
273 ABRvS, 2 november 2016, nr. 201406676/1/A3, ECLI:NL:RVS:2016:2927.  
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97. Het is hier interessant om op te merken dat er vooralsnog geen algemeen 
transparantiebeginsel is vastgesteld in het Nederlands bestuursrecht. De Advocaat-

Generaal adviseerde echter om een transparantiebeginsel te erkennen in het Nederlands 

recht. Op dat punt volgde de Raad de Advocaat-Generaal niet. De raad wijst immers enkel 

een verplichting aan tot transparantie, maar erkent verder geen beginsel. In een bijdrage over 

het vijfentwintigjarig bestaan van de Awb merkt de Advocaat-Generaal op dat hij verwacht dat 

in de toekomst wel een algemeen beginsel van transparantie zou erkend kunnen worden door 

de Raad. Hij verwacht dit omdat in het Unierecht het beginsel een steeds bredere ingang vindt. 

Bovendien zou een mogelijke codificatie in de Awb in de toekomst ook mogelijk zijn.274  

 

98. De rechtspraak inzake schaarse vergunningen werd in 2018 doorgetrokken naar de 

verdeling van schaarse subsidies. Wat zijn subsidies en wanneer worden deze schaars? De 

Awb definieert het subsidiebegrip in artikel 4:21: “de aanspraak op financiële middelen, door een 

bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als 

betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.”275 De definitie bestaat uit vier 

elementen. Het eerste element is een aanspraak op financiële middelen. Dit betekent dat de 
subsidie niet daadwerkelijk hoeft te worden uitgekeerd. Ten tweede moeten de financiële 

middelen door een bestuursorgaan worden verstrekt. Het gaat hier over bestuursorganen in 

de zin van artikel 1:1 awb. Een gemeente valt onder dit begrip. Ten derde kan de subsidie 
enkel aangewend worden voor de aangevraagde activiteiten. Ten laatste mag de subsidie niet 

verleend worden als betaling. Deze laatste vereiste leidt soms tot problemen in de praktijk. Het 
is met name niet altijd duidelijk wanneer er nu juist een reële tegenprestatie is en wanneer 

niet. Wanneer er sprake is van een betaling is er eerder sprake van een opdracht.276  
 

99. Bij schaarse subsidies moeten potentiële gegadigden ook kunnen meedingen op basis 

van het beginsel van gelijke kansen. De afdeling bestuursrechtspraak verwoordt dit als volgt 

in een arrest van 11 juli 2018:  

 

                                                   
274 R. WIDDERSHOVE, “De Awb binnen het Unierecht: geen rustig bezit.”, in T. BARKHUYSEN, W. 
DEN OUDEN, R. SCHLÖSSELS, B. MARSEILLE en H. PETERS (eds.), 25 jaar Awb. In eenheid 
verscheidenheid, Deventer, Wolters Kluwer, 2019, (459) 464-465. ; zie ook R.SCHLÖSSELS, H. 
PETERS, W. DEN OUDEN, B. MARSEILLE en T. BARKHUYSEN, “25 jaar algemene wet bestuursrecht. 
Verschillende generaties over een jarige wet.”, NTB 2019/11, afl. 3, (97) 112.  
275 Artikel 4:21, 1 algemene wet bestuursrecht.  
276 J. VAN DEN BRINK en W. DEN OUDEN, “De subsidie nieuwe stijl. Publiek geld verplicht?”, NJB 
2016, afl. 39, (2888) 2891-2892.  
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“6. De rechtbank heeft onder verwijzing naar jurisprudentie van de Afdeling (uitspraken van 2 november 

2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 en 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:86) geoordeeld dat in het 

Nederlands recht een rechtsnorm geldt, die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen 

door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiele) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar 

de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. De rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel 

dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Naar het oordeel van de rechtbank geldt 

deze rechtsnorm ook in de hier aan de orde zijnde situatie, waarin sprake is van een verdeling van 

schaarse subsidiemiddelen.”277 

 

100. In een annotatie bij deze rechtspraak stelt VAN DEN BRINK zich de vraag wat de 

invloed van deze rechtspraak kan zijn op de incidentele subsidies en begrotingssubsidies. Een 

incidentele subsidie is een subsidie die geen wettelijke grondslag vereist en slechts voor vier 

jaar kan worden toegekend. Deze auteur stelt zich de vraag in welke mate een incidentele 

subsidie als een schaarse subsidie kan beschouwd worden. Hoewel er bij dergelijke subsidies 

geen subsidieplafond wordt vastgesteld, kan een incidentele subsidie wel degelijk als schaars 

beschouwd worden volgens deze auteur. Er zullen immers afspraken gemaakt worden over 

de verdeling van de overheidsmiddelen. Dit impliceert dus een impliciet plafond. Daarnaast zal 

de overheid in veel gevallen slechts een aanvrager een subsidie willen toekennen. Andere 

aanvragen worden dan afgewezen, wat op zich schaarste impliceert. Bij incidentele subsidies 

zal een overheid in de regel geen passende mate van openbaarheid voorzien. De annotator 

vraagt zich dan ook af of incidentele (en begrotings-) subsidies in de toekomstige rechtspraak 

van de Raad van State onder de toepassing van het gelijke kansen beginsel zal vallen.278  

 

Indien een incidentele subsidie als schaars beschouwd wordt en dus onder de toepassing van 

het beginsel van gelijke kansen valt, dan heeft dit ook gevolgen voor het recht om uit te dagen. 

Gemeenten maken met name in sommige gevallen gebruik van dit instrument om middelen 

over te dragen naar initiatieven bij het recht om uit te dagen. Indien echter voormeld beginsel 

van toepassing is, dan moet de gemeente een passende mate van openbaarheid voorzien. 

Hierdoor komt de werkwijze van het recht om uit te dagen echter in het gedrang.  
 

101. In bepaalde gevallen leidt het recht om uit te dagen tot een subsidie. Meer nog, het 

subsidie-instrument wordt naar alle waarschijnlijkheid het meest gehanteerd om een initiatief 

                                                   
277 ABRvS 11 juli 2018, nr. 201706123/1/A2, ECLI:NL:RVS:2018:2310, AB 2018/406, noot J.E. VAN 
DEN BRINK en noot A. DRAHMAN.  
278 J.E. VAN DEN BRINK, noot onder 11 juli 2018 ABRvS, nr. 201706123/1/A2, AB 2018/406, afl. 40, 
(2681) 2688-2689. 
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te financieren.279 In de eerder vermelde studie van de universiteit Leiden wordt aangegeven 

dat er bij gemeenten vaak onduidelijkheid heerst wanneer een activiteit gesubsidieerd mag 

worden. Er heerst bovendien onduidelijkheid wanneer sprake is van een 

aanbestedingsprocedure en wanneer sprake is van een subsidie.280 Daarenboven maakt het 

bestuur vaak gebruik van een incidentele subsidie.  Er rijzen echter vragen of die subsidievorm 

wel geschikt is om te hanteren bij het uitdagingsrecht. In de studie wordt voorgesteld om dit 

probleem op te lossen door een subsidieverordening specifiek voor burgerinitiatieven aan te 

nemen. Hier merken de onderzoekers echter op dat een dergelijke verordening met voldoende 

creativiteit moet worden opgesteld. Burgerinitiatieven vereisen immers flexibiliteit en 

maatwerk. Een modelverordening van de VNG kan gemeenten helpen om deze moeilijke 

oefening te maken volgens de onderzoekers.281 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
279 W. DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to Challenge: een studie naar de 
mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge” en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor publiekrecht, 2019, 40-44.  
280 In de rechtsleer werden al vragen gesteld over de houdbaarheid van het onderscheid tussen 
aanbestedingen en subsidies. Zie: B.S. TEN KATE en T.A.M. VAN DEN ENDE, “Subsidie of opdracht? 
Het moeizame onderscheid tussen de publiekrechtelijke subsidie en de privaatrechtelijke opdracht, De 
Gemeentestem 2006/149, online uitgave ;A. DRAHMAN, “Is het onderscheid tussen opdracht- en 
subsidieverlening nog houdbaar?”, De gemeentestem 2011, afl. 7362, 620-631.  
281 W.DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to Challenge: een voorstudie naar 
de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge” en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor publiekrecht, 2019, 30-31; Het eindrapport wijst 
een VNG-verordening aan als handelingsperspectief voor de wetgever.  
W.DEN OUDEN, G. BOOGAARD en E.M.M.A. DRIESSEN, Right to Challenge: een studie naar de 
mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge” en andere burgerinitiatieven 
in Nederland, Leiden, Universiteit Leiden: instituut voor publiekrecht, 2019, 43-44.  
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE  
 

102. De eerste deelvraag over het Nederlandse uitdagingsrecht kan als volgt worden 

beantwoord. De precieze invulling van het recht om uit te dagen is nog niet helemaal 

uitgeklaard. Op dit moment geven gemeenten zelf een invulling aan het uitdagingsrecht. 

Gemeenten kunnen op die manier aan maatwerk doen. Dit blijkt bovendien nodig, omdat 

initiatieven een zeer breed toepassingsgebied kennen. De wetgever buigt zich over de vraag 

of een algemene regeling noodzakelijk is. Het is echter onwaarschijnlijk dat een dergelijke 

algemene regeling er zal komen. Onderzoek wijst namelijk uit dat burgerinitiatieven moeilijk te 

bevatten vallen in een algemene regeling door het casuïstisch karakter van burgerinitiatieven. 

Bovendien lijken de gemeenten zelf ook geen voorstander te zijn van een algemene regeling.  

 

103. Uit de invulling van het recht om uit te dagen kunnen een aantal kenmerken worden 

gedistilleerd. In de eerste plaats is het de burger(vereniging) zelf die de stap zet naar de 

gemeente. Ten tweede zullen veelal uitvoerende bevoegdheden worden overgenomen. Het 

resultaat van het recht om uit te dagen komt tot stand naar aanleiding van een proces, een 

dialoog tussen gemeente en initiatiefnemers vindt plaats. Het recht om uit te dagen kan 

resulteren in een overheidsopdracht of in een subsidie. In elk geval zal vooraf een besluit van 

de gemeente vereist zijn.  

 

104. Bij het recht om uit te dagen zijn er een aantal onduidelijkheden en problemen. Een 

eerste probleem betreft de toegang tot het bestuur. Het blijkt immers niet altijd even 

gemakkelijk te zijn voor initiatiefnemers om met de juiste instanties in contact te komen. Een 

tweede juridisch probleem betreft het economisch bestuursrecht. In de eerste plaats is er in 

zekere mate een kwalificatieprobleem. Wanneer kan een voorstel gedefinieerd worden als een 

overheidsopdracht, concessie of een subsidie. Als een voorstel dan gekwalificeerd wordt als 

een opdracht, dan rijzen er problemen in verband met de concurrentie. Initiatieven willen 

immers niet dat hun idee wordt “weggekaapt”, omdat na een vergelijkende procedure een 

andere partij de taak mag uitvoeren. Naar aanleiding van recente rechtspraak kan ditzelfde 

probleem rijzen bij de kwalificatie als subsidie. Het gelijkheidsbeginsel vereist namelijk als 

beginsel van gelijke kansen dat er ruimte is voor mededinging bij de toekenning van schaarse 

subsidies.  
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DEEL IV: HET VLAAMS GEWEST  
HOOFDSTUK 1: JURIDISCH KADER  

AFDELING 1: DE BELGISCHE GRONDWET  

ONDERAFDELING 1: EEN REPRESENTATIEF MODDEL  
 

106. De Grondwet gaat uit van een representatieve democratie volgens de rechtsleer en 

de Raad van State, afdeling wetgeving. Het representatieve model blijkt onder meer uit de 

artikelen 33 en 42 van de Grondwet.282 Artikel 33 van de Grondwet bepaalt dat alle machten 

uitgaan van de natie. In lid twee van dat artikel wordt bepaald dat de machten worden 

uitgeoefende op de wijze zoals in de Grondwet bepaald. Dit artikel houdt het principe van de 

nationale soevereiniteit in.  Artikel 42 van de Grondwet bepaalt dat de 

volksvertegenwoordigers de natie vertegenwoordigen en niet enkel de kiezers.283 

 

Deze twee artikelen hebben tot gevolg dat directe democratie volgens het Belgisch 

Grondwettelijk systeem niet mogelijk lijkt te zijn. De Raad van State284 baseert zich op artikel 

33 van de Grondwet om te stellen dat volksraadplegingen, een vorm van directe democratie, 

slechts in beperkte mate in overeenstemming met de Grondwet kunnen zijn. In principe zijn 

enkel gemeentelijke en provinciale volksraadplegingen toegelaten. Artikel 41, laatste lid van 

de Grondwet en artikel 134 van de Grondwet bepalen immers dat gemeenten 

volksraadplegingen kunnen organiseren over aangelegenheden van gemeentelijk belang.  

Het advies van de Raad van State waar in de recente rechtsleer het meest naar verwezen 

wordt is er een van 2002.285 Het desbetreffende advies luidt als volgt:  

“Zowel uit deze bepaling zelf, als uit de overige bepalingen van de Grondwet betreffende 

de uitoefening van de machten, blijkt dat de Grondwet niet een stelsel gebaseerd op de 

volkssoevereiniteit heeft ingesteld, doch wel een stelsel gebaseerd op de nationale 

soevereiniteit waarbij de Natie wordt vertegenwoordigd door de gestelde machten en meer 

                                                   
282 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2015, 208-214;  
283 J. VANDE LANOTTE EN G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2015, 208-214. 
284 Adv. RvS. 15.853/AV; Adv. RvS. 15.854/AV; Adv. RvS 15.969-15.97./AV. De Raad van State 
bepaalde dit voor het eerst in een advies van 15 mei 1985 over vijf wetsvoorstellen met betrekking tot 
het invoeren van een volksraadpleging of referendum.  
285 Ter info: R. VAN CROMBRUGGE, “Burgerparticipatie in Vlaanderen: de agenda van de decreetgever 
geëvalueerd”, TBP 2018, alf. 4, (235) 236-237; M. ELST, “Burgers schrijven wetten. Enkele 
beschouwingen over het volksinitiatief, het versterkt petitierecht en de volksraadpleging” in M. ADAMS 
EN P. POPULIER (eds.), Recht en democratie. De democratische verbeelding in de Belgische 
Grondwet, Antwerpen, Intersentia, 2004, 287-289; D. HALJAN, “Het representatieve stelsel, de 
rechtstreekse democratie en de Grondwet” in X, Liber discipulorum André Alen, Brugge, Die Keure, 
2015, 177-178.  
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in het bijzonder, wat de wetgevende macht betreft, door de volksvertegenwoordiging in 

enerzijds, de federale kamers (art. 42 van de Grondwet) en in, anderzijds, de parlementaire 

vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (art. 115 van de Grondwet). Het door 

de Grondwet aldus ingesteld representatieve stelsel impliceert dat het de 

volksvertegenwoordigende vergaderingen zijn die de beslissingen nemen in de 

aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren en dat ze in de uitoefening van hun 

mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden. Het aandeel van de 

bevolking bij de totstandkoming van wetten, decreten en ordonnanties is in het huidige 

constitutionele bestel beperk : het kiezerskorps wijst, overeenkomstig de bepalingen van 

de kieswetgeving, zijn vertegenwoordigers aan in de parlementaire vergaderingen. De 

burgers hebben daarenboven het recht verzoekschriften te richten tot de openbare 

overheden (art. 28 van de Grondwet) en gebruik te maken van een aantal fundamentele 

rechten en vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de vrijheid van 

vergadering en de vrijheid van vereniging, om een politieke activiteit te ontwikkelen.”286 

 

Nochtans zijn sommige auteurs van oordeel dat er thans verschillende concepten van 

democratie in de Grondwet vervat liggen. Door wijzigingen aan de Grondwet kan er volgens 

hen niet meer van een enkel concept van democratie gesproken worden.287 

 

ONDERAFDELING 2: HET PETITIERECHT  
 

107. In de Grondwet wordt een recht op het indienen van verzoekschriften voorgeschreven 

voor de burgers. Volgens artikel 28 van de Grondwet heeft iedereen een recht om een 

verzoekschrift in te dienen bij een openbaar bestuur. Als enige voorwaarde geldt dat het 

verzoekschrift ondertekend moet zijn. Dit betekent dat een anoniem verzoekschrift niet onder 

het petitierecht valt.288 Een petitie in gemeenschappelijke naam kan enkel worden ingediend 

door “gestelde” overheden.289  

                                                   
286 Adv.RvS nr. 33.789/AV en nr. 33.791/AV , 30 oktober 2002, Parl.St. Vl. Parl. 2001-2002, nr. 1131/3.  
287 P. POPELIER, “Democratie in de Belgische Grondwet” in M. ADAMS e P. POPELIER (eds.), Recht 
en democratie. De democratische verbeelding in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 103-127.  
288 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER en Y. HAECK, Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2015, 614, nr. 876.  
289 Artikel 28, tweede lid van de Grondwet. Deze beperking werd reeds in 1831 in de Grondwet 
ingeschreven onder meer als reactie op bepaalde gebeurtenissen tijdens de Franse revolutie in verband 
met het collectief petitierecht. J. VANDE LANOTTE, Petitierecht, Brugge, 1987, Die Keure, 4-5; J. 
VANDE LANOTTE, Participatie, rechtsbescherming en openbaarheid van bestuur: Het petitierecht 
ont(k)leed?, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1986, 10-11.  
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Een openbare overheid kan zelf ook een verzoekschrift indienen in eigen naam. Voor wat 

betreft de gemeente is de  gemeenteraad bevoegd om een verzoekschrift in te dienen bij een 

andere openbare overheid.290  

 

Het petitierecht vervat in artikel 28 van de Grondwet bevat een algemeen recht op toegang tot 

de overheid. Beperkingen aan dit recht kunnen slechts in beperkte mate. Bovendien kan het 

gekoppeld worden aan drie beginselen: openbaarheid van bestuur, rechtsbescherming en 

participatie.291  
 

AFDELING 2: HET DECREET LOKAAL BESTUUR  
 

108. De Vlaamse decreetgever regelde een aantal vormen van participatie in het Vlaams 

Gemeentedecreet292 en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn293. De bepalingen in het gemeentedecreet en het OCMW-raad waren 

voornamelijk spiegelbepalingen.   

 

Het Gemeentedecreet regelde een aantal vormen van participatie, met name de 

klachtenbehandeling, inspraak, voorstellen van burgers, verzoekschriften aan organen van de 

gemeente en tot slot de gemeentelijke volksraadpleging in Titel VI. Daarnaast gaf het 

gemeentedecreet aan de inwoners van de gemeente een mogelijkheid om op te treden 

namens het bestuur, wanneer het gemeentebestuur naliet dit te doen294. Het gemeentedecreet 

legde echter geen exhaustieve regeling van participatievormen op, het stond de gemeente vrij 

om andere vormen zelf te organiseren.295 
 

109. Het decreet lokaal bestuur houdt een vermindering in van het aantal regels rond 

participatie op lokaal vlak. Het leeuwendeel van de bepalingen uit het Gemeentedecreet en 

OCMW-decreet over burgerparticipatie werden niet overgenomen. De decreetgever haalt aan 

dat zij de lokale autonomie meer ruimte wenst te geven door het aantal detailregelingen te 

verminderen296. De bepalingen over de gemeentelijke volksraadpleging werden echter 

                                                   
290 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER en Y. HAECK, Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2015, 614, nr. 877.  
291 P. DE KEYSER, “Het petitierecht afgestoft?”, TPB 2000, afl. 8, (196) 603-605.  
292 Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 31 augustus 2005. Hierna: Gemeentedecreet.  
293 Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 
december 2008, BS 24 december 2008. Hierna: OCMW-decreet.  
294 Artikel 194 van het Gemeentedecreet.  
295 E. LANCKSWEERDT, “De participatieregeling in het kader van het nieuwe gemeentedecreet”, 
T.Gem., 2006, afl. 2, (3) 6.  
296 Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl., 2017-18, nr. 1353/1, 21. 
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behouden, zij het met enkele aanpassing aan de voordien bestaande regels. Zo wordt de 

bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

schepenen onder meer verduidelijkt. 

 

110. Het decreet lokaal bestuur schaft de detailregeling uit het gemeentedecreet voor een 

aantal vormen van participatie af. De regels inzake voorstellen van burgers en inspraak worden 

gebundeld in een enkel artikel297. Het decreet lokaal bestuur behoudt echter de regels inzake 

de gemeentelijke volksraadpleging298.  

De decreetgever haalt in de memorie van toelichting bij het decreet lokaal bestuur aan dat de 

detailregels worden afgeschaft om te voldoen aan de doelstelling om de regelgeving te 

vereenvoudigen. Om die reden moet het gemeentebestuur zelf een beleid uitstippelen op vlak 

van participatie. De decreetgever onderstreept hierbij tevens het belang van de participatie 

van alle groepen binnen de maatschappij. Bovendien zou de versoepeling van de regels 

volgens de decreetgever de positie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn versterken, aangezien zij zelf het beleid inzake burgerparticipatie kunnen uitwerken. 

Dit zou leiden tot een versterking van de lokale autonomie.299 
 

111. Het decreet lokaal bestuur schaft de mogelijkheid voor de inwoners van de gemeente 

om in rechte namens het gemeentebestuur op te treden af.  De decreetgever haalt daarvoor 

aan dat de ratio legis van artikel 194 van het Gemeentedecreet niet langer bestaat vandaag. 

De decreetgever haalt daarvoor een aantal argumenten aan.300  

 

Ten eerste werd het substitutierecht ingevoerd in 1836 om weerwil te bieden voor de 

inwoners, wanneer het gemeentebestuur niet wilde optreden tegen vooraanstaande inwoners 

van de gemeente. De decreetgever haalt hier de toenmalige bestuurlijke context aan. Vandaag 

wordt het gemeentebestuur echter representatief samengesteld door middel van verkiezingen, 

waardoor een dergelijk substitutierecht achterhaald is.  

De decreetgever wijst er op dat er van het substitutierecht in de praktijk weinig gebruik werd 

gemaakt. De mogelijkheid om namens de gemeente op te treden won slechts aan populair in 

de jaren negentig van vorige eeuw, nadat een milieustakingsvordering mogelijk werd.  

                                                   
297 Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur vervangt de hoofdstukken II, IIbis en III van titel VI van het 
Gemeentedecreet.  
298 Hoofdstuk 3 van titel 6 van het tweede deel van het decreet lokaal bestuur behandelt de 
gemeentelijke volksraadpleging.  
299 Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl., 2017-18, nr. 1353/1, 21.  
300 Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl., 2017-18, nr. 1353/1, 19-20. 
 



 

 

 

82 

Volgens de decreetgever werd artikel 194 van het gemeentedecreet door bepaalde 

rechtspraak omgevormd tot een wapen tegen de gemeente. Het gevolg hiervan was dat een 

inwoner kon optreden namens de gemeente kon optreden tegen een besluit van de gemeente. 

Bovendien leidde het substitutierecht ook tot bizarre situaties in concrete geschillen, aldus de 

decreetgever. Een voorbeeld hiervan houdt in dat een gemeente in een geschil moest 

optreden tegen zichzelf, aangezien een inwoner optrad tegen de gemeente namens de 

gemeente.301  

De decreetgever haalt ook aan dat inwoners van de gemeente over voldoende andere 

rechtsmiddelen beschikken om zich te beschermen tegen het onrechtmatig optreden van de 

gemeente. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zou evenmin een beletsel zijn om artikel 

194 van het Gemeentedecreet af te schaffen.  

 

In de rechtsleer kwamen enkele kritieken op het afschaffen van het substitutierecht van de 

inwoners van de gemeente.  

Een kritiek houdt in dat het afschaffen van het substitutierecht niet in overeenstemming lijkt te 

zijn met de Grondwettelijke standstill-bepaling in artikel 23, derde lid, 4° van de Grondwet. 

Aangezien artikel 194 van het gemeentedecreet in hoofdzaak samen met de 

milieustakingsvordering werd gebruikt, kan dit een afbreuk zijn de rechtsbescherming in 

milieuzaken. Wat dus in strijd is met de standstill-bepaling in de Grondwet.302  

Daarnaast wordt verwezen naar het advies303 van de Raad van State bij deze wijziging. De 

Raad van State was met name van oordeel dat het argument dat de inwoners voldoende 

andere rechtsmiddelen hebben om op te treden tegen het bestuur niet voldoende overtuigend 

is.   

In de rechtsleer werd opgemerkt dat de afschaffing van het substitutierecht in samenhang met 

de bepalingen van de codextrein304 moest worden bekeken. De inmiddels door het 

Grondwettelijk hof vernietigde- bepalingen305 hielden met name een beperking in op het recht 

op beroep in het vergunningscontentieux, wanneer tijdens het openbaar onderzoek geen 

gemotiveerd bezwaar werd ingediend door de verzoekende partijen. Wanneer de afschaffing 

                                                   
301 Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 19-20.  
302 B. CLOOTS en A. TOUMANOVA, “Recente decretale inperkingen van de juridische 
actiemogelijkheden in het omgevings- en milieurecht: het moeras van de vergunningsbetwistingen 
drooggelegd?”, RW 2018-19, afl. 5, (162) 175.  
303 Adv.RvS. nr. 61.794/3 bij het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, 
nr. 1353/1, 745-749.  
304 Decreet van 8 december 2017 houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017. Hierna: codextrein.  
305 GwH 14 maart 2019, nr. 46/2019; Het Grondwettelijk Hof vernietigde de bepalingen 133,2° en 151,3° 
van de codextrein aangezien deze in strijd zijn met artikel 10,11 en 13 van de Grondwet. De Vlaamse 
regering vroeg om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven, maar het Grondwettelijk 
Hof weigerde dat verzoek.  
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van het substitutierecht en de beperking op het recht op beroep in samenhang werden 

gelezen, zou tot een schending van het standstill-beginsel leiden, aldus deze kritiek.306 
 

112. Het eerste instrument in het decreet lokaal bestuur is het instrument van de 

klachtenbehandeling. De gemeenteraad en de OCMW-raad moeten beide een reglement 

opstellen met een systeem voor klachtenbehandeling.307 Dit systeem moet op het ambtelijk 

niveau georganiseerd worden. Daarnaast moet het op maximale wijze onafhankelijk zijn van 

de diensten, waarop de klachten betrekking hebben. De algemeen directeur moet bovendien 

het systeem opnemen in het organisatiebeheersingssysteem.308  Over de klachten moet de 

directeur jaarlijks bij respectievelijk de gemeenteraad, respectievelijk de OCMW-raad 

rapporteren.309 Volgens de memorie van toelichting bij het decreet houdt de rapportageplicht 

een versterking van de rol van de gemeente- en OCMW-raad in. Bovendien zou een 

rapportageplicht tot een verdere professionalisering leiden.310  
 

Het decreet lokaal bestuur geeft aan de gemeenteraad en de OCMW-raad de mogelijkheid om 

een ombudsdienst op te richten. Er zijn verschillende opties om dit te doen, met name in 

eigen beheer, in een samenwerking tussen gemeente en OCMW, door middel van een 

intergemeentelijke samenwerking of ten slotte door middel van een overeenkomst met de 

Vlaamse Ombudsdienst.311  

  

113. Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur behandelt thans de inspraak, de voorstellen 

van burgers en verzoekschriften aan de organen van de gemeente.  

 

De eerste paragraaf van voormeld artikel bepaalt dat de gemeenteraad een beleid moet 

voeren rond de inspraak en betrokkenheid van de burgers. De decreetgever legt hier een 

minimumvoorwaarde op. De gemeenteraad moet met name een regeling inlassen over het 

plaatsen van vragen en voorstellen op de agenda van de gemeenteraad. Wat het verschil is 

tussen vragen en voorstellen wordt echter niet verder uitgewerkt in het decreet. In de memorie 

van toelichting bij het decreet wordt geen verdere toelichting gegeven bij deze verplichting.312 

                                                   
306 B. CLOOTS en A. TOUMANOVA, “Recente decretale inperkingen van de juridische 
actiemogelijkheden in het omgevings- en milieurecht: het moeras van de vergunningsbetwistingen 
drooggelegd?”, RW 2018-19, afl. 5; (162) 175.  
307 Artikel 302 van het decreet lokaal bestuur.  
308 Artikel 303§1 van het decreet lokaal bestuur.  
309 Artikel 303 §3 van het decreet lokaal bestuur.  
310 Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl, 2017-18, nr. 1353/1, 124.  
311 Artikel 303 § 2 van het decreet lokaal bestuur.  
312 Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 125.  



 

 

 

84 

Een vraag lijkt eerder informatief te zijn, terwijl een voorstel een doen of niet te laten kan 

inhouden. Nochtans werd in vroegere huisreglementen van de gemeenteraad geen dergelijk 

onderscheid geen maakt. Zo bepaalde het reglement van onder meer Antwerpen en Gent dat 

een vraag een doen of te laten inhoudt. Het gebrek aan een duidelijke afbakening van deze 

twee begrippen kan tot enige verwarring leiden bij de gemeentebesturen. 

 

Vervolgens bepaalt het artikel dat iedereen het recht heeft om een verzoekschrift in te dienen 

bij de organen van de gemeente en van het OCMW. Het decreet verwijst hier naar artikel 28 

van de Grondwet.313 Aangezien het recht om verzoekschriften in te dienen een grondwettelijk 

gewaarborgd recht is, vond de afdeling wetgeving van de Raad van State het niet nodig om 

deze bepaling in het decreet op te nemen.314 De decreetgever heeft het advies echter niet 

gevolgd op dit punt.  

 

Ten derde bepaalt dit artikel dat enkel de gemeenteraad een gemeentelijke adviesraad of 
overlegstructuur kan organiseren. Bovendien geldt een genderquotum, waarbij slechts twee 

derde van de leden van de adviesraad of overlegstructuur van hetzelfde geslacht mag zijn. Dit 

is een toepassing van het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.315  

In de vierde paragraaf wordt bepaald dat de gemeenteraad nog andere vormen van inspraak 

kan regelen om de inspraak van de inwoners te bevorderen.  

 

De voorgaande vormen van inspraak moeten door de gemeenteraad worden geregeld bij een 

reglement. De gemeenteraad moet de vormen van participatie concreet uitwerken in dit 

reglement316. Voor de gemeenteraad wordt het hierdoor mogelijk om aan maatwerk te doen.  

Voor de raad voor maatschappelijk welzijn geldt eveneens dat zij een reglement over inspraak 

moeten instellen. Het reglement over inspraak van deze raad zal echter minder uitgebreid zijn, 

aangezien de OCMW-raad niet bevoegd is om gemeentelijke adviesraden op te richten en 

deze bijgevolg niet kan regelen317. 

 

114. Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur regelt niet alleen de voorgaande vormen van 

participatie, maar voorziet tevens in de mogelijkheid voor het college van burgemeester en 

schepenen om burgerbudgetten toe te vertrouwen aan burgerinitiatieven en wijkcomités. Het 

                                                   
313 Artikel 304, §2 van het decreet lokaal bestuur. 
314 Adv. RvS. van 9 oktober 2017 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en 
het Vlaams Gewest over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 769, randnummer 
51.2. 
315 Artikel 304 §3 van het decreet lokaal bestuur.  
316 Artikel 304 §5, eerste lid van het decreet lokaal bestuur. 
317 Artikel 304§5, tweede lid van het decreet lokaal bestuur.  
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college kan dit echter enkel doen onder de voorwaarden die de gemeenteraad bepaalt. 

Bovendien met de gemeenteraad in elk geval bepalen wanneer een wijkcomité of 

burgerinitiatief voldoet aan het vereiste om voldoende gedragen te worden door de wijk of 

bevolking318 In elk geval vervalt het beheer van de budgetten zes maanden na de algehele 

vernieuwing van de gemeenteraad.319 De mogelijkheid om burgerbudgetten toe te staan is niet 

nieuw, maar stond vroeger reeds in een andere titel in het Gemeentedecreet.320  

 

De decreetgever had in een eerste versie een extra zin over overheidsopdrachten opgenomen. 

De decreetgever bepaalde het volgende: “Bij de realisatie van dergelijke acties of projecten 

kan geen afbreuk gedaan worden aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, …”.321 Naar 

aanleiding van het advies van de Raad van State werd deze zin echter geschrapt. De 

overheidsopdrachtenwetgeving is immers een federale bevoegdheid. Bovendien volgt de 

toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten uit de overheidsopdrachtenwet zelf. Het is 

dus niet nodig volgens het advies om een in het decreet op te nemen dat de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten moet nageleefd worden.322  

 

115. Samengevat regelt artikel 304 DLB volgende instrumenten voor participatie:  
o Het plaatsen van voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad;  

o Het plaatsen van voorstellen en vragen op de agenda van de OCMW-raad; 

o Het recht om verzoekschriften in te dienen bij organen van de gemeente en het 

OCMW; 

o Het organiseren van gemeentelijke adviesraden door de gemeenteraad;   

o Andere – niet nader gedefinieerde- initiatieven om inspraak te bevorderen;  

o Het toevertrouwen van het beheer van budgetten aan wijkcomités of 

burgerinitiatieven door het CBS (onder de voorwaarden bepaald door de 

gemeenteraad).  

 
 

                                                   
318 Artikel 304 § 6 van het decreet lokaal bestuur.  
319 Artikel 304 §6, laatste lid van het decreet lokaal bestuur. 
320 De mogelijkheid om budgetten toe te kennen aan burgerinitiatieven werd in het gemeentedecreet 
voorzien in titel IV, hoofdstuk 2. Artikel 159 § 4 van het gemeentedecreet regelde deze materie; 
R.MAES, “De plaats van de burger in het gemeentedecreet” in JURA FALCONIS (eds.), Het nieuwe 
gemeentedecreet, Antwerpen, Intersentia, 2007, 102-103;  
321 Voorgesteld artikel 302 § 6, voorontwerp van decreet van 24 februari 2017, Parl.St. Vl. Parl. 2017-
18, nr. 1353/1, 285.  
322 Adv.RvS van 9 oktober 2017 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en 
het Vlaams Gewest over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 769, randnummer 
51.3. 
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In het derde hoofdstuk wordt nagegaan of het recht om uit te dagen overeen zou kunnen 

stemmen met een van deze instrumenten.  
 

116. Hoewel de decreetgever met haar decreet vereenvoudiging en versnelling wenst te 

bewerkstellingen, is dit artikel daar geen voorbeeld van. De Raad van State, afdeling 

wetgeving stelde in zijn advies dat het artikel beter zou worden opgesplitst, omdat het een 

artikel is dat zeer diverse zaken regelt.323 De decreetgever heeft dit advies van de RvS echter 

niet gevolgd.  

 

Het beheer van budgetten werd beter in een afzonderlijke artikel geregeld. Het was best 

mogelijk om dit concept in de titel over participatie te regelen in een afzonderlijk hoofdstuk “het 

beheer van budgetten door wijkcomités of burgerinitiatieven”. Hoewel het budgetbeheer een 

vorm van participatie is, valt het niet onder de noemer inspraak, voorstellen van burgers of 

verzoekschriften aan de organen. Een hoofdstuk met slechts één artikel vormt ook geen 

probleem. Op dit moment is artikel 304 het enige artikel in het tweede hoofdstuk “inspraak, 

voorstellen van burgers of verzoekschriften aan de organen.  

 

Het concept staat niet op zijn plaats in artikel 304 DLB omwille van een aantal redenen. Het 

beheer moet met name niet in het “inspraakreglement” geregeld worden. De gemeenteraad 

regelt de voorwaarden voor het budgetbeheer weliswaar in een reglement, maar artikel 304 

vereist niet dat de gemeenteraad dit in het inspraakreglement doet.  Bovendien geldt deze 

mogelijkheid enkel voor de gemeente en niet voor het OCMW. Het College is bevoegd voor 

het toevertrouwen van het beheer. Bij de andere vormen van participatie in artikel 304 DLB is 

de gemeenteraad echter bevoegd.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
323 Adv. RvS van 9 oktober 2017 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en 
het Vlaams Gewest over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 769, randnummer 
51.1. 
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HOOFDSTUK 2: INVULLING  
 

117. Dit hoofdstuk bekijkt een mogelijke invulling voor het recht om uit te dagen. Meer 

bepaald wordt bekeken in welke mate een Nederlandse invulling van het recht om uit te dagen 

mogelijk is. Daarbij rijst de vraag wat het materieel en personeel toepassingsgebied precies 

moeten inhouden.  
 

118. Lokale besturen in het Vlaams Gewest en in Nederland verschillen op een belangrijk 

punt. In het Vlaams Gewest bestaat kent het lokaal bestuur twee onderscheiden 

rechtspersonen: de gemeente en het OCMW. Hoewel het decreet lokaal bestuur tot een 

verregaande integratie van deze twee rechtspersonen leidt op zowel politiek als ambtelijk vlak, 

blijven het OCMW en de gemeente twee rechtspersonen met andere bevoegdheden. De wet 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn324 blijft van toepassing in het 

Vlaams Gewest.325 De decreetgever kan immers geen federale bevoegdheden regelen. 
 

Het OCMW is bevoegd voor de maatschappelijke dienstverlening.326 In Nederland ligt die 

bevoegdheid echter bij de gemeente en niet bij een afzonderlijke rechtspersoon. Volgens de 

Wmo 2015 draagt de gemeente immers zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.327 Dit 

is niet onbelangrijk, aangezien het recht om uit te dagen voor het eerst een vermelding kreeg 

in de Wmo 2015. Initiateven in het kader van het recht om uit te dagen op het sociaal domein 

kunnen dus zonder probleem door de gemeente geregeld worden. In het Vlaams gewest ligt 

de situatie anders door de opdeling van de lokale besturen in OCMW’s en gemeenten. 

Bovendien gelden voor het sociaal domein reeds diverse andere regels. Een voorbeeld 

hiervan is het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid.328  

Voor de analyse van een mogelijk recht om uit te dagen in het Vlaams Gewest wordt echter 

de gemeente in de eerste plaats bekeken.  

                                                   
324 De wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, BS 5 augustus 
1976. Hierna OCMW-wet.  
325 Aangezien artikel 1 van de OCMW-wet bepaalt dat de OCMW’s bevoegd zijn voor de 
maatschappelijke dienstverlening en dit een federale bevoegdheid is, kan de decreetgever de OCMW’s 
als rechtspersoon niet afschaffen. Zie daarover ook het advies van de RvS nr. 61.794/3 van 9 oktober 
2017 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest over het 
lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 728-736.  
326 Artikel 1 juncto 57 OCMW-wet.  
327 Artikel 2.1.1 van de Wmo  2015.  
328 Decreet van 2 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, BS 26 februari 2018. Dit decreet 
legt de verplichting voor lokale besturen op om een lokaal sociaal beleid te voeren. In hoofdstuk vijf 
bepaalt dit decreet bovendien dat het lokaal bestuur maatregelen moet nemen om 
vermaatschappelijking te stimuleren.  
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AFDELING 1: TOEPASSINGSGEBIED  

ONDERAFDELING 1: MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED   
 

119. Bij het recht om uit te dagen nemen burger(initiatieven) publieke taken over van de 

overheid, indien zij denken dat beter te kunnen doen. In Nederlandse gemeenten kunnen in 

de regel huidige taken of voorzieningen worden overgedragen, tenzij die taken bij wet zijn 

voorbehouden aan de gemeente.329  Het recht om uit te dagen wordt bovendien zeer ruim 

opgevat.  
 

120. De vraag rijst welke taken een initiatief bij Vlaamse gemeenten zou kunnen overnemen. 

Is het überhaupt mogelijk dat burgers taken overnemen van de gemeente? Deze vraag wordt 

beïnvloed door de invulling van het woord overnemen. In de eerste plaats kan overnemen een 

overdracht van beslissingsbevoegdheid betekenen. Een dergelijke invulling is echter niet 

zonder problemen. Een overdracht van beslissingsbevoegdheid kan met name een delegatie 

betekenen. Anderzijds kan het woord overnemen louter het uitvoeren van taken betekenen. 

De vraag rijst dan welke taken door een gemeente uitbesteed330 kunnen worden en welke 

juridische instrumenten reeds bestaan.  

 

121. Uit vorig deel blijkt dat het recht om uit te dagen een zeer diverse invulling kan krijgen 

in Nederland. In bepaalde gemeenten leidde het recht tot het zelfbeheer van een sporthal of 

het beheer van een jachthaven, in andere gemeenten leidde het recht tot het opkuisen van 

een markt of tot het herinrichten van een straat. De concrete invulling bevindt zich dus op een 

spectrum. Nochtans lijkt het recht om uit te dagen weinig inhoudelijke 

beslissingsbevoegdheden te betekenen. Het gaat veeleer over uitvoeringsbevoegdheden. Om 

na te gaan in welke mate een Nederlandse invulling mogelijk is bij Vlaamse Gemeenten, moet 

eerst worden nagegaan over welke instrumenten de gemeente reeds beschikt voor het 

uitvoeren van haar bevoegdheden.  

 

SUBONDERAFDELING 1: BESTAANDE INSTRUMENTEN VOOR UITBESTEDING, 

VERZELFSTANDIGING, ….  

 

122. VERHOEST en VERSCHUERE geven zeven mogelijke vormen aan voor de 

organisatie van een overheid:  

                                                   
329 Zie supra.  
330 Uitbesteden is een ruim begrip. Zie daarvoor onder meer: S. VAN GARSSE en K. VERHOEST, 
“(Samen) doen of laten doen? Over inbesteden, uitbesteden, samenwerken of afstoten”, VTOM 2016, 
afl. 4, (97) 97-109. 
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- De uitvoering in eigen beheer 

- De interne delegatie 

- Intern verzelfstandigde dienst of agentschap 

- Extern verzelfstandigd agentschap (hetzij publiekrechtelijk, hetzij privaatrechtelijk) 

- Uitbesteding 

- Privatisering 

- Dienstverlening door gesubsidieerde non-profit organisaties. 331 

 

123. Een eerste groep instrumenten waar gemeenten en OCMW’s gebruik van maken, 

wanneer zij een taak niet zelf willen uitvoeren, zijn instrumenten voor verzelfstandiging.  

LEUS gaf als een van de eersten een bestuursrechtelijke duiding bij het begrip 

verzelfstandiging. Zij stelde een kwalificatie voor de twee vormen van verzelfstandiging vast: 

de interne en de externe verzelfstandiging. Bij interne verzelfstandiging is er sprake van een 

interne delegatie van beheersbevoegdheden binnen eenzelfde rechtspersoon. Interne 

verzelfstandiging betekent volgens deze auteur een deconcentratie. Bij externe 
verzelfstandiging wordt het beheer van een bepaalde overheidstaak overgedragen naar een 

rechtsvorm buiten de overheidsstructuur. Dit komt volgens deze auteur neer op een 

functionele decentralisatie.332 S. DE SOMER geeft een definitie aan het bredere begrip 

verzelfstandiging: “het toevertrouwen van de behartiging van een overheidstaak aan van de 

kernadministratie onderscheiden entiteiten die deze taak uitvoeren met een zekere mate van 

autonomie ten opzichte van de politiek gemandateerde organen.”333  

 

Het recht om uit te dagen zou in theorie onder deze definitie kunnen vallen. Het gaat immers 

om een overheidstaak die wordt toevertrouwd aan een andere entiteit, met name een 

burgervereniging. Die vereniging voert dan de taak uit. Het is echter niet helemaal duidelijk of 

het recht om uit te dagen wel een zekere mate van autonomie betekent. Met een zekere mate 

van autonomie wordt bij deconcentratie een zelfstandige beheers- of beslissingsbevoegdheid 

bedoeld. Bij de tweede vorm is er sprake van decentralisatie, in dat geval is er slechts een 

                                                   
331 B. VERSCHUERE en K. VERHOEST, “verzelfstandiging van publieke diensten” in F. DE RYNCK, A. 
HONDEGEM, S. OP DE BEECK, W. VAN DOOREN en B. VERSCHUERE, Handboek bestuurskunde, 
Brugge, Vanden Broele, 2013, 236.  
332 K. LEUS, “Een klassiek bestuursrechtelijke benadering van het verschijnsel “verzelfstandiging” van 
openbare diensten: naar een nieuw evenwicht tussen autonomie en centrale sturing” in J.E. KRINGS 
(eds.), Liber amicorum prof. Dr. G. Baeteman, Deurne, Story Scientia, 1997, 585-624. 
333 S. DE SOMER, “internationale impuls en nationale beheersingsdrang inzake bestuurlijke 
verzelfstandiging: het Grondwettelijk Hof en de casus van de energieregulator”, TBP 2012, afl. 4, (214) 
217.  
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bestuurlijk toezicht op die bevoegdheid.334  Het is bij het recht om uit te dagen nog niet 

helemaal duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een zelfstandige beheers- of 

beslissingsbevoegdheid. Op het eerste zicht lijkt dit niet het geval te zijn.  

 

124. Gemeenten en OCMW’s maken reeds verschillende jaren gebruik van instrumenten 

voor verzelfstandiging. In het Gemeentedecreet, OCMW-decreet en Decreet op 

intergemeentelijke samenwerking werden diverse vormen van verzelfstandiging geregeld.335 

Deze drie decreten werden samengevoegd door het decreet lokaal bestuur. Het decreet lokaal 

bestuur bracht in dat verband een aantal wijzigingen mee.336 Het decreet lokaal bestuur regelt 

thans op drie plaatsen vormen van verzelfstandiging en samenwerking. Ten eerste regelt het 

decreet de extern verzelfstandigde agentschappen.337 Ten tweede regelt het decreet de 

intergemeentelijke samenwerking.338 Ten laatste regelt het decreet de verenigingen en 

vennootschappen voor maatschappelijk welzijn.339 Hier moet opgemerkt worden dat het niet 

mogelijk lijkt om een verzelfstandigd orgaan op te richten dat enkel bestaat uit een 

burgervereniging.  

 

125. Een tweede groep instrumenten betreft de uitbesteding door de gemeente. Bij 

uitbestedingen wordt een overheidstaak aan een rechtspersoon overgedragen. Kenmerkend 

bij uitbestedingen heeft de gemeente geen institutionele band met de rechtspersoon.340  

 

126. In het kader van de uitvoering van openbare taken speelt het aanbestedingsrecht. De 

wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 17 juni 2016 

inzake overheidsopdrachten zetten drie Europese richtlijnen over overheidsopdrachten en 

concessies om.  

 

                                                   
334 S. DE SOMER, “internationale impuls en nationale beheersingsdrang inzake bestuurlijke 
verzelfstandiging: het Grondwettelijk Hof en de casus van de energieregulator”, TBP 2012, afl. 4, (214) 
217.  
335 Zie onder meer: S. VAN GARSSE, “Verzelfstandiging bij lokale besturen: een juridische update” in 
S. LIERMAN (eds.), Themis 84- Actualia Gemeenterecht, Brugge, Die Keure, 2013, 1-14; J. DUJARDIN 
en W. SOMERS (eds.), Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, Brugge, 
Die Keure, 2013, 475p; en voor OCWM’s: W. RASSCHAERT, L. VERMEIREN en B. WARNEZ (eds.), 
OCMW-verzelfstandiging, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 413p.   
336 Voor een inhoudelijke bespreking van wijzigingen aangebracht door het decreet over het lokaal 
bestuur zie: F. VANDENDRIESSCHE, “Gemeentelijke verzelfstandiging en samenwerking onder het 
Decreet Lokaal Bestuur”, T.Gem. 2018, afl. 3-4, (222) 222-245.  
337 Deel 2, titel III van het decreet over het lokaal bestuur.  
338 Deel 3, titel III van het decreet over het lokaal bestuur.  
339 Deel 3, titel IV van het decreet over het lokaal bestuur.  
340 M. DE GROOT, “Privatisering van de exploitatiewinst bij uitbesteding: een noodzakelijk kwaad”, 
T.Gem. 2013, afl. 4, (232) 232.  
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Een gemeente is een aanbestedende overheid en valt dus onder de toepassing van de 

wetgeving overheidsopdrachten. Wanneer er sprake is van een overheidsopdracht is de 

overheidsopdrachtenwetgeving van toepassing.341 Artikel 2, 17° definieert een 

overheidsopdracht. Er is sprake van een overheidsopdracht wanneer een aanbestedende 

overheid een overeenkomst sluit met een of meer ondernemers voor de uitvoering van werken, 

het verlenen van diensten of het leveren van producten. Bovendien moet deze overeenkomst 

onder bezwarende titel worden gesloten. De wet definieert vervolgens de opdrachten voor 

diensten, leveringen en werken. MORTIER onderscheidt drie elementen voor 

overheidsopdrachten: (1) het bestaan van een overeenkomst, (2) een organiek criterium en 

(3) een materieel criterium. Het organiek criterium betreft de aanbestedende overheid. Het 

materieel criterium betreft het voorwerp van de overeenkomst. Niet elke overeenkomst die de 

overheid sluit, is immers een overheidsopdracht.342  

 

De definitie van het recht om uit te dagen kan tot problemen leiden. Wanneer een wijkcomité 

bijvoorbeeld zou voorstellen om een bepaalde straat opnieuw in te richten of op te kuisen, dan 

kan dit onder de definitie van een overheidsopdracht vallen. Aangezien het recht om uit te 

dagen het overhevelen van middelen impliceert, kan ook aan het vereiste van een 

overeenkomst onder bezwarende titel worden voldaan.   

 

Mocht een gemeente een recht om uit te dagen mogelijk maken, waarbij een vereniging van 

burgers een taak kan uitvoeren van de gemeente, dan zal een beoordeling in concreto 

vereist zijn voor de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving.  Leidt deze beoordeling 

tot een positief antwoord, dan moet de wetgeving overheidsopdrachten worden nageleefd. Dit 

leidt tot problemen voor een procesmatige werkwijze zoals in Nederland. In het hoofdstuk over 

de juridische problemen die kunnen rijzen bij het recht om uit te dagen wordt verder ingegaan 

op de problematiek van de overheidsopdrachten.  

 

SUBONDERAFDELING 2: DELEGATIEVERBOD  

 

127. Artikel 33 van de Grondwet bepaalt dat alle machten worden uitgeoefend op de wijze 

door de grondwet bepaald. In principe geldt er een delegatieverbod voor de overheid.343 Het 

Hof van Cassatie stelde het principiële verbod van delegatie vast in een arrest van 6 februari 

                                                   
341 B. GHEYSENS en K. WAUTERS, Overheidsopdrachten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 134.  
342 T. MORTIER, overheidsopdrachten anno 2019, van aanbestedingen over mededingingsprocedures 
tot concessies, Brussel, Larcier, 2019 25-26.  
343 S. DE SOMER en I. OPDEBEEK, algemeen bestuursrecht, grondslagen en beginselen, Antwerpen, 
Intersentia, 2017, 336.  
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1891.344 Delegatie houdt in dat een overheid beschikt over haar eigen bevoegdheden zonder 

dat zij daartoe gerechtigd is.345 De rechtspraak evolueerde echter en laat meer en meer toe 

dat een overheid haar bevoegdheid onder bepaalde voorwaarden toch in bepaalde gevallen 

kan delegeren.346 Delegatie kon volgens Cassatie wel voor ondergeschikte zaken, waarbij de 

delegatie zich beperkt tot detailmaatregelen. De delegans moet controle over de delegataris 

blijven uitoefenen en de delegatie moet bovendien herroepbaar zijn. 347 

 

Delegatie mag niet verward worden met het toewijzen van bevoegdheden (attributie). Bij het 

toewijzen van bevoegdheden stelt een administratieve overheid een orgaan in of kent zij een 

bevoegdheid toe. In de regel gebeurt die toewijzing door middel van een wetskrachtige 

norm.348   

  

128. Voor wat betreft de gemeente is delegatie niet nieuw. Het gemeentedecreet breidde 

de mogelijkheden van de gemeenten om te delegeren drastisch uit. Uiteraard blijven hier 

tevens de voorwaarden gelden voor de toelaatbaarheid van een delegatie. Zo moet er altijd 

een wettelijke (of decretale) grondslag voor handen zijn. 349  
 

Het decreet lokaal bestuur bracht een aantal wijzigingen mee. Onder meer de bepalingen 

over het budgethouderschap werden afgeschaft. De gemeenteraad heeft volheid van 

bevoegdheid voor gemeentelijke aangelegenheden.350 Het decreet lokaal bestuur bepaalt 

thans in artikel 41 dat de gemeenteraad bevoegdheden kan delegeren aan het college van 

burgemeester en schepenen. Dat artikel bevat in het tweede lid een lijst met bevoegdheden 

die de gemeenteraad niet kan delegeren aan het college. Door het decreet lokaal bestuur 

worden een aantal punten toegevoegd aan die lijst.351 

Niet alleen de gemeenteraad kan bevoegdheden delegeren. Het college van burgemeester en 

schepenen kan bevoegdheden delegeren aan de algemeen directeur.352 De algemeen 

                                                   
344 Cass. 6 februari 1891, Pas. 1891, I, 54.  
345 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 21-22.  
346 B. LOMBAERT, “La délégation de compétence en matière administrative et le pouvoir d’évocation 
du délégant”, A.P.T. 1997, afl.3, (155)  155-160.  
347 Cass. 4 mei 1920, Pas. 1920, I, 135; J. VAN NIEUWENHOVE, “Delegatie van regelgevende 
bevoegdheid in België”, TVW 2017, (196) 196.  
348 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 21-22. 
349 G. VAN HAEGENBORGH, “Delegatie van bevoegdheden en budgethouderschap: de weg naar een 
bestuurlijke en ambtelijke dynamiek in de Vlaamse gemeenten”, TBP 2007, afl. 1, (3) 3-4.  
350 Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur.  
351 Memorie van toelichting bij ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, 
nr. 1353/1, 63-35.  
352 Artikel 57 van het decreet lokaal bestuur.  
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directeur kan op zijn beurt bevoegdheden delegeren aan personeelsleden. Het decreet lokaal 

bestuur lijkt echter geen mogelijkheid te voorzien om bevoegdheden aan burgerinitiatieven te 

delegeren.  
 

129. DE GROOT onderzoekt of taken van openbare dienst onder de delegatieleer vallen. 

Hij merkt op dat er in de Belgische rechtsleer discussie bestaat over de vraag of de overdracht 

van openbare diensten, wat de overdracht van een uitvoerings- of beheerstaak inhoudt, op 

dezelfde manier moet worden behandeld als de overdracht van een 

beslissingsbevoegdheid.353 Een eerste strekking houdt in dat de delegatieleer enkel geldt voor 

de overdracht van de bevoegdheid om eenzijdige rechtshandelingen354. Een tweede strekking 

houdt in dat een concessie van openbare dienst als een delegatie van een openbare dienst 

kan worden beschouwd355.  

 

DE GROOT wijst erop dat hoewel de grondwet onvoldoende duidelijkheid biedt over de 

toelaatbaarheid van het private beheer van taken van openbare diensten, de afdeling 

wetgeving van de Raad van State in zijn adviezen wel duidelijkheid heeft gebracht. Volgens 

deze auteur gelden twee voorwaarden, wil een overheid een taak van openbare dienst 

overdragen. In de eerste plaats mag de overheid geen essentiële taak of functie overdragen. 

In de tweede plaats mag de overheid niet op onbepaalde en algemene wijze afstand doen van 

de overheidstaak.356  
 

 

 

 

 
 

                                                   
353 M. DE GROOT, Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst, 
Brugge, Die Keure, 2018, 94-95, nr. 146.  
354 F. KOEKELBERG, “La léicité de la délégation de pouvoir: avant tout une question de limites”, (noot 
onder RvS juni 1984, nr. 24.514, Crabbe), APT 1985, afl. 3, (133) 143; A. BUTTGENBACH, Théorie 
générale des modes de gestion des services publiques en Belgique, Brussel, Larcier, 1952, 161, nr. 
178 Deze auteur merkt op dat delegatie en daarmee gelinkt ook deconcentratie louter juridische 
problemen zijn, waarbij enkel de overdracht van beslissingsbevoegdheid een probleem is, maar dat 
bijvoorbeeld de overdracht van de handtekeningsbevoegdheid geen enkel probleem stelt. Het vraagstuk 
van deconcentratie wordt in de rechtsleer vaak gelinkt aan het vraagstuk van de delegatie en de 
attributieleer.  
355 M. PÂQUES, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-scientia, 
1991, 194, nr. 141. PÂQUES haalt aan dat een concessie van openbare dienst een delegatie inhoudt 
en het om die reden noodzakelijk is dat de administratie een permanente controle kan uitoefenen op de 
uitvoering van de openbare dienst.  
356 M. DE GROOT, Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst, 
Brugge, Die Keure, 2018, 95-97.  
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ONDERAFDELING 2: PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED  
 

130. In Nederlandse gemeenten staat het recht om uit te dagen open voor (buurt)bewoners. 

Dit is niet verbazingwekkend, aangezien het recht om uit te dagen als een buurtrecht werd 

geconcipieerd. Bij Vlaamse gemeenten zou het recht om uit te dagen ook kunnen gebruikt 

worden door bewoners van een buurt of wijk. Het recht om uit te dagen is immers een 

instrument om de betrokkenheid van burgers te bevorderen. Bovendien kan op die manier 

gestart worden met kleinschalige experimenten en projecten voor het recht om uit te dagen. 

De Nederlandse ervaring leert ons dat het recht om uit te dagen niet zonder uitdagingen is. In 

Vlaamse gemeenten kunnen problemen rijzen die in Nederlandse gemeenten niet rijzen. Bij 

een kleinschaliger project kan het gemakkelijker zijn om problemen samen met de bewoners 

aan te pakken.  

 

131. Hierbij moet echter een opmerking gemaakt worden. Het Decreet lokaal bestuur 

voorziet een mogelijkheid voor burgerinitiatieven of wijkinitiatieven om het beheer van 

budgetten over te nemen voor de realisatie van projecten of bepaalde acties. Het recht om uit 

te dagen kan dus bepaalde gelijkenissen vertonen met deze vorm van budgetbeheer. In een 

volgende afdeling wordt nagegaan wat dit budgetbeheer door burgerinitiatieven of wijkcomités 

precies betekent.  

 

AFDELING 2: PROCES  
 

132. Uit vorig deel bleek dat het recht om uit te dagen tot stand komt door middel van een 

proces. Een geslaagd initiatief vereist immers samenwerking en dialoog tussen gemeente en 

initiatiefnemers.  

Indien Vlaamse gemeenten op dezelfde manier zouden willen werken, rijzen echter een aantal 

problemen. Een initiatief kan namelijk onder de toepassing van de regelgeving 

overheidsopdrachten (of concessies) vallen. In dat geval moeten bepaalde regels en 

procedures worden gevolgd. In volgend hoofdstuk wordt op deze problematiek verder 

ingegaan.  
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AFDELING 3: TUSSENCONCLUSIE  
 

133. De vraag of het recht om uit te dagen in Vlaamse gemeenten mogelijk is, kan niet op 

eenduidige manier beantwoord worden. Het recht voor burgers om taken van de overheid over 

te nemen, is een ruimte definitie. Bovendien kent Nederland een zeer diverse invulling voor 

het recht om uit te dagen. Hierdoor kan het recht om uit te dagen in meerdere denkpistes 

worden opgesplitst.  
 

In de eerste plaats kan het overnemen van taken worden geïnterpreteerd als een overdracht 

met inbegrip van beslissingsbevoegdheid. Het delegatieverbod zorgt hier voor problemen. Op 

dit moment lijkt een dergelijke invulling van het recht om uit te dagen niet mogelijk.  

Het uitvoeren van een taak van de gemeente door burgers kan mijns inziens wel. Hierbij rijst 

echter een probleem met betrekking tot de werkwijze van het recht om uit te dagen. Wanneer 

de overheidsopdrachtenwetgeving van toepassing is, moet de gemeente die wetgeving ook 

naleven. Deze problematiek wordt in het vierde hoofdstuk onderzocht.  
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HOOFDSTUK 3: GELIJKAARDIGE INSTRUMENTEN VOOR PARTICIPATIE 

IN HET DECREET LOKAAL BESTUUR?  
 
AFDELING 1: MOGELIJKE INSTRUMENTEN  
 

134. In het eerste hoofdstuk werden de participatiemogelijkheden in het decreet lokaal 

bestuur reeds uiteengezet.  Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur regelt diverse 

instrumenten voor participatie:  

- Het plaatsen van voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad;  

- Het plaatsen van voorstellen en vragen op de agenda van de OCMW-raad; 

- Het recht om verzoekschriften in te dienen bij organen van de gemeente en het OCMW; 

- Het organiseren van gemeentelijke adviesraden door de gemeenteraad;   

- Andere – niet nader gedefinieerde- initiatieven om inspraak te bevorderen;  

- Het toevertrouwen van het beheer van budgetten aan wijkcomités of burgerinitiatieven 
door het CBS (onder de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad).  

 

Het recht om uit te dagen lijkt niet overeen te stemmen met het merendeel van de reeds 

geregelde instrumenten in het decreet. Het recht om uit te dagen leidt immers niet tot het 

organiseren van een adviesraad of het plaatsen van een voorstel of een vraag op de agenda 

van de gemeenteraad. Een verzoekschrift heeft een andere invulling en doelstelling dan het 

overnemen van taken van de gemeente.  

 

De laatste twee instrumenten bieden echter meer mogelijkheden. Het recht om uit te dagen 

zou onder een ander initiatief om inspraak te bevorderen kunnen vallen. Het uitdagingsrecht 

is immers een instrument voor participatie van burgers.   

 

Het beheer van budgetten door wijkcomités of burgerinitiatieven zou overeen kunnen komen 

met het recht om uit te dagen. In volgende afdeling worden de gelijkenissen en verschillen 

tussen het wijkbudget en het recht om uit te dagen uiteengezet.  
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AFDELING 2: HET BUDGETBEHEER DOOR WIJKCOMITÉS EN 

BURGERINITIATIEVEN  
 

135. Bij de hoorzitting in het Vlaams parlement over het witboek Open en wendbare overheid 

werden een aantal vragen gesteld over het recht om uit te dagen op Vlaams niveau. 

Parlementslid Michel DOOMST merkt hierbij op dat het recht om uit te dagen lokaal de vorm 

inneemt van de burgerbudgetten.357 Dit hoeft echter niet noodzakelijk het geval te zijn. Een 

burgerbudget zou immers als een vorm van het recht om uit te dagen kunnen worden 

beschouwd, maar door de grote vrijheid bij het gebruiken van deze vorm van directe 

democratie kan dit recht ook op een andere manier worden ingevuld. In volgende 

onderafdeling wordt nagegaan wat het wijkbudget precies inhoudt. Vervolgens worden de 

kenmerken van het wijkbudget vergeleken met die van het recht om uit te dagen.  
 

ONDERAFDELING 1: BEGRIP  
 

136. Volgens het decreet lokaal bestuur kan het college van burgemeester en schepenen 

het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde acties of een project aan 

wijkcomités of burgerinitiatieven toevertrouwen358. De mogelijkheid om een deel van het 

budget over te dragen aan wijkcomités of burgerinitiatieven werd ingevoerd in het 

gemeentedecreet naar aanleiding van een amendement.359   

 

Thans situeert voormelde mogelijkheid zich in afdeling over participatie. In het 

gemeentedecreet was dit echter niet het geval. Het concept viel met name onder de artikelen 

over het budgethouderschap.360 Artikel 158 van het Gemeentedecreet bepaalde dat het 

budgethouderschap361 (…) de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat 

taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie 

nastreeft .  
 

                                                   
357 Hand. Vl.Parl. Verenigde commissies voor bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering en 
stedenbeleid, en algemeen beleid, financiën en begroting 2017-18, 3 oktober 2017, nr. 1242/2, 7.  
358 Artikel 304 § 6 decreet lokaal bestuur; E. LANCKSWEERDT, “Het decreet lokaal bestuur en 
burgerparticipatie”, T.Gem. 2018, afl. 3-4, (208) 214-215.  
359 Amendement nr. 76 op het ontwerp van Gemeentedecreet, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 347/2, 31.  
360 Oud artikel 159 § 4 van het gemeentedecreet. Het wijkbudget situeerde zich in het hoofdstuk over 
de planning en het financieel beheer onder de bepalingen over het budgethouderschap.  
361 Budgethouderschap kan als een vorm van verzelfstandiging worden beschouwd. Zie: J. DUJARDIN 
en W. SOMERS (eds.), Het college van burgemeester en schepenen: Bevoegdheden, Brugge, die 
Keure, 2011, 317 -318 en F. SCHRAM, “Budgethouderschap in het gemeentedecreet” in JURA 
FALCONIS (eds.), Het nieuwe gemeentedecreet, Antwerpen, Intersentia, 2007, (67) 72-73. 
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Volgens de memorie van toelichting bij het decreet lokaal bestuur staat het concept inhoudelijk 

beter op zijn plaats bij de bepalingen over participatie.362 De vraag rijst of de decreetgever dit 

concept dan nog steeds als een vorm van budgethouderschap beschouwt. De decreetgever 

merkt immers op dat het budgethouderschap een concept is dat niet langer “in die vorm” wordt 

hernomen in het decreet.363 De decreetgever gebruikt de term “budgethouderschap’ niet 

langer. Artikel 304 §6 van het decreet lokaal bestuur verving deze term met “het beheer van 

budgetten”. De Raad van State lijkt dit concept echter nog steeds als een vorm van 

budgethouderschap te beschouwen in haar advies bij het decreet lokaal bestuur.364  

 

137. In de rechtsleer wordt opgemerkt dat het toevertrouwen van het beheer van budgetten 

van wijkcomités of burgerinitiatieven een bijzondere vorm van delegatie inhoudt.365 In het 

kader van die delegatie moeten de wijkcomités en burgerbudgetten volgens VAN 

HAEGENBORGH als een orgaan van de gemeente worden beschouwd.366 SCHRAM en 

MAES volgen die opvatting.367 LANCKSWEERDT is echter van mening dat de wijkcomités en 

burgerinitiatieven niet als een orgaan van de gemeente moeten worden beschouwd. Volgens 

hem zijn deze comités en initiatieven eerder particuliere actoren die een subsidie ontvangen.368 

 

De vraag rijst of het budgetbeheer vandaag nog steeds als een delegatie moet worden 

beschouwd. In de eerste plaats is er sprake van een wijziging van de gebruikte terminologie 

in het decreet. Het decreet verving met name de woorden “delegeren” en “delegatie” door 

“toevertrouwen” en “beheer”.  

                                                   
362 MvT bij ontwerp van het decreet lokaal bestuur, Parl.St.Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 125.  
363 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur; Parl.St. Vl. Parl 2017-
18, nr. 1353/1, 125. 
364 De Raad merkt immers op dat het artikel zeer diverse aangelegenheden regelt, waaronder het 
budgethouderschap. Adv. RvS van 9 oktober 2017 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Gewest over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr. 1353/1, 
769, randnummer 51.1. 
365 Het budgethouderschap wordt beschouwd als een vorm van delegatie. Zie: F. SCHRAM, “Het 
budgethouderschap in het gemeentedecreet” in JURA FALCONIS (eds.), Het nieuwe gemeentedecreet, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (67) 69.  
366 G. VAN HAEGENBORGH, “Delegatie van bevoegdheden en budgethouderschap: de weg naar een 
bestuurlijke en ambtelijke dynamiek in de Vlaamse gemeenten?”, TBP 2007, afl. 1, (3) 11. Deze auteur 
is van oordeel dat er sprake is van een bijzondere delegatie. Een wijkcomité of burgerinitiatief is met 
name niet bekleed met het openbaar gezag. Omdat een delegatie plaatsvindt, beschouwt deze auteur 
de wijkcomités en burgerinitiatieven als een orgaan van de gemeente.  
367F. SCHRAM, ”Het budgethouderschap in het gemeentedecreet” in JURA FALCONIS (eds.), Het 
nieuwe gemeentedecreet, Antwerpen, Intersentia, 2007, (67) 79; R. MAES, “De plaats van de burger in 
het gemeentedecreet”, in JURA FALCONIS (eds.), Het nieuwe gemeentedecreet, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (91) 102-103.  
LANCKSWEERDT beschouwt de wijkcomités en burgerinitiatieven echter niet als een orgaan van de 
gemeente  
368 E. LANCKSWEERDT, Handboek burgerparticipatie, Brugge, Die Keure, 2009, 211-212, randnummer 
346. 
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Waar vroeger het beheer van budgetten door wijkcomités of buurtbudgetten werd geregeld in 

het kader van het budgethouderschap, is dit niet langer het geval. Het budgethouderschap 

was een decretaal geregelde vorm van delegatie.369 Het decreet lokaal bestuur regelt immers 

de verschillende delegatiemogelijkheden niet langer. In plaats daarvan moet het bestuur de 

mogelijkheden voor delegatie regelen in het organisatiebeheerssysteem.370 De gemeente zou 

hierdoor meer genuanceerd te werk kunnen gaan bij het toevertrouwen van bevoegdheden 

aan personeelsleden.371  Voor het beheer van budgetten door wijkcomités of initiatieven wordt 

niet expliciet bepaald dat dit in het organisatiebeheersingssyteem zou moeten worden 

geregeld. Volgens de memorie van toelichting moeten delegaties echter via dat systeem 

worden geregeld.372 Dit is een mogelijke indicatie dat de decreetgever het wijkbudget als een 

loutere vorm van participatie beschouwt en niet als een delegatie.  

De memorie van toelichting bij het artikel merkt op dat de diverse delegatiemogelijkheden niet 

langer decretaal geregeld worden, het budgetbeheer door wijkcomités daarentegen regelt de 

decreetgever nog steeds.373  

 

Anderzijds wordt de bepaling over het wijkbudget inhoudelijk slechts in beperkte mate 

gewijzigd.374 Het beheer van budgetten kan nog steeds worden toevertrouwd aan 

burgerinitiatieven of wijkcomités. Een personeelslid wordt nog steeds aangeduid voor de 

praktische uitvoering.375  

 

138. LANCKSWEERDT houdt er een andere mening op na. Volgens deze auteur betekent 

het beheer van budgetten het toekennen van een subsidie.376   De kwalificatie als subsidie 

                                                   
369 B. VAN DOOREN, “Decreet lokaal bestuur: planning en financieel beheer en externe audit”, T.Gem. 
2018, afl. 3-4, (246) 253-254.  
370 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-
18, nr. 1353/1, 125 ; artikel 220 van het decreet lokaal bestuur.  
371 B. VAN DOOREN, “Decreet lokaal bestuur: planning en financieel beheer en externe audit”, T.Gem. 
2018, afl. 3-4, (246) 253-254. 
372 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-
18, nr. 1353/1, 125  
373 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-
18, nr. 1353/1, 125 
374 In een bijdrage in het Tijdschrift voor Gemeenterecht merkt LANCKSWEERDT op dat aangezien het 
wijkbudget slechts op een zeer beperkte wijze is gewijzigd, de eerdere rechtsleer met betrekking tot het 
wijkbudget relevant blijft. Hij geeft echter niet weer op welke punten de rechtsleer moet worden 
bijgepast. E. LANCKSWEERDT, “Het Decreet Lokaal Bestuur en burgerparticipatie”, T.Gem. 2018, afl. 
3-4, (208) 214.  
375 Artikel 304 § 6 decreet over het lokaal bestuur.  
376 Een subsidie krijgt in het decreet over het lokaal bestuur geen definitie. Het decreet bepaalt 
daarentegen wel in artikel 41, tweede lid, 23° dat de gemeenteraad haar bevoegdheid om 
subsidiereglementen op te stellen niet kan delegeren aan het college.  
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heeft gevolgen voor de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle 

op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.377 Volgens deze auteur valt 

het wijkbudget onder de toepassing van voormelde wet. Een toelage wordt in het kader van 

deze wet als volgt begrepen: “elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm 

of de benaming ervan, met inbegrip van de zonder interest verleende terugvorderbare 

voorschotten, toegekend ter bevordering van voor het algemeen belang dienstige activiteiten, maar 

met uitsluiting van de prijzen die aan geleerden en kunstenaars voor hun werken worden 

verleend.”378  Het budgetbeheer door wijkcomités voldoet aan deze definitie. Het beheer van 

budgetten dient immers voor de realisatie van projecten. Die projecten vallen onder een 

activiteit die het algemeen belang dienstig is.379  

 

De decreetgever lijkt een kwalificatie als subsidie echter niet voor ogen te hebben gehad. 

Artikel 304 § 6 DLB hanteert de term beheer en niet de term subsidie. De lijst met 

bevoegdheden die de gemeenteraad niet kan overdragen aan het college380, bevat twee 

afzonderlijke punten. Enerzijds bepaalt deze lijst dat de gemeenteraad haar bevoegdheid 

inzake artikel 304 § 6 niet kan overdragen in punt 18. Dat punt behandelt bevoegdheden in 

het kader van de beheers- en beleidscyclus. In punt 23 bepaalt het decreet echter dat de 

gemeenteraad haar bevoegdheid om subsidiereglementen op te stellen niet kan overdragen.  

 

139. Ongeacht of het budgetbeheer door wijkcomités dan wel een delegatie of een subsidie 

uitmaakt, blijft het budgetbeheer slechts op zeer summiere wijze geregeld. Dit heeft voordelen. 

De gemeenteraad kan op die manier zelf bepalen in welke gevallen zij dit concept mogelijk wil 

maken. Maatwerk op lokaal niveau wordt daardoor mogelijk. Anderzijds heersen op dit 

moment een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de kwalificatie.  

 

ONDERAFDELING 2: KENMERKEN  
 

140. Een wijkbudget houdt in dat het beheer van het gemeentelijk budget wordt 

toevertrouwd aan een wijkcomité of burgerinitiatief. Het initiatiefrecht ligt bij het wijkcomité 

                                                   
Voor uitgebreide bespreking van het begrip “subsidie” zie D. RENDERS, T. BOMBOIS en L. VANSNICK, 
“La définition de la subvention et ses rapports avec la notion d’aide d’état” in D. RENDERS (ed.), Les 
Subventions, Bruxelles, Larcier, 2011, 11-161.  
377 Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen, BS 6 december 1983.  
378 Artikel 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.  
379 E. LANCKSWEERDT, Handboek Burgerparticipatie, Brugge, Die Keure, 2009, 215. 
380 Artikel 41 tweede lid van het decreet lokaal bestuur. 
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of burgerinitiatief dat een bepaald project wil realiseren. LANCKSWEERDT merkt terecht op 

dat de termen wijkcomité en burgerinitiatief verwarrende termen zijn.  

 

141. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden waaraan het wijkcomité of burgerinitiatief 

moet voldoen. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid bovendien niet delegeren aan het 

college.381 De gemeenteraad zal deze voorwaarden in een reglement moeten bepalen. De 

gemeenteraad in dat reglement moet minstens bepalen wanneer een initiatief voldoende 

gedragen is door de wijk.382 Volgens de verantwoording in de parlementaire voorbereiding van 

het gemeentedecreet laat dit artikel de gemeenteraad toe om een goede inschatting te maken 

over de voorwaarden en het draagvlak in de wijk of buurt.383  

 

142. Het beheer van het budget wordt voor een specifiek doel overgedragen aan een 

wijkcomité of burgerinitiatief. Dat doel betreft de realisatie van een project of een welbepaalde 

actie. Wat precies onder een project of welbepaalde actie verstaan wordt, wordt niet 

verduidelijkt door de wetgever. LANCKSWEERDT merkt op dat het beheer van budgetten 

hierdoor voor een groot aantal zaken kan worden ingeschakeld. Het zou grote mogelijkheden 

bieden aan zogenaamde horizontale vormen van burgerdemocratie.384 Volgens deze auteur 

impliceert “projecten” een bedoeling om middelen ter beschikking te stellen voor bepaalde 

plannen en niet voor werkingskosten van een wijkcomité of burgerinitiatief.385 Aangezien de 

gemeenteraad de voorwaarden bepaalt voor het budgetbeheer, kan de gemeenteraad ook 

bepalen welke projecten in aanmerking komen. De gemeenteraad kan een ruime invulling 

geven aan het begrip project of actie. Aan een ruime interpretatie van projecten zijn er echter 

ook beperkingen. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheid uiteraard niet te buiten gaan.  

 

Bij de realisatie van het project of de bepaalde actie moet de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten worden nageleefd. De decreetgever vond dit aanvankelijk belangrijk 

genoeg om een extra zin hierover in het ontwerp van het decreet op te nemen.386 Naar 

aanleiding van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het ontwerp 

van het decreet, schrapte de decreetgever de verwijzing naar de regelgeving 

overheidsopdrachten echter.  

                                                   
381 Artikel 41, tweede lid, 18° van het decreet lokaal bestuur.  
382 Artikel 304 § 6, eerste lid van het decreet lokaal bestuur.  
383 Amendement nr. 76 op het ontwerp van Gemeentedecreet, Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 347/2, 31.  
384 E. LANCKSWEERDT, “Het Decreet Lokaal Bestuur en burgerparticipatie”, T.Gem. 208, afl. 3-4, (208) 
215. 
385 E. LANCKSWEERDT, Handboek Burgerparticipatie, Brugge, Die Keure, 2009, 212-213.  
386 Voorgesteld artikel 302 § 6, voorontwerp van decreet van 24 februari 2017, Parl.St. Vl. Parl. 2017-
18, nr. 1353/1, 285. 
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143. Een personeelslid van de gemeente staat in voor de praktische uitvoering van het 

beheer van het overgedragen budget.387  Volgens LANCKSWEERT betekent praktische 

uitvoering de logistieke ondersteuning en de zorg voor de naleving van de wetgeving.388  

 

In tegenstelling tot het gemeentedecreet staat het de gemeente vrij om zonder overleg met het 

wijkcomité of burgerinitiatief een personeelslid aan te wijzen.389 Het bestuur kan zo het meest 

geschikte personeelslid aanduiden volgens de memorie van toelichting bij het decreet.390 Het 

decreet lokaal bestuur bepaalt niet expliciet in artikel 271 of artikel 304 § 6  welk orgaan dit 

personeelslid moet aanwijzen. Artikel 56, § 3, 3° bepaalt echter dat het college bevoegd is 

voor het financiële beheer. Uit artikel 57 volgt dat het college dit personeelslid moet aanstellen. 

In het tweede lid van artikel 57 wordt immers bepaald dat het college haar bevoegdheden in 

het kader van het financieel beheer zoals vermeld in artikel 271 niet kan delegeren aan de 

algemeen directeur. Het college wijst het personeelslid dus aan boven het hoofd van de 

algemeen directeur.391  
 

144. Het beheer van budgetten is beperkt in de tijd. Zes maanden na de algehele 

vernieuwing van de gemeenteraad vervalt het beheer volgens het decreet.392 De maximale 

duurtijd van het beheer bedraagt in theorie zes jaar. Indien het college aan het begin van de 

legislatuur het beheer reeds toevertrouwt, dan kan het beheer in principe de maximale duurtijd 

zes jaar duren.  Het is uiteraard niet uitgesloten dat de gemeenteraad bij reglement een kortere 

termijn bepaalt.  
 

145. Het decreet bepaalt niet op welke manier de budgetten worden toevertrouwd aan de 

wijkcomités of buurtbudgetten. Vermits het concept het beheer van budgetten betreft, rijst de 

vraag of een beheersovereenkomst moet gesloten worden. Het decreet lokaal bestuur legt dit 

                                                   
387 Artikel 271 van het decreet over het lokaal bestuur.  
388 E. LANCKSWEERT, “Het decreet lokaal bestuur en burgerparticipatie”, T.Gem. 2018, afl. 3-4, (208) 
215.  
389 Oud artikel 159 § 4 bepaalde immers dat het College van burgemeester en schepenen in overleg 
met het initiatief of comité een personeelslid aan moest duiden. Artikel 271 van het decreet over het 
lokaal bestuur bepaalt niets over de aanduiding van het personeelslid.  
390 Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur, Parl.St. Vl. Parl. 2017-
18, nr. 1353/1, 115-116.  
391 H. MATTHIJS, “De budgettaire bepalingen in het gemeentedecreet”, T.Gem. 2006, afl. 3, (24) 29-
30. Deze auteur merkt op dat een aantal parlementsleden vonden dat de positie van de (toenmalige 
figuur van de) gemeentesecretaris daarmee werd aangetast. Hun kritiek betrof echter artikel 159 § 3 
van het gemeentedecreet.  
392 Artikel 304 § 6 laatste lid van het decreet over het lokaal bestuur.  
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in elk geval niet op.393  Wanneer het budgetbeheer beschouwd wordt als een subsidie, dan lijkt 

het niet vereist om een beheersovereenkomst te sluiten.   
 

 

146. Samengevat bevat het wijkbudget volgende kenmerken:  
Tabel 6: kenmerken budgetbeheer 

KENMERKEN  
Burgerinitiatief of wijkcomité neemt het initiatief  
Reglement door gemeenteraad, beslissing door CBS  
Realisatie van een project of actie als voorwerp  
Begeleiding door personeelslid 

 

ONDERAFDELING 3: VERGELIJKING MET RECHT OM UIT TE DAGEN  

147. Uit vorig deel bleek dat er een vijftal kenmerken van toepassing zijn bij het recht om uit 

te dagen:  

- Initiatiefrecht voor bewoners;  

- Uitvoeringstaken; 

- Onderhandelingsproces; 

- Begeleiding en controle door gemeente; 

- Overhevelen van middelen aan het initiatief door middel van een subsidie of een 

overheidsopdracht dan wel concessie.  
 

In onderstaande tabel worden de kenmerken van enerzijds het recht om uit te dagen en 

anderzijds het wijkbudget tegenover elkaar geplaatst.  
Tabel 7: vergelijking budgetbeheer en recht om uit te dagen 

RECHT OM UIT TE DAGEN  WIJKBUDGET 
Initiatiefrecht bewoners Wijkcomité/ burgerinitiatief  
(uitvoerings)taken gemeente Realisatie van acties of projecten  
onderhandelingsproces CBS vertrouwt toe onder voorwaarden 

gemeenteraad 
Begeleiding en controle door gemeente  Personeelslid belast met praktische 

uitvoering  
Overhevelen middelen  Beheer budget  

 

 

                                                   
393 Het decreet bepaalt slechts in drie artikelen dat een beheersovereenkomst gesloten moet worden. 
Het eerste artikel, artikel 196, betreft de samenwerking tussen het OCMW en de gemeente op het 
gebied van personeel. Het tweede artikel, artikel 234, betreft de oprichting van een autonoom 
gemeentebedrijf. Tussen het autonoom gemeentebedrijf en de gemeente wordt met name een 
beheersovereenkomst gesloten. Het laatste artikel, artikel 247, behandelt de extern verzelfstandigde 
agentschappen in private rechtsvorm. Artikel 41, tweede lid, 5° van de het decreet lokaal bestuur bepaalt 
bovendien dat de gemeenteraad haar bevoegdheid voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten 
niet kan delegeren aan het college.  
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148. Het recht om uit te dagen en een wijkbudget komen overeen op een aantal punten. In 

de eerste plaats lijken beide concepten van toepassing te zijn voor burgers. Waar bij het recht 

om uit te dagen wordt gesproken van bewoners, wordt bij het budgetbeheer gesproken van 

wijkcomités of burgerinitiatieven. Bovendien vereisen beiden concepten dat er voldoende 

steun is vanuit de wijk. Het onderwerp van beide concepten is zeer gelijkaardig.  

 

Een andere gelijkenis betreft de begeleiding door een personeelslid. Bij het recht om uit te 

dagen worden de initiatiefnemers begeleid door een personeelslid. Een vaste contactpersoon 

wordt daar veelal voor aangeduid. Bij het wijkbudget is een personeelslid belast met de 

praktische uitvoering van het beheer van het budget. De taak van het personeelslid lijkt echter 

te verschillen.  
 

149. Het voorwerp van het recht om uit te dagen lijkt te verschillen van het voorwerp van 

het wijkbudget. Bij het recht om uit te dagen gaat het immers over het overnemen van taken 

van de gemeente. Bij het wijkbudget daarentegen gaat het over de realisatie van acties of 

projecten. Het wijkbudget lijkt ook helemaal niet bedoeld om burgers taken van de gemeente 

te laten overnemen.  
 

Anderzijds moet hier opgemerkt worden dat het recht om uit te dagen in Nederland een zeer 

diverse invulling kent. Het is niet ondenkbaar dat sommige initiatieven het equivalent 

betekenen van de realisatie van een project.  Een wijkbudget zou kunnen aangewend worden 

voor groenbeheer. Een dergelijk initiatief kan in Nederland via het recht om uit te dagen.394  De 

gemeenteraad kan in het reglement met betrekking tot het budgetbeheer een ruime 

omschrijving geven aan projecten.   

 

Het recht om uit te dagen situeert zich in Nederland ook op het sociaal domein. Via een 

uitdaging is het bijvoorbeeld om als buurtinitiatief maaltijdvoorzieningen te regelen (voor 

ouderen of kwetsbare personen) in de buurt.395 De vraag rijst of een dergelijk initiatief onder 

het budgetbeheer zou kunnen vallen. Stel: een burgerinitiatief wil maaltijden voorzien voor 

kwetsbare personen in de wijk . Het burgerinitiatief heeft echter middelen nodig om dat project 

tot een goed einde te kunnen brengen. De vraag rijst of via het budgetbeheer middelen aan 

                                                   
394 In de inspiratiegids voor gemeenten wordt het onderhoud van groen als voorbeeld gegeven. 
Inspiratiegids voor gemeenten, 3.  
395 In deel twee werd duidelijk dat een dergelijk initiatief binnen de toepassing van het recht om uit te 
dagen kan vallen. In Amsterdam kwam bijvoorbeeld een dergelijk project tot stand in het kader van het 
recht om uit te dagen.  De inspiratiegids voor gemeenten geeft een maaltijdservice, waardoor ouderen 
thuis kunnen blijven wonen als voorbeeld van een recht om uit te dagen.  
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dat burgerinitiatief kunnen worden overgedragen. Het voorzien van maaltijden is met name 

een initiatief in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Dit ligt binnen de bevoegdheid 

van het OCMW.396 Voor het verstrekken van sociale diensten bestaan er reeds andere 

mogelijkheden.397  Het lijkt dan ook niet evident dat de gemeenteraad in een reglement zou 

bepalen dat projecten in het kader van maatschappelijke dienstverlening onder de toepassing 

vallen van het budgetbeheer.  

 

150. Het college is bevoegd bij zowel het recht om uit te dagen als bij het wijkbudget. Bij 

het wijkbudget lijkt er echter geen sprake te zijn van een onderhandelingsproces. De 

gemeenteraad bepaalt immers bij reglement wanneer het CBS het beheer van budgetten kan 

toevertrouwen aan wijkcomités of burgerinitiatieven. Indien een initiatief of comité niet voldoet 

aan de voorwaarden uit het reglement, dan zal het CBS het beheer niet kunnen toevertrouwen. 

Er lijkt dus geen plaats te zijn voor een onderhandeling. Bij het recht om uit te dagen bekijken 

de initiatiefnemers en de gemeente samen de mogelijkheden. Het college is vervolgens 

bevoegd om een beslissing te nemen over het al dan niet goedkeuren van het plan.  

 

AFDELING 3: TUSSENCONCLUSIE 
 

151. Het decreet lokaal bestuur regelt een aantal instrumenten voor participatie. Het 

budgetbeheer is een van die instrumenten. Het wijkbudget en het recht om uit te dagen zijn 

vergelijkbare concepten, maar geen gelijke concepten. Het grootste verschil ligt bij het 

voorwerp van beide concepten. Het wijkbudget heeft met name het overnemen van taken niet 

als voorwerp. De decreetgever lijkt een dergelijke invulling ook nooit bedoeld te hebben.398  

Anderzijds kan het begrip project bij de wijkbudgetten ruim worden geïnterpreteerd. In dat 

geval zouden bepaalde initiatieven van het recht om uit te dagen onder het wijkbudget kunnen 

vallen.  
 

 

 

 

 

 

                                                   
396 Artikel 1 en artikel 57 van de OCMW-wet bepalen immers dat maatschappelijke dienstverlening een 
bevoegdheid is van het OCMW.  
397 In het kader van verzelfstandiging, voorziet het decreet lokaal bestuur immers mogelijkheden voor 
welzijnsverenigingen. Daarnaast voorziet het decreet lokaal sociaal beleid dat het lokaal bestuur 
vermaatschappelijking stimuleert. Het toekennen van een subsidie lijkt hier geen ondenkbare optie. Het 
decreet lokaal bestuur voorziet immers dat de OCMW-raad subsidiereglementen kan opstellen.  
398 In de parlementaire voorbereiding is alvast geen spoor hiervan te vinden.  
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HOOFDSTUK 4: JURIDISCHE PROBLEMEN  
 

152. Dit hoofdstuk behandelt een aantal mogelijke juridische problemen bij het invoeren van 

het recht om uit te dagen bij Vlaamse gemeenten. De voorgaande hoofdstukken hebben reeds 

kort een aantal vragen in verband met het invoeren van het recht om uit te dagen behandeld.  

De problemen die zich stellen in Nederland worden in dit hoofdstuk in de eerste plaats 

behandeld. Afdeling 1 behandelt de toegang tot het bestuur. Afdeling 2 behandelt de 

problematiek van het economisch bestuursrecht. Afdeling 3 behandelt ten slotte de 

problematiek van de rechtsbescherming.  
 

AFDELING 1: TOEGANG TOT HET BESTUUR  
 

153. In Nederland is het niet altijd evident voor initiatiefnemers om de juiste gemeentelijke 

diensten te bereiken. Enerzijds is er een probleem om de ambtelijke diensten te bereiken, 

anderzijds is het moeilijk om in gesprek te gaan met het politiek bestuur. Om na te gaan of dit 

probleem bij Vlaamse gemeenten zou plaatsvinden, is er een onderzoek nodig in het veld. Dit 

ligt echter niet in het bestek van deze masterproef.  
 

154. Het is wel mogelijk om reeds een aantal opmerkingen te maken. De onderzoekers uit 

Leiden stellen voor om een dienstbaarheidsheidsbeginsel in te voeren als beginsel van 

behoorlijk bestuur. In België is er geen algemene wet bestuursrecht.399 Beginselen van 

behoorlijk bestuur worden dan ook niet in een algemene wet verankerd in België. Het Vlaams 

Gewest nam in december 2018 een nieuw decreet aan, het Bestuursdecreet.400 Het 

Bestuursdecreet houdt echter geen algemene regeling in van het bestuursrecht. 401  In het 

Vlaams gewest bestaat er vooralsnog geen dienstbaarheidsbeginsel. De vraag of het invoeren 

van een dergelijk beginsel nodig is, vereist eerder een bestuurskundig onderzoek.  
 

 

                                                   
399 S. DE SOMER en I. OPDEBEEK, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen., Antwerpen, 
Intersentia, 2017, 331; D. FRANSEN, “Het  bestuursdecreet: Vlaams Bestuursrecht 2.0?”, De 
Juristenkrant 2019, nr. 382, (3) 3.  
400 Decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018, BS 19 december 2018.  
401 Het Bestuursdecreet voegt enkel een aantal decreten samen. Het openbaarheidsdecreet, 
klachtendecreet, decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid, decreet betreffende archiefwerking, decreet over de nomen voor 
overheidscommunicatie en een aantal decreten met betrekking tot strategische adviesraden worden 
opgeheven door het Bestuursdecreet. 
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AFDELING 2: OVERHEIDSOPDRACHTEN ALS BELEMMERING VOOR HET 

RECHT OM UIT TE DAGEN?  
 

155. In een vorige hoofdstuk bleek dat een voorstel in het kader van het recht om uit te 

dagen onder de toepassing van de overheidsopdrachten zou kunnen vallen. De kwalificatie 

als overheidsopdracht heeft een aantal gevolgen voor de toepassing van procedures. 

Bovendien leggen het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel bij 

overheidsopdrachten eveneens een aantal verplichtingen op. In de regel is er  slechts sprake 

van de gunning van een overheidsopdracht nadat de mededinging heeft kunnen spelen.402  
 

156. In het deel over Nederland werd reeds de Europeesrechtelijke invulling van het 

gelijkheids- en transparantiebeginsel uiteengezet. Voor Belgische overheidsopdrachten 

gelden deze beginselen evenzeer. In deze afdeling wordt dus louter ingegaan op de vereisten 

van voormelde beginselen op nationaal vlak. In eerste instantie wordt de Belgische wetgeving 

uiteengezet. Meer bepaald worden de toepasselijke procedures uiteengezet. Vervolgens wordt 

nagegaan of het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en evenredigheidsbeginsel 

problemen kan stellen voor het recht om uit te dagen. 

 

157. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten403 en het KB van 18 april 2017 

plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren404 regelen de overheidsopdrachten in 

België voor de klassieke sectoren.  

 

158. Hoofdstuk 2 van de overheidsopdrachtenwet regelt de algemene beginselen voor 

overheidsopdrachten onder het toepassingsgebied van de wet. Artikel 4 verankert het 

gelijkheidsbeginsel, beginsel van non-discriminatie, transparantiebeginsel en 

proportionaliteitsbeginsel. WAUTERS en GHEYSENS geven deze beginselen op nationaal en 

Europeesrechtelijk niveau dezelfde invulling. Meer nog, zij stellen dat deze beginselen 

rechtstreeks voortvloeien uit het Europees recht.405 

 

Artikel 5 van de overheidsopdrachtenwet legt vervolgens een verbod op voor kunstmatig 

beperken van de mededinging. WAUTERS en GHEYSENS stellen zich vragen bij het nut van 

                                                   
402 D. D’HOOGHE en R. VANDER HULST, “Actualia aanbestedingsrecht” in S. SOTTIAUX, N. 
APPERMONT, C. BEHRENDT, K. DEKETELAERE, D. D’HOOGHE, Q. PIRONNET, M. SPINOY, T. 
STERKCX, J. THEUNIS, S. VAN GARSSE, R. VANDER HULST, S. VERBIST en A. VERSCHAVE, 
Themis 103- Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2017, (23) 28.  
403 Hierna wet overheidsopdrachten.  
404 Hierna KB Plaatsing.  
405 B. GHEYSENS en K. WAUTERS, Overheidsopdrachten, Antwerpen, Intersentia, 2017, 70.  
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een beginsel inzake mededinging. Enerzijds merken zij op dat de beginselen inzake gelijkheid, 

transparantie en evenredigheid het beginsel naar de achtergrond dringen. Het hof van Justitie 

heeft het beginsel daarenboven nooit expliciet erkend. Anderzijds heeft de Raad van State het 

beginsel wel expliciet erkend. MORTIER lijkt het beginsel te vereenzelvigen met het 

gelijkheidsbeginsel.406 DOR stelt dat het verschil tussen mededinging en transparantie moeilijk 

te bepalen is.407 

 

159. Wanneer de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is, dan moeten de 

procedures uit deze wetgeving worden nageleefd.  De wetgeving overheidsopdrachten 

voorziet een aantal gunningswijzen.408 Er zijn twee standaardprocedures, met name de 

openbare409 en de niet-openbare procedures410. Daarnaast zijn er ook een aantal procedures 

die enkel kunnen worden toegepast, indien aan de wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Zo is 

er de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking411, de 

mededingingsprocedure met onderhandeling412, de concurrentiegerichte dialoog413, het 

innovatiepartnerschap414 en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking415.416  
 

160. Wanneer een gemeente op dezelfde manier als in Nederland zou werken, dan zou de 

wetgeving inzake de overheidsopdrachten miskend worden.  De gemeente loopt dan het risico 

dat een procedure bij de Raad van State gevoerd wordt wegens miskenning van de wetgeving 

inzake de overheidsopdrachten. De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

                                                   
406 T. MORTIER, overheidsopdrachten anno 2019, Gent, Larcier, 2019, 93-96; T. MORTIER, D. 
BATSELE en A. YERNA, Réussier ses marchés publics, Cork, Primento digital publishing, 2016, 143-
147.  
407 V. DOR, Les principes légaux la loi du 15 juin 2006, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014,26-29.  
408 Artikel 35 overheidsopdrachtenwet.  
409 Artikel 36 overheidsopdrachtenwet.  
410 Artikel 37 overheidsopdrachtenwet.  
411 Artikel 42 overheidsopdrachtenwet.  
412 Artikel 38 overheidsopdrachtenwet.  
413 Artikel 39 overheidsopdrachtenwet.  
414 Artikel 40 overheidsopdrachtenwet.  
415 Artikel 41 overheidsopdrachtenwet. 
416 D. D’HOOGHE en R. VANDER HULST, “Actualia aanbestedingsrecht”, in in S. SOTTIAUX, N. 
APPERMONT, C. BEHRENDT, K. DEKETELAERE, D. D’HOOGHE, Q. PIRONNET, M. SPINOY, T. 
STERKCX, J. THEUNIS, S. VAN GARSSE, R. VANDER HULST, S. VERBIST en A. VERSCHAVE, 
Themis 103- Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2017, (23) 33.  
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werken, leveringen en diensten en concessies417 bepaalt de mogelijke verhaalprocedures en 

sancties bij miskenning van de wetgeving overheidsopdrachten.418  
 

161. De vraag rijst of een overeenkomst gesloten in strijd met de 

overheidsopdrachtenwetgeving nietig verklaard kan worden. De discussie over het openbare 

orde karakter van de wetgeving inzake de overheidsopdrachtenis relevant voor een eventuele 

nietigverklaring van een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een 

aanbestedende overheid in strijd met de wetgeving overheidsopdrachten. In sommige 

rechtsleer wordt met name aangenomen dat (wetsartikelen over) deze beginselen van 

gelijkheid en mededinging van openbare orde zijn.419 Nochtans is er in de rechtspraak 

discussie over de precieze draagwijdte van het openbare orde karakter van de regelgeving 

inzake overheidsopdrachten.420   

 

In de rechtspraak zijn er voorbeelden van nietigverklaringen van overeenkomsten wegens 

schending van het mededingingsbeginsel. In 2014 verklaarde het Hof van Beroep van Gent 

bijvoorbeeld een overeenkomst nietig omdat het mededingingsbeginsel werd miskend. Dat 

beginsel is van openbare orde, aldus het Hof van Beroep van Gent, waardoor er sprake was 

van een absolute nietigheid.421 In 2017 oordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen 

eveneens dat een schending van de mededinging bij overheidsopdrachten tot de nietigheid 

van de overeenkomst leidt.422 
 

                                                   
417 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, BS 21 
juni 2013.  Deze wet is een omzetting van Europese richtlijnen met betrekking tot rechtsbescherming bij 
overheidsopdrachten en concessies.  
418 Voor een bespreking van de mogelijke verhaalprocedures onder de wet van 17 juni 2013 betreffende 
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake de overheidsopdrachten zie: M. 
BELMESSIERI, “Les mesures de protection jurisdictionelle des candidats et sousmissionaires évincés 
d’une procedure de marché public – armes redoutables ou factices?”, CDPK 2017, afl. 1, (2) 2 – 47.  
419 T. MORTIER, overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019, van aanbestedingen over 
mededingingsprocedures tot concessies, Brussel, Larcier, 2019, 28-30; P. FLAMEY en C. DE 
KONINCK, Overheidsopdrachten, algemeen deel, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 56-57, nr. 101; A. 
VAN HOEVELEN, B. CATTOIR, A. COLPAERT, M. VAN LOON, R. VINCK en L. VAN VALKENBORG, 
“De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: de 
algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR 2011, afl. 4, (1355) 1375.  
420 F. JUDO gaat op basis van een analyse van de rechtspraak na waar de discrepantie ligt in de 
rechtspraak.  Hij merkt op dat de discussie voor een deel ligt in de benadering van het openbare orde 
karakter van het gelijkheidsbeginsel. Waar de Raad van State volgens deze auteur het 
gelijkheidsbeginsel geen openbare orde karakter toekent, doen de burgerlijke rechtbanken en hoven dit 
wel. F. JUDO, “Overheidsopdrachten en openbare orde – ruimte voor een genuanceerde benadering”, 
Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, (556) 556-557.  
421 Gent 14 februari 2014, NJW 2016, afl. 337, (170) 170-173.  
422 Antwerpen 6 december 2017, NJW 2018, afl. 379, 259, met noot C. DE KONINCK, 261-263.  
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162. De invulling van het recht om uit te dagen waarbij er tussen de gemeente en de 

initiatiefnemers een dialoog en samenwerking ontstaat vanaf idee tot uitvoering, lijkt 

onverenigbaar met het overheidsopdrachtenrecht. Uit vorige randnummers bleek met name 

dat wanneer de overheidsopdrachtenwet van toepassing is, de aanbestedende overheid de 

vooropgestelde procedures zal moeten naleven. In principe zal er een concurrentieprocedure 

volgen tussen meerdere inschrijvers. Het gelijkheidsbeginsel vereist dat de inschrijvers op 

gelijke wijze behandeld worden. Aan dit vereiste is echter niet voldaan. Het valt immers moeilijk 

te ontkennen dat een samenwerking tussen initiatiefnemer en gemeente leidt tot een 

bevoordeling van die initiatiefnemers tegenover andere inschrijvers of gegadigden. Dit 

probleem kan moeilijk verholpen worden. Mits het initiatief immers voldoet aan de definitie van 

een overheidsopdracht en er geen uitzonderingen van toepassing zijn, moet de wetgeving 

worden nageleefd. Een mogelijke oplossing kan het inschrijven van een uitzonderingsbepaling 

zijn in de wetgeving. Hier rijst echter mogelijk een probleem inzake het Europees recht.  
 

163. De manier van werken bij het recht om uit te dagen valt moeilijk te rijmen met het 

overheidsopdrachtenrecht. Er zijn echter andere manieren om bewoners te betrekken bij de 

uitvoering van taken van de gemeente. Zo zijn er diverse vormen van inspraak. Daarnaast is 

het ook mogelijk om participatie een deel te maken van het bestek voor een 

overheidsopdracht. In Sint-Niklaas bijvoorbeeld besloot de gemeenteraad in januari 2019 om 

een participatie- en ontwerpbureau aan te stellen voor de herinrichting van de Elizabethwijk. 

De bedoeling daarbij is dat de wijk heringericht wordt samen met de bewoners.423 De 

gemeente schreef hiervoor een bestek uit voor een overheidsopdracht voor diensten. Deze 

opdracht bestaat uit twee percelen: enerzijds het opmaken van een schetsontwerp en 

anderzijds het uitwerken van een communicatie- en participatiestrategie voor de wijk. De 

gemeente wil op die manier de bewoners van de buurt en de andere stakeholders betrekken 

bij de herinrichting. In het bestek zelf wordt gesproken van co-creatie.  

Vergelijk dit nu met een concrete toepassing van het recht om uit te dagen in Nederland: de 

herinrichting van de schepenstraat in Rotterdam.424 De buurt daagde daarbij de gemeente uit 

en stond zelf in voor de plannen voor de herinrichting van de straat. Nadat de plannen 

goedgekeurd werden door de bevoegde instanties, zocht de gemeente naar een aannemer. 

Het beheer van het groen is echter voor rekening van de bewoners. De aanleiding voor de 

herinrichting door de bewoners waren de voorgestelde plannen van de gemeente, waarmee 

de inwoners van de straat niet akkoord konden gaan.  

 

                                                   
423 https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/elisabethwijk . 
424 Voor meer info zie gemeentelijke website: https://www.rotterdam.nl/nieuws/schepenstraat/ en 
https://www.schepenstraat.info/ .  
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Het grote verschil tussen deze werkwijze en het recht om uit te dagen ligt op twee punten. Ten 

eerste gaat het initiatief niet uit van buurtbewoners, maar van de gemeente zelf. Ten tweede 

gebeurt de uitvoering van de opdracht niet door de buurtbewoners zelf, maar samen met de 

buurtbewoners.  Het gaat hier dus veeleer om een verregaande vorm van inspraak. Er kan 

hier niet gesproken worden van een burgers die zelf een taak uitvoeren, wanneer zij denken 

het beter te kunnen doen.  
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE  
 

164. Wil een gemeente gebruik maken van het recht om uit te dagen dan moet deze een 

aantal keuzes maken. In de eerste plaats moet de invulling van het recht om uit te dagen 

bekeken worden. De vraag rijst of dit recht het louter uitvoeren van taken moet behelzen of er 

een verdere beslissingsbevoegdheid kan worden overgedragen. Hierbij rijzen echter een 

aantal problemen.  

 

Wil een gemeente bepaalde bevoegdheden overdragen, dan zal zij op het delegatieverbod 

stuiten. In de regel zal een bepaling in een wet of decreet vereist zijn.  Op dit moment voorziet 

het decreet lokaal bestuur niet in een bepaling die het mogelijk maakt om bevoegdheden over 

te dragen aan burgerinitiatieven. De enige uitzondering hierop ligt in de mogelijkheid om het 

beheer van budgetten over te dragen aan burgerinitiatieven of wijkcomités. Een dergelijke 

overdracht van het beheer van budgetten dient voor de realisatie van projecten of bepaalde 

acties. Hoewel de Nederlandse invulling van het recht om uit te dagen en het budgetbeheer in 

grote mate overeenkomen, hebben beide concepten een ander voorwerp. De realisatie van 

projecten of bepaalde acties is niet hetzelfde als het overnemen van taken van de gemeente. 

De vraag rijst dan ook of het voorwerp kan worden uitgebreid naar het overnemen van taken 

van de gemeente.  Sommige initiatieven zouden onder de toepassing van het wijkbudget 

kunnen vallen. Hierbij mag echter niet vergeten worden dat de gemeenteraad de voorwaarden 

voor het wijkbudget moet vaststellen. De gemeenteraad heeft daarbij een zekere 

beoordelingsmarge.  
 

Wanneer het recht om uit te dagen louter het uitvoeren van taken zou betekenen, dan zal de 

wetgeving inzake de overheidsopdrachten mogelijk van toepassing zijn. Is dit het geval, dan 

moet de gemeente de procedures uit de overheidsopdrachtenwet naleven. De procesmatige 

manier van werken in Nederlandse gemeente en de voorgeschreven procedures in de 

wetgeving vallen moeilijk te rijmen. Bij het procesmatig werken worden initiatiefnemers in 

zekere zin beter behandeld dan andere inschrijvers. Dit leidt dan weer tot een schending van 

de gelijkheid tussen de inschrijvers. Procedures voor de Raad van State kunnen in dat geval 

niet uitgesloten worden. De nietigverklaring van een overeenkomst gesloten in strijd met de 

wetgeving overheidsopdrachten kan evenmin niet uitgesloten worden.  
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DEEL V: CONCLUSIE  
 

165. Het recht om uit te dagen is een vorm van burgerparticipatie, waarbij burgers het recht 

krijgen om taken van de overheid over te nemen. Dit concept werd geïntroduceerd in het 

Verenigd Koninkrijk. Het kadert daar binnen de zogenaamde community rights. Het Right to 

Challenge was daar een recht om voorzieningen van de lokale overheid over te nemen. 

Concreet hield dit recht in dat burgers een overheid konden vragen om een 

aanbestedingsprocedure op te starten. In het Verenigd Koninkrijk bleek dit recht echter geen 

succes.  
 

166. Het recht om uit te dagen kent in Nederland reeds vijf jaar een invulling. Het is daar op 

dit moment volop in beweging. De Tweede Kamer buigt zich met name over de vraag of een 

algemene regeling in een wet vereist is. Naar aanleiding van gespreken met verschillende 

experten en belanggroepen lijkt het echter onwaarschijnlijk dat er een dergelijke regeling zal 

komen. Nederlandse gemeenten hebben met name eerder nood aan verdere ondersteuning 

bij het uitwerken van het recht om uit te dagen, dan aan een algemene regeling.  
 

167. In een aantal gemeenten werd de concrete invulling van het recht om uit te dagen 

bekeken. Hoewel er een richtkader wordt gebruikt door gemeenten, blijkt dat er vooral overleg 

en maatwerk nodig is, wil een vereniging van bewoners een taak of voorziening overnemen 

van de gemeente. De verklaring hiervoor ligt in de diversiteit van initiatieven. Voor het ophalen 

van groenafval, een zorginitiatief, herinrichten van een straat of beheren van een sporthal of 

buurthuis gelden andere regels. Diverse beleidsdomeinen moeten worden gecombineerd.  

 

Uit de richtkaders en invullingen door gemeenten konden ook een aantal kenmerken worden 

gedistilleerd. In de eerste plaats betekent het recht om uit te dagen een initiatiefrecht voor 

bewoners. Ten tweede komt het recht om uit te dagen tot stand naar aanleiding van een 

proces. De gemeente en de initiatiefnemers gaan in dialoog met elkaar en bekijken samen de 

mogelijkheden voor een plan. Het college van burgemeester en wethouders zal uiteindelijk 

een beslissing nemen over het al dan niet overnemen van de taak of voorziening. Vervolgens 

worden middelen overgedragen naar de initiatiefnemers. Dit kan gebeuren door middel van 

een subsidie of een overeenkomst. In dat kader is de regelgeving voor aanbestedingen ook 

van belang. Daaraan gekoppeld is er begeleiding door de gemeente. In sommige gemeenten 

wordt reeds een vaste contactpersoon aangeduid.  
 

Naar aanleiding van een studie in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken en 

koninkrijksrelaties kwamen een aantal (juridische) knelpunten naar voren. In de voorstudie 
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werden problemen gesignaleerd op het vlak van toegang tot het bestuur, het economisch 

bestuursrecht en de rechtsbescherming. Voor de toegang tot bestuur wordt het invoeren van 

een dienstbaarheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur voorgesteld. Het 

economisch bestuursrecht is soms moeilijk te verenigen met het recht om uit te dagen. 

Enerzijds speelt het Europees recht in bepaalde gevallen, anderzijds spelen 

nationaalrechtelijke beginselen. De toepassing van de regels inzake aanbestedingen leiden 

tot problemen. Daarnaast vormt het leerstuk over de schaarse publieke rechten een probleem. 

Recente rechtspraak bepaalde met name dat voor het toekennen van schaarse subsidies een 

beginsel van gelijke kansen moet worden gerespecteerd. Dit houdt in dat er een vorm van 

mededinging moet bestaan voor die schaarse subsidies. Een passende mate van 

openbaarheid dringt zich op. Ten slotte rijzen er ook problemen in verband met 

rechtsbescherming. Meer bepaald rijst de vraag in welke mate de uitdagers gebonden kunnen 

worden door onder meer algemene beginselen van behoorlijke bestuur.  
 

168. Voor Vlaamse gemeenten rijst de vraag in welke mate het recht om uit te dagen kan 

gebruikt worden. Hierbij rijst in de eerste plaats een interpretatievraag. Kan het overnemen 

van taken het overdragen van beslissingsbevoegdheden betekenen of niet? Moet daarentegen 

enkel worden uitgegaan van een uitvoeringsbevoegdheid? In beide gevallen rijzen specifieke 

problemen. Voor beslissingsbevoegdheden geldt het delegatieverbod. Het overdragen van 

beslisingsbevoegdheden door de gemeente aan burgerinitiatieven lijkt niet mogelijk.  

 

Voor uitvoeringsbevoegdheid zal een plan of initiatief al snel onder de toepassing van de 

overheidsopdrachtenwetgeving of wetgeving inzake concessies vallen. Dit heeft als gevolg dat 

bepaalde procedures gevolgd moeten worden. De Nederlandse werkwijze kan in strijd zijn met 

die verplichtingen.  

Het decreet lokaal bestuur voorziet reeds in de mogelijkheid om het beheer van budgetten aan 

wijkcomités of burgerinitiatieven toe te vertrouwen. Deze figuur vertoont grote gelijkenissen 

met het recht om uit te dagen. Bij een ruime interpretatie van voorwerp van het budgetbeheer, 

kunnen initiatieven in het raam van het recht om uit te dagen, eventueel onder dat 

budgetbeheer een plaats krijgen. De gemeenteraad moet hieromtrent een afweging maken bij 

het bepalen van de voorwaarden voor het budgetbeheer.   
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AFKORTINGENLIJST NEDERLAND  
 

AB: AB Rechtspraak Bestuursrecht 

ABRvS: afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Nederland)  

AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur  

Awb: algemene wet bestuursrecht  

Bb: Bedrijfsjuridische berichten  

BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

EPPPL: European Procurement & Public Private Partnership Law Review   

HR: Hoge Raad 

LSA Bewoners: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners  

NALL: Netherlands Administrative Law Library  

NJ: Nederlandse Jurisprudentie 

NJB: Nederlands Juristenblad  

NTB: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht  

NtEr: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht  

RM Themis: Rechtsgeleerd Magazijn Themis  

RtC: Right to Challenge  

TvCR: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht  

VAR: Vereniging Administratief Recht  

VNG: Vereniging voor Nederlandse Gemeenten  

Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

Zzp’er: Zelfstandige zonder personeel   
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