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Ondermijning 

Wat is dat? 

• Politie: “[…] grofweg betekent het de vermenging van de 
onderwereld en de bovenwereld” 

 

• OM: “Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke 
structuren of het vertrouwen daarin schaadt” 

 

• Min. V&J: “Deze vorm van criminaliteit ondermijnt het lokale gezag 
en verslechtert de veiligheid en leefbaarheid, doordat de 
onderwereld (onder valse voorwendselen) gebruik maakt van 
legale voorzieningen” 

 

• Mensenhandel, (georganiseerde) hennepteelt, OMG’s, witwassen 
en fraude 
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Ondermijning 

Wat is dat? 

• Geen juridisch begrip 

 

• Duiding: “openbare orde” en “integriteit” 

 

• Strafrecht?  

 

• Niet alle strafbare feiten zijn ondermijnend  

 

• Niet iedere vorm van ondermijning is strafbaar  
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Ondermijning 

Openbare orde 

• Klassiek: handhaving orde en rust in de openbare ruimte  

 

• ABRvS 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4117 

 

 […] openbare orde wordt beheerst door een complex van rechtsregels, dat ziet 
 op het gewenste niveau van orde en rust in het openbare leven (Kamerstukken 
 II 1988/89, 19 403, nr. 10, p. 88-89; Kamerstukken II 1989/90, 19 403, nr. 
 16, p. 38). Met het begrip "openbare orde" wordt derhalve in het kader van de 
 bevoegdheden van de burgemeester gedoeld op het ordelijk verloop van het 
 gemeenschapsleven ter plaatse. 

 

• Verschillende invulling (ruimer/beperkter) per bevoegdheid 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 172 Gemeentewet 

• Burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde 

 

• Kamerstukken II 1985/86, 19403, nr. 3, p. 49 

 “de zorg voor de handhaving van de openbare orde exclusief aan de 
 burgemeester opgedragen. (…) De burgemeester is met deze taak belast 
 omdat hij als eenhoofdig orgaan bij uitstek tot de op dit gebied vereiste snelle 
 en doeltreffende besluitvorming in staat is” 

 

• Kan niet worden gemandateerd 

 

• Burgemeester is gemeenteraad verantwoording verschuldigd 

 (180 Gemeentewet) 

6 



Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 172 lid 3 Gemeentewet (lichte bevelsbevoegdheid) 

• Burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of  
bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven 
die noodzakelijk zijn voor de handhaving daarvan 

 

• Criteria: 

- onmiddellijkheid (?) 

- bevel mag niet afwijken van geldend recht 

- proportionaliteit en subsidiariteit 

 

• HR 1 maart 2008: ECLI:NL:HR:2008:BB4096 

- Burg. R’dam legt verblijfsontzegging ingevolge 172 lid 3 

- APV maakt verblijfsontzegging mogelijk 

- HR: 172 lid 3 niet bedoeld voor situatie waarin APV voorziet 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 172 lid 3 Gemeentewet (lichte bevelsbevoegdheid) 

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 30 januari 2018 

• burgemeester Breda sluit woning wegens beschieting (172 lid 3) 

• mogelijke relatie misdrijf broer bewoonster. Nog in onderzoek 

• bewoonster bestrijdt duur sluiting (3 mnd) 

• Vzr: gewijzigde omstandigheden: aanhouding broer. Onduidelijk 
dat nog steeds sprake is van concreet en actueel gevaar voor 
herhaling beschieting en verstoring van de openbare orde 

 

ABRvS 20 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2846 (Fort Oranje) 

• sluiting voor de duur van één jaar (172 lid 3) 

• maar ook ingevolge artikel 2 Brandveiligheidsverordening  

• artikel 2:41.1 APV  

• artikel 17 Woningwet 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 174 Gemeentewet 

• Burgemeester is belast met toezicht op openbare samenkomsten 
en vermakelijkheden, alsmede voor publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven 

 

• Bescherming van volksgezondheid en veiligheid 

 

• Ook openbare orde? 

 

• Bevelsbevoegdheid (lid 2) 

 

• Bij concrete, zich direct aandienende, bedreigende situaties 
(Kamerstukken II 1988/89, 19 403, nr. 10, p. 92/93) 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 174 Gemeentewet 

ABRvS 21 september 2016, ECLILNL:RVS:2016:2494 

• directe sluiting coffeeshop met toepassing van 174 lid 2 

• verborgen ruimte met verboden drugs 

• (dreigende) aantasting openbare orde is gegeven 

• opgevolgd door 13b Opiumwet 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 174 Gemeentewet 

• Zelfstandige betekenis 174 is beperkt 

 

• Vooral uitgewerkt in APV (174 lid 3): burgemeester is belast met 
uitoefening verordeningen betreffende toezicht uit lid 1 

 

• M.n. sluitingsbevoegdheid voor publiek openstaande inrichtingen 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) 

• Burgemeester kan woning of niet voor het publiek toegankelijk 
lokaal en/of bijbehorend erf sluiten, indien door gedragingen in de 
woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de 
woning, het lokaal of het erf wordt verstoord 

 

• Kamerstukken II, 1995/96, 24 699, nr. 3, p. 3:  

 “Teneinde aan de overlast rond woningen als gevolg van de handel in drugs 
 een halt te kunnen toeroepen, wordt in dit wetsvoorstel aan  de burgemeester 
 de bevoegdheid gegeven een woning te sluiten, indien zich rond die woning 
 een dergelijke vorm van overlast voordoet.”. 

 

• In de praktijk een bredere toepassing dan drugspanden alleen 
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Algemene bevoegdheden Gemeentewet 

Artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) 

• Verlies aan betekenis: bewijs openbare ordeverstoring… 

 

ABRvS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:923 (Gst. 2017/115 m.nt. 
F.A. Pommer) 

• explosief naar woning van president chapter Bandidos 

• burgemeester besluit tot sluiting van de woning (174a) 

• RvS: gooien explosief is ernstige openbare ordeverstoring 

• begrijpelijk dat burgemeester nodig achtte in te grijpen 

• maar verstoring openbare orde kwam van buiten de woning 

• geen sprake van gedraging in de woning 

• de persoon of positie kan worden gezien als “gedraging” 
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Artikel 13b Opiumwet 

Ontstaansgeschiedenis 

• Burgemeester is bevoegd tot oplegging last onder bestuursdwang 
indien in woningen of lokalen of bijbehorend erf een middel als 
bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan 
wel daartoe aanwezig is 

 

• Deels ontstaan uit 174a Gemw  verstoring openbare orde… 

 Kamerstukken II, 2005–2006, 30 515, nr. 3, p. 2: “[…] Dit betekent dat de 
 burgemeester voortaan uitsluitend wegens overtreding van de Opiumwet 
 bestuursdwang kan toepassen ten aanzien van illegale verkooppunten, 
 ongeacht of deze in woningen of andere lokalen zijn gevestigd. Bij woningen is 
 dus voor sluiting niet langer verstoring van de openbare orde of de vrees 
 daartoe nodig.”. 

 

• Beleidsdoelen? vb. Waalre, Harlingen, Hilvarenbeek, Rucphen   
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Artikel 13b Opiumwet 

Kritiek 
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• Sluitingsdoelen 

 

Rb. Oost-Brabant 29 juni 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:3531 

• Woco’s voeren t.a.v. drugs “zero tolerance-beleid” 

• Agenten: nieuwe huurders klagen na maatregelen woco’s niet 
klagen over overlast/loop naar voormalig drugspunt 

• Rb. als sluiting geen toegevoegde waarde heeft omdat doelen zijn 
verwezenlijkt, moet burg. sluiting onderbouwen 

• anders punitieve sanctie 

• generale preventie niet toegestaan 
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3481 

• 13b Opiumwet heeft een van medewerking woco’s te        
onderscheiden functie ter voorkoming van overtredingen 

• zichtbare sluiting is voor drugscriminelen en buurtbewoners een 
signaal dat de overheid optreedt 

• politie heeft verklaard over belang signaalfunctie (grotere    
meldingsbereidheid) 

• woco’s hadden kunnen verzoeken de sluiting op te heffen 

• sluiting had het karakter van een herstelsanctie 

• seels generaal preventieve werking doet hieraan niet af  
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• Handelshoeveelheid 

 

ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2362 

• enkele aanwezigheid handelshoeveelheid drugs voldoende 

• handelshoeveelheid ontleend aan Aanwijzing Opiumwet 

• 0,5 gram harddrugs/5 gram softdrugs 

• rechthebbende moet tegendeel aannemelijk maken 

• persoonlijke verwijtbaarheid/wetenschap speelt geen rol 

 

Rb. ZwB 23 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:418 

• beperkte hoeveelheid harddrugs > 0,5 gram geen handel 

• bij verslaafden is 2-5 gram cocaïne p/d niet ongebruikelijk 

• burg. moet bij geringe hoeveelheid drugs aannemelijk maken dat 
drugs daadwerkelijk bestemd zijn voor handel 
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:738 

• RvS erkent dat hoeveelheid 0,5 gram arbitrair 

• maar ter wille van rechtszekerheid niet onredelijk 

• geen aanleiding af te wijken van bestendige jurisprudentie 

• niet onmogelijk om “eigen gebruik” te bewijzen: 

a. helder en consistent betoog 

b. geen andere zaken die wijzen op drugshandel 

c. geen andere relevante feiten en omstandigheden 
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• Waarschuwing 

 

ABRvS 30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2859 

• in wetsgeschiedenis is in algemene zin vermeld: bij eerste   
overtreding woning nog niet sluiten 

• eerst waarschuwing (behoudens ernstige gevallen) 

• achtergrond: sluiting woning is ingrijpend voor bewoners 

 

Concl. A-G Widdershoven 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249 

• waarschuwing = Awb-besluit als berust op wett. voors. en    
“essentieel en onlosmakelijk” onderdeel van sanctieregime 

• geen Awb-besluit als waarschuwing berust op beleid, tenzij deze 
lange tijd gevolgen heeft en bewijsnood kan ontstaan  
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• Waarschuwing 

 

• Is sprake van wettelijke of beleidsmatige waarschuwingsplicht? 

 

ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2906 

 "Nu de Beleidsregel bij het aantreffen van softdrugs in een woning een 
 waarschuwing tot uitgangspunt neemt, is de Beleidsregel in zoverre niet in 
 strijd met het in de wetsgeschiedenis neergelegde uitgangspunt.". 

 

Rb. Noord-Nederland 12 juni 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:2850  

 “Nu het beleid van verweerder inhoudt dat reeds de enkele  aanwezigheid van 
 een handelshoeveelheid softdrugs in een woning of bijbehorend erf tot sluiting 
 leidt zonder dat sprake is van bijkomende omstandigheden, kan dit beleid naar 
 het oordeel van de rechtbank de toets in rechte niet doorstaan. […].". 
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• Omvang sluiting 

 

ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2456 

• Burg. heeft de bedrijfswoning, waarin 2 stroomstootwapens     
zijn aangetroffen, onder de last mogen brengen 

• Bedrijfswoning behoort tot deel bedrijfsperceel waarop de loods 
staat waarin hennep is aangetroffen 

• Er is sprake van een samenhangend geheel 

• Woning op achterzijde perceel hoort niet bij deel van het    
perceel dat door appellant werd gebruikt 

• Woning kent geen zodanige relatie met deel van het       
perceel, dat deze voor handel in drugs werd gebruikt 

• Functionele en fysieke eenheid 

 

22 



Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• Kwaliteit bestuurlijke rapportage 

 

ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2327 

• best. rapp: op verschillende tijden waarnemingen gedaan dat 
verdachte vanuit de woning vertrok om verdovende middelen af 
te leveren 

• verdachte is aangehouden met handelshoeveelheid 

• in de woning 2 XTC-pillen en 129,1 gram hennep 

• burg. mocht o.g.v. best. rapp. niet uitgaan van drugshandel 

• conclusie wordt in best. rapp. niet onderbouwd met  concrete 
beschrijvingen van waarnemingen 

• best. rapp. onvoldoende grondslag voor sluiting 3 mnd. 
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Artikel 13b Opiumwet 

Actualiteiten rechtspraak 

• In best. rapp. zoveel mogelijke concrete feiten/omstandigheden 

- wat is er waargenomen en op welke plek 

- indeling pand/perceel 

- andere relevante feiten 

- bijzondere omstandigheden  

- onderbouwing beoogde doel 13b Opiumwet 

 

• Status: op ambtseed-/belofte opgemaakt? Niet dezelfde 
bewijskracht (Rb. Gelderland 30 juni 2016, 
ECLI:NL:RBGEL:2016:3561) 

 

• Niet alles is “politiegegeven” (1 onder a Wet politiegegevens)  

 

• 16 sub c Wpg: politiegegevens worden verstrekt aan burg. als dat 
nodig is voor handhaving van de openbare orde 
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Andere grondslagen 

Huisvestingswet 

ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:25 

• B&W Tilburg leggen bestuurlijke boete op € 4000,- o.g.v. 
huisvestingsvo. wegens hennepkwekerij in slaapkamer  

• RvS: slaapkamer is aan de bestemming tot bewoning was 
onttrokken, dus overtreding art. 30 (oud) 

• Aantal personen dat feitelijk in de woning woont is niet 
maatgevend, gaat erom dat de woning voor bewoning door 
minder bewoners geschikt dan zonder de onttrekking 

• Hoogte boete beleidsmatig ingekleurd. Hogere boete bij 
“bedrijfsmatige exploitatie” 

• Hennepkwekerij is “bedrijfsmatige exploitatie” 

• Beleid is volgens RvS niet onredelijk 

 

Let op: boete is punitieve sanctie! 
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Algemene plaatselijke verordening 

Bijzondere grondslag 

• 151c Gemeentewet: Cameratoezicht 

 

• Raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid 
verlenen te besluiten tot inzet van camera’s voor bepaalde duur 

  

• Indien in belang van handhaving openbare orde noodzakelijk 

 Kamerstukken II, 2003–2004, 29 440, nr. 3 p. 9: “de handhaving van de 
 openbare orde, waaronder ook de algemene bestuurlijke voorkoming van 
 strafbare feiten valt die invloed hebben  op de orde en rust in de 

 gemeentelijke samenleving.”. 

 

• Kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing (Vb. cameraschild) 
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Algemene plaatselijke verordening 

Bijzondere grondslag 

• Openbare plaats (art. 1 Wet openbare manifestaties) 

 

• Andere bij verordening aan te wijzen plaatsen voor eenieder 
toegankelijk 

 

• Gebiedsaanwijzing i.p.v. plaatsingsbesluit (Awb-besluit) 

 

• Proportionaliteit/subsidiariteit: plaatsingsduur/intrekkingsplicht 

 

• Kenbaarheidsplicht 
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Algemene plaatselijke verordening 

Bijzondere grondslag 

• Plaatsing vs. gebruik 

 

• Gegevensverwerking in de zin van de Wet Politiegegevens 

  uitvoering en operationele regie berust bij politie 

 

• Gebruik beelden alleen in het belang van “openbare orde” 

  vernietigingsplicht na ten hoogste vier weken 

 

• Voortgezet gebruik bij concreet vermoeden s.f. (opsporing) 

 - sfeerovergang 

 

• Geen technische beperkingen 
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Algemene plaatselijke verordening 

Bijzondere grondslag 

• Belanghebbendheid 

 

ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:590 

• verzoek verwijdering camera’s industrieterrein 

• geen noodzaak duurzaam en op gezette tijden in gebied te 
verblijven, geen vastgoed, geen individueel belang 

• geen belanghebbende vanwege enkel kentekenregistratie 

• camera’s in openbare ruimte legitiem en voorzienbaar 

• (ongeoorloofde) inmenging privéleven hangt o.a. af van: 

a. redelijke verwachting dat privéleven in geding is 

b. in hoeverre gegevens bepaalde persoon betreffen 

c. in hoeverre/voor welke duur verwerking beelden 

d. evt. publicatie die verder gaat dan voorzienbaar is 
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Algemene plaatselijke verordening 

Bijzondere grondslag 

• 151d Gemeentewet: Wet aanpak woonoverlast 

 

• Raad kan bij verordening bepalen dat degene die een woning/erf 
gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, er zorg voor draagt dat 
door gedragingen in of vanuit die woning/erf of in de onmiddellijke 
nabijheid geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor 
omwonenden wordt veroorzaakt 

 

• Ernstige/herhaaldelijke hinder: artikel 5:37 BW 

 

• Burgemeester handhaaft overtreding: last onder bestuursdwang  
  waarschuwing, gedragsaanwijzing, last onder dwangsom, 
 sluiting 

 

• Gericht aan degene die gebruikt/in gebruik geeft (legaal/illegaal) 
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Algemene plaatselijke verordening 

Bijzondere grondslag 

• Met inachtneming verordening: veel vrijheid raad (gevallen, duur) 

 

• VNG-modelbepaling: 
 “3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke: 

 a. geluid- of geurhinder; 

 b. hinder van dieren;  

 c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf 
 aanwezig zijn; 

 d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;  

 e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.”. 

  

• Ultimum remedium: slechts als niet op andere geschikte wijze… 

 

• Bijzondere last onder bestuursdwang: tijdelijk 
aanwezigheidsverbod (10 d/verlenging max. 4 wk) 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Gemeenteraad kan voor een belangrijk deel bepalen welke regels 
er in het lokale openbare gemeenschapsleven gelden 

 

• 149 Gemeentewet 

 “De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig 
 oordeelt” 

 

• Gemeenteraad kan bevoegdheden aan burgemeester geven i.v.m. 
toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden (174) 

 

• Gemeenteraad kan burgemeester ook andere bevoegdheden 
geven met het oog op handhaving openbare orde (172) 
(HR 11 oktober 2005, Gst. 2006/133) 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Maatwerk APV voor lokale openbare orde-problematiek 

- verbodsbepalingen 

- gebiedsverboden 

- sluitingsbevoegdheid 

- Exploitatievergunningstelsels 

 

• Bovengrens  geen strijd met uitputtende hogere regeling:  Vb. 
"Emmense baliekluivers" (HR 4 maart 1952, NJ 1952, 365) 

 

• Ondergrens  privédomein/burgers: Vb. “Anticonceptiva-
verordening” (HR 12 juni 1962, NJ 1962,484)  
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Verbodsbepalingen 

 

• Teneur uitkleden APV 

 

• Gerard Ekdom: “De Bond Tegen Vertrutting” 

− Art. 2:42 Stoepkrijtverbod 

 “Het is verboden op een openbare plaats met krijt een afbeelding, letter, 
cijfer  of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.”. 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Uitbreiding verbodsbepalingen  

 

• Sisverbod APV R’dam/A’dam 

– Art. 2:2a: “Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek 
toegankelijk gebouw in groepsverband dan wel afzonderlijk, anderen uit te 
jouwen of met aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig 
te vallen.”. 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Gebiedsverbod  

 

• APV Amsterdam 

– Art. 2:8: “De burgemeester kan een overlastgebied aanwijzen als naar zijn 
oordeel sprake is van een ernstige verstoring of bedreiging van de openbare 
orde.”. 

– Art. 2.9A: De burgemeester kan aan degene die in een op grond van artikel 
2.8, eerste lid, aangewezen overlastgebied zich op of aan de weg ophoudt 
waarbij aannemelijk is dat dit gebeurt om middelen, als bedoeld in de 
artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, te verkopen of 
te koop aan te bieden en die antecedenten heeft op het gebied van het 
verkopen of te koop aanbieden van drugs of daarop gelijkende waar, bevelen 
om zich onmiddellijk uit dat overlastgebied te verwijderen en zich daar voor 
de duur van drie maanden niet meer te bevinden. 
 
2. De burgemeester kan aan degene, aan wie eerder een bevel als bedoeld in 
het eerste lid is gegeven en die binnen een periode van een jaar opnieuw de 
in dat lid genoemde bepalingen overtreedt, bevelen om zich onmiddellijk uit 
dat overlastgebied te verwijderen en zich daar gedurende een periode van 
maximaal zes maanden niet meer te bevinden.“. 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

ABRvS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:903   

• Burg. heeft appellant verboden zich voor 6 mnd op te houden in 
aangewezen dealersoverlastgebied (2.9A lid 2) 

• appellant: 2.9A is onverbindend omdat 172a Gemw. voor 
gebiedsverbod maximaal 3 mnd regelt 

• Gebiedsverbod moet berusten op wet in formele zin, 149 Gemw. 
is niet geschikt want te open geformuleerd  

• RvS: Bewegingsvrijheid (2 EVRM) mag aan beperkingen worden 
onderworpen o.g.v. voldoende duidelijke en concrete wett. bep. 

• Gaat om wet in materiële zin: kan ook een lagere wet zijn 

• 2.9A is voldoende duidelijk en concreet en berust op 149 

• Dat art. 172a van 3 mnd. spreekt betekent niet dat geen langere 
termijn mag worden opgelegd. 

• Art. 2.9A lid 2 regelt specifieke situatie dat reeds (tot 1 jaar 
geleden) een eerder gebiedsverbod is opgelegd 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Sluitingsbevoegdheden (174 Gemw.) 

 

• Artikel 2:35 APV Rotterdam 

 “1. De burgemeester kan, indien zulks naar zijn oordeel in het 
 belang van de openbare orde of ter voorkoming of beperking van 
 overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat is 
 vereist, de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het 
 publiek openstaand gebouw […].”. 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

ABRvS 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3148 

• gemakswinkel gebruikt voor “underground banking” 

• sluiting 3 mnd krachtens artikel 2:35 APV 

• beroep: sluiting voldoet niet aan 174 lid 2 (acuut …) 

• RvS: sluiting strekt niet tot uitvoering van 174 lid 2 maar berust 
op 2:35 APV, in samenhang met 174 lid 3 

• 2:35 APV ziet op ingrijpen als dreiging niet acuut is en overlast, 
verstoring van de openbare orde of aantasting van woon- en 
leefklimaat dreigt 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Exploitatievergunningstelsel 

 

• Vergunningplicht voor aangewezen activiteiten  

• “in het belang van…”  motiveren 

• Standaard: 

- evenementen 

- horeca-inrichtingen 

- speelgelegenheden  

- growshops 

- seksinrichtingen 

 

• Waarom niet meer? 

– kapsalons, nagelstudio’s, tattooshops, etc? 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Artikel 2.40a APV Meierijstad 

 “2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten 
 aanwijzen waar(op) het verbod uit het derde lid van toepassing is. Een gebouw 
 of gebied wordt uitsluitend aangewezen als naar het oordeel van de 
 burgemeester in of rondom dat gebouw dan wel in dat gebied naar het oordeel 
 van de burgemeester de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder 
 druk staat. Een aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot een of meer 
 bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt 
 uitsluitend aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de 
 leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit 
 of door de exploitant en/of beheerder onder druk staat. Het aanwijzingsbesluit 
 bepaalt de duur van de periode dat de aanwijzing geldt. Deze duur bedraagt 
 maximaal vijf jaar en kan – indien dat met het oog op de bovengenoemde 
 belangen naar het oordeel van de burgemeester nodig is – eenmalig worden 
 verlengd met nogmaals een termijn van maximaal vijf jaar.  

 3.Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te 
 oefenen:  

 a.in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen 
 gebouw of gebied, etc…” 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Inmenging/regulering eigendomsrecht 

 

• Artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM (EP) 

 

• 1 EP-toets: de inmenging moet 

- bij wet zijn voorzien (149 Gemw. “in het belang van…”) 

- legitieme doelstellingen in het algemeen belang dienen; en 

- proportioneel zijn: behoorlijk evenwicht tussen te dienen   
algemeen belang van de samenleving en de bescherming   
van de fundamentele rechten van de eigenaar (fair balance) 

   compensatie/overgangsregeling 
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Algemene plaatselijke verordening 

Algemene grondslag 

• Eigen weigerings- intrekkingsgronden APV 

- openbare orde 

- volksgezondheid 

- exploitant/leidinggevende van slecht levensgedrag 

- belang ter bescherming waarvan de vergunning is vereist 

 

• APV Arnhem: schijnbeheer  

- artikel 2.3.1.6 “indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de 
feitelijke toestand niet met het in de aanvraag voor de vergunning vermelde 
in overeenstemming zal zijn.”. 
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Pauze 

 

 

 

• Graag om 14:45 uur weer terug 
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Wet Bibob 

Exploitatievergunningstelsel 

• Artikel 7 Wet Bibob  

 

• Gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening 
verplicht is gesteld voor een inrichting of bedrijf kan worden 
geweigerd/ingetrokken ingevolge artikel 3 

 

• Artikel 3:  

- a-grond: benutten verkregen financieel voordeel uit s.f. 

- b-grond: s.f. te plegen 

 

• Naast APV-vergunning, Wabo-, DHw-, Wabo-, Wok-vergunningen, 
subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties 
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Wet Bibob 

Te betrekken strafbare feiten 

• Bij a-grond 

 

• S.f. waarmee op geld waardeerbare voordelen zijn genoten 

 

• Kan voordeel nog onderdeel uitmaken van vermogen? 

  

ABRvS 15 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2226) 

• tijdsverloop dient onder omstandigheden te worden meegenomen 
in de beoordeling van ernstig gevaar omdat het rechtstreekse 
verband tussen het verkregen voordeel en de benutting daarvan 
in de loop van de tijd kan afnemen 

• betekenis komt toe aan de omstandigheden dat het voordeel 
meer dan tien jaar geleden is verkregen, in de tussentijd geen 
nieuw voordeel is behaald en het bedrag van het voordeel niet 
zodanig hoog is dat reeds daarom nog ernstig gevaar bestaat 
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Wet Bibob 

Te betrekken strafbare feiten 

ABRvS 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2024 

• financieel voordeel behaald met belastingontduiking 

• betalingsregeling getroffen met Belastingdienst 

• betalingsregeling wordt – voor zover bekend – nageleefd 

• in de omstandigheid dat de belastingschuld nog niet geheel is 
afgelost bestaat geen grond voor ernstige gevaar, nu - voor zover 
bekend – de schuld wordt afgelost, zodat betrokkene dit bedrag 
niet voor andere doeleinden kan bestemmen 
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Wet Bibob 

Te betrekken strafbare feiten 

• Bij b-grond 

 

• S.f. die samenhangen met aangevraagde vergunning 

 

ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:215 

• Weigering aanvraag DHw- en exploitatievergunning voor 
restaurant door voormalige coffeeshophouder o.a.  

• Overtreding Opiumwet was dermate verweven met coffeeshop en 
zo ver verwijderd van restaurant  geen samenhang 

• Vergrijpboete/naheffing kansspelbelasting was dermate verweven 
met kansspelbranche en zo ver verwijderd van restaurant  geen 
samenhang 

• Overtreding Awr vertoont wel samenhang nu ook bij exploitatie 
restaurant betrouwbare administratie moet worden gevoerd 
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Wet Bibob 

Te betrekken strafbare feiten 

• Bij a en b-grond 

 

• Vrijspraak/avas/ovar 

 

• Hangende procedure? Ex tunc, bestuursorgaan heeft hiermee bij 
het nemen van het bestreden besluit geen rekening kunnen 
houden (ABRvS 18 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1193) 

 

• Maar ABRvS 24 februari 2016, AB 2016/118 

 

• Kwijtschelding wederrechtelijk voordeel betekent enkel dat wordt 
afgezien van geld terugvorderen. Bron van het ontvangen geld 
blijft s.f. (ABRvS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2556) 
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Wet Bibob 

Te betrekken strafbare feiten 

• Geen strafrechtelijke vervolging ingesteld 

 

ABRvS 27 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2586) 

• Dat het OM geen aanleiding heeft gezien voor strafrechtelijke 
vervolging voor s.f. hoeft aan ernstig gevaar niet(s) af te doen 

• Bestuursorgaan is bij de toepassing van de Wet Bibob bevoegd 
om zelfstandig te beoordelen of zich een van de in artikel 3 
neergelegde gronden voordoet waarop een vergunning kan 
worden ingetrokken 

• Een beslissing omtrent strafrechtelijke vervolging van het OM 
staat hier los van 

50 



Wet Bibob 

Te betrekken strafbare feiten 

• Sepot 

 

• Bewijssepot (ABRvS 15 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:333) 

 

• Nieuw beleidsepot! 

 

ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:245 

• enkele omstandigheid dat aannemelijk is dat s.f. gepleegd is biedt 
gelet op het sepot onvoldoende grondslag dat ernstig gevaar 
bestaat dat de aangevraagde vergunningen mede zullen worden 
gebruikt voor het plegen van s.f.  

• betrekken (kennelijk) beperkte kans op recidive 
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Wet Bibob 

Niet meewerken Bibob-onderzoek 

ABRvS 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2977 

• Art. 4 Wet Bibob  niet meewerken is ernstig gevaar 

• Alleen van toepassing op “intrekking” beschikking 

• Niet (ook) op “verlening” beschikking 

• Bij verlening beschikking kan art. 4:5 Awb worden toegepast 

 

• Probleem bij Bibob-onderzoek LBB  LBB kan art. 4:5 Awb niet 
toepassen… 

 

ABRvS 20 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2556) 

• Het LBB heeft naar aanleiding van de uitspraak van 23 september 
2015 zijn praktijk aangepast, daarmee heeft deze uitspraak niet 
tot een onwerkbare situatie geleid 
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Wet Bibob 

Bevoegdheid adviesvraag LBB 

• Motiveren waarom advies wordt gevraagd? 

 

ABRvS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2556 

• eerst eigen onderzoek bestuursorgaan! 

• bij voldoende objectieve omstandigheden dat relevante 
onduidelijkheden niet met het eigen onderzoek kunnen worden 
weggenomen mag LBB worden geraadpleegd 

• omstandigheden op grond waarvan advies wordt gevraagd hoeven 
niet zodanig te zijn dat ernstig gevaar reeds duidelijk is 

 

Gebruik RIEC: ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2523 

• het RIEC heeft geadviseerd het LBB om advies te vragen. Reeds 
hierom bestaat geen grond voor het oordeel dat geen redelijke 
grond voor twijfel aan de integriteit bestond 
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Wet Bibob 

Belangenafweging/vergunningvoorschriften 

• Hoeveel ruimte voor belangenafweging bij “ernstig gevaar” 

 

ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1525 

• Als b.o. zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat sprake is 
van “ernstig gevaar” dan is de weigering van de vergunning 
evenredig in de zin van artikel 3 lid 5 Wet Bibob 

 

ABRvS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1218 

• Bij “ernstig gevaar” bestaat geen grond voor het oordeel dat het 
college bevoegd was om minder ingrijpende maatregelen te 
treffen 

• De bevoegdheid om voorschriften aan de vergunning te verbinden 
bestaat alleen bij een “mindere mate van gevaar” (art. 3 lid 7 Wet 
Bibob) 
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Wet Bibob 

Belangenafweging/vergunningvoorschriften 

ABRvS 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2642 

• gevraagde vergunning kantine voetbalvereniging wordt geweigerd 
wegens ernstig gevaar  

• voetbalvereniging Haaglandia (700 leden dient maatschappelijk 
belang) en is afhankelijk van de kantine-inkomsten 

• artikel 3 Wet Bibob is geen verplichting maar bevoegdheid om 
beschikking in te trekken of te weigeren 

• b.o. moet kenbaar betrokken belangen afwegen bij zijn besluit om 
de bevoegdheid te gebruiken 

• meegewogen dat Haaglandia niet enige voetbalvereniging is 

• b.o. heeft zich ingespannen leden over te laten stappen 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Overtredersbegrip 

• Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding 
pleegt of medepleegt (art. 5:1 lid 2 Awb) 

 

• Elementen  

 - Normadressaat  

 - Daderschap  

 - Medeplegen 

56 



Bestuursrechtelijke handhaving 

Normadressaat 

• Drugsafval: Wet bodembescherming/Wet milieubeheer 

 

• Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze - al 
dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten, 
anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden (10.2 
Wm) 

 

• Ieder die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of 
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de 
bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, 
dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de 
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te 
beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken (13 Wbb) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Normadressaat 

ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2978 

• B&W Valkenswaard LOB aan perceelseigenaar wegens 
aangetroffen drugs krachtens 10.2 Wm en 13 Wbb 

• Perceelseigenaar: ik ben geen overtreder 

• B&W: zorgplicht 13 Wbb rust op eenieder 

• RvS: 13 Wbb is niet zonder meer gericht tot degene die 
bodemverontreiniging kan voorkomen/ongedaan kan maken 

• Van belang of diegene handelingen heeft verricht of deze hem 
kunnen worden toegerekend  

• Perceelseigenaar heeft geen handelingen verricht en is niet 
betrokken  art. 13 Wbb niet tot hem gericht 

• 10.2 Wm n.v.t. omdat perceelseigenaar zich niet heeft “ontdaan 
van” 

• Perceelseigenaar is geen overtreder 

58 



Bestuursrechtelijke handhaving 

Normadressaat 

• Drugsafval: Wabo (strijd met bestemmingsplan) 

 

ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1458 

• B&W Helmond LOB aan perceelseigenaar wegens drugs krachtens 
13 Wbb en 2.1 lid 1 sub c Wabo 

• perceelseigenaar: ik ben geen overtreder 

• RvS bevestigt lijn t.a.v. 13 Wbb 

• 2.1 lid 1 sub c Wabo: gebruiken van gronden omvat mede “laten 
gebruiken”  

• perceelseigenaar wist blijkens best. rapp. van drugsvaten 

• perceelseigenaar heeft perceel laten gebruiken i.s.m. bp 

• perceelseigenaar is overtreder van 2.1 lid 1 sub c Wabo 

• kosten bestuursdwang komen voor zijn rekening 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Daderschap 

• Uitgangspunt  degene(n) die de gedraging ‘pleegt’ of ‘plegen’ 

• Degene die de verboden handeling fysiek verricht 

• Ook degene die de overtreding niet zelf feitelijk begaat, maar aan 
wie de handeling is toe te rekenen  

 

Zie HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 IJzerdraad-arrest 
Cumulatieve criteria:  
 
1. Fysieke handeling in de machtssfeer van functionele dader 
2. Functionele dader heeft deze handeling aanvaard 

− Verantwoordelijkheid / betrokkenheid door opdrachtgever 

− Zeggenschap 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Daderschap – eigenaar/huurder pand 

ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:853 

• sluiting bedrijfspand Heemskerk voor 12 mnd wegens 
hennepkwekerij 1878 hennepplanten 

• kostenverhaal pandeigenaar/verhuurder 

• pandeigenaar/verhuurder: ik ben geen overtreder 

• RvS: van de eigenaar van een pand die dat verhuurt mag worden 
gevergd dat hij tot op zekere hoogte informeert over het gebruik 
dat van het verhuurde wordt gemaakt 

• weliswaar controles, maar niet gericht op hennepkwekerij 

• controletaak is onvoldoende uitgevoerd 

Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor 
onrechtmatig gebruik, dient pandeigenaar aannemelijk te maken dat 
hij niet wist en niet kon weten dat het pand onrechtmatig werd 
gebruikt (ABRvS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:953) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Daderschap – eigenaar grond 

ABRvS 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2012 (Heerde) 

• LOD opgelegd om verontreinigd afvalwater drugslaboratorium te 
verwijderen 

• eigenaar dient zich tot zekere hoogte te informeren over gebruik 
verhuurde pand  

• eigenaar moet aannemelijk maken dat hij niet wist/kon weten dat 
pand onrechtmatig werd gebruikt 

• eigenaar in detentie, maar aangesteld beheerder heeft inspectie 
nagelaten/onvoldoende toezicht gehouden 

• toerekening 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Daderschap – feitelijk leidinggeven 

ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1065 (Phoenica) 

• bestuurder/aandeelhouder bewust niet bemoeid met overtreding 

• Slavenburg II-arrest  sprake van feitelijk leiding geven aan 
verboden gedraging als functionaris, hoewel bevoegd en 
redelijkerwijs gehouden, geen maatregelen ter voorkoming 
overtreding neemt en bewust de aanmerkelijk kans aanvaardt dat 
de verboden gedraging zich voordoet 

• door als enige bestuurder passieve rol aan te nemen overtreder 

• werknemer die uitsluitend arbeidsovereenkomst heeft en geen 
(bestuurs)functie bij rechtspersoon en werkzaamheden ter plekke 
heeft uitgevoerd, kan de overtreding van de rechtspersoon niet 
worden toegerekend als uitsluitend werknemer 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Medeplegen 

ABRvS 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2394 

• Medeplegen doet zich voor bij een nauwe en bewuste 
samenwerking met een ander of anderen 

• Kwalificatie ‘medepleger’ is gerechtvaardigd als intellectuele en/of 
materiële bijdrage van betrokkene van voldoende gewicht is 

• In het bijzonder wanneer het medeplegen in de kern niet bestaat 
uit een gezamenlijke uitvoering, kunnen voor het oordeel dat zich 
niettemin een nauwe en bewuste samenwerking voordoet onder 
meer van belang zijn: 

– de intensiteit van de samenwerking 

– de onderlinge taakverdeling 

– de rol in de voorbereiding 

– de uitvoering of de afhandeling van het feit 

– het belang van de rol van de betrokkene 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Bestuurlijke herstelsancties 

• Bevel 

• Last onder bestuursdwang (LOB) 

• Last onder dwangsom (LOD) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Bevel 

• Meeste bevelen worden gegeven in de vorm van schriftelijk besluit 

 

• Behoudens bevel tot “onmiddellijke handhaving” openbare orde 

 

• Concreet, feitelijk optreden tegen openbare ordeverstoring 

 

• Het sluitingsbevel kan met bestuursdwang geëffectueerd worden. 
Indien vervolgens, ondanks het sluitingsbevel, cafébezoekers 
pogen de gesloten inrichting binnen te gaan, moet het verwijderen 
van hen als een optreden ter onmiddellijke handhaving van de 
openbare orde worden beschouwd (MvT II, 23 700, p. 153-154) 

 

• Onmiddellijke handhaving van de openbare orde is afd. 5.3 Awb 
niet van toepassing (artikel 5:23 Awb) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Last onder bestuursdwang 

• Twee elementen:  

− Last  bevel 

− Bij niet voldoen aan last, door feitelijk handelen de last ten 
uitvoer leggen door best.orgaan 

 

• Zorgvuldige uitvoering  minst kostbare methode 

 

• Mogelijkheid partiële handhaving  

 

• Kosten van bestuursdwang voor rekening van de overtreder, tenzij 
de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste 
behoren te komen (art. 5:25 Awb) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Spoedeisende bestuursdwang 

ABRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1873, M&R 2015/110  

• Spoedeisend bestuursdwang wegens hoarding 

• Onhygiënisch en brandonveilig dus strijd met Bouwbesluit 

• Situatie is al een paar maanden bij de GGD bekend  

• Na mislukte pogingen is de casus overgedragen aan 
gemeentelijke instantie, die spoedeisend bestuursdwang toepast  

• Gezien het tijdsverloop tussen de instanties geen sprake van 
spoedeisendheid  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Kostenverhaal 

ABRvS 10 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3350 (Charlois) 

• Ontmanteling hennepkwekerij in woning 

• Appellant eigenaar woning, maar geen prof. verhuurder 

• Makelaar ingeschakeld en in de huurovereenkomst was 
opgenomen dat makelaar als beheerder zou optreden 

• Appellant lag met beroerte in het ziekenhuis. Afgeleid kan worden 
dat het uitdrukkelijk de bedoeling is geweest het beheer van het 
pand aan de makelaar over te dragen 

• Makelaar kwam de ovk na door maandelijkse betaling aan 
appellant 

• Appellant is geen overtreder onterecht kosten verhaald op hem 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Kostenverhaal 

Rb. Oost-Brabant 20 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6606 

• B&W Nuenen LOB aan perceelseigenaar wegens twee keer 
drugsafval binnen 1 jaar krachtens o.a. 1a Woningwet/Wabo 

• Rb: 1a Woningwet  risicoaansprakelijkheid grondeigenaar 

• Geen overtreding Wabo omdat eigenaar niet wist van… 

• Kunnen kosten bestuursdwang worden verhaald? 

• Rb. twee vragen zijn relevant: 

  1. kan eigenaar verwijt worden gemaakt? 

  2. dient opruimen drugs vooral algemeen belang 

• Ad 1. nee, perceelseigenaar treft geen verwijt 

• Ad 2. ja, maatstaf is niet of uitsluitend algemeen belang is 
gediend. Perceeleigenaar heeft weliswaar ook profijt, maar 
opruimen is vooral bedoeld voor gezondheid/veiligheid 

• B&W moet zelf de kosten van bestuursdwang dragen 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Kostenverhaalsbeschikking 

• Kosten bestuursdwang worden eerste verhaald door middel van 
kostenverhaalsbeschikking 

 

• Op de kostenverhaalsbeschikking is de bestuursrechtelijke 
geldschuldenregeling (titel 4.4 Awb) van toepassing 

 

• In de beschikking wordt een betalingsverplichting aan het 
bestuursorgaan wordt vastgesteld (artikel 4:85 Awb) 

 

• Kostenverhaalsbeschikking bevat de te betalen geldsom (en de 
onderbouwing daarvan) alsmede de betalingstermijn (artikel 5:25 
lid 6 jo. 4:86 Awb) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Kostenverhaalsbeschikking 

• HR 03 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0347 

 - Kostenverhaalsbeschikking is “eis in hoofdzaak” in de zin 
 van art. 700 lid 3 Rv 

 

• Conservatoir/executoriaal beslag mogelijk 

 

• Verjaringstermijn bedraagt 5 jaar (artikel 4:104 Awb) 

 

• Verjaringstermijn start bij ontstaan betalingsverplichting 

 

• Betalingsverplichting ontstaat door kostenverhaalsbeschikking 
(niet als kosten bestuursdwang worden gemaakt) 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Kostenverhaalsbeschikking 

• Afdeling 4.3.3 Awb van toepassing  

 

• Stuitingshandelingen in art. 4:105 jo. 4:106 Awb 

 

• Nieuwe verjaringstermijn na stuiting (art. 4:110 Awb)  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Verjaring en stuiting 

Stuiting geschiedt door:  

 

• Instellen van een daad van rechtsvervolging voor de burgerlijke 
rechter  

• Erkenning van het recht op betaling door degene die de 
dwangsom is verschuldigd 

• Aanmaning (art. 4:112 Awb) 

• Beschikking tot verrekening  

• Betekening/tenuitvoerlegging dwangbevel  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Exploot als buitenwettelijke stuitingshandeling  

ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 

• Afdeling nuanceert lijn m.b.t. limitatieve wettelijke 
stuitingshandelingen 

• Onder omstandigheden kan exploot gelijkgesteld worden met 
stuitingshandeling ex 4:105/106 Awb 

• Eerder aanmaningen verzonden, dwangbevelen betekend en 
beslag gelegd op pand 

• Uit aanzegging blijkt onmiskenbaar dat college niet berust in niet 
betalen schuld  

• Onder deze omstandigheden is exploot stuitingshandeling  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Verjaring 

ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2301, AB 2015/302 

• Een brief kwalificeert niet als aanmaning als daarin niet vermeld 
wordt dat bij niet tijdige betaling deze betaling kan worden 
afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren 
invorderingsmaatregelen  

• Een dergelijke brief is geen geldige stuitingshandeling 

 

ABRvS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:114 

• Uit brief blijkt niet expliciet dat deze tevens aanmaning bevat  

• Onderwerpregel brief is slechts ‘invorderingsbeschikking’ en onder 
kopje ‘Besluit’ staat niet expliciet aanmaning 

• Bedoeling college niet eenduidig  geen aanmaning 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Last onder dwangsom 

• Twee elementen:  

− Last  bevel 

− Ontstaan van betalingsverplichting  voorwaardelijk karakter 

• Overtreder moet het in zijn macht hebben om de last uit te 
voeren/na te komen 

• ABRvS 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3294 

– Appellanten betogen dat zij geen overtreders zijn, omdat het 
feitelijk en juridisch niet in hun macht ligt om de overtreding te 
beëindigen 

– Indien bij de pandeigenaar vóór de verhuur bekend was of 
bekend kon zijn dat het pand door de huurder in strijd met het 
bestemmingsplan zou worden gebruikt, dan is de eigenaar 
overtreder en is niet meer van belang of de eigenaar het wel of 
niet in zijn macht heeft om de overtreding te beëindigen  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Preventieve last onder dwangsom 

• Art. 5:7 Awb 
“Een herstelsanctie kan worden opgelegd zodra het gevaar voor 
de overtreding klaarblijkelijk dreigt.” 

 

ABRvS 13 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:984 

• Aanlijn- en muilkorfgebod o.g.v. de APV opgelegd 

• Preventieve LOD, inhoudende dat eigenaar voor iedere keer dat 
hond niet is aangelijnd/gemuilkorfd een dwangsom verbeurt, is 
niet toegestaan 

• geen sprake van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
dat deze overtreding zich zal voordoen 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Preventieve last onder dwangsom 

ABRvS 26 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AN6871 

• aangekondigd feest op of aan de weg  

• 2.1.4.1 lid 1 APV: kennisgeving > vijf dagen tevoren 

• geen kennisgeving  

• burg. legt prev. LOD op van ƒ 50.000,- ineens omdat overtreding 
“klaarblijkelijk” dreigt 

• geen “onmiddellijke handhaving openbare orde” art. 5:23 Awb 

• RvS: de burgemeester was bevoegd het voorgenomen feest te 
verbieden d.m.v. de last 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Invorderingsbeschikking 

• Invordering van verbeurde dwangsommen kan alleen bij de 
overtreder  LOD kan alleen aan de overtreder worden opgelegd. 

 

• Verbeurte van dwangsommen vindt van rechtswege plaats. Geen 
handeling of besluit best.orgaan vereist.   

 

• Na verbeurte, begint betalingstermijn van 6 weken te lopen. 
Binnen deze termijn vrijwillige betaling.  

 

• Na (of tijdens) de 6 weken termijn kan best.orgaan 
inv.beschikking nemen (ambtshalve, op verzoek overtreder of op 
verzoek 3e-blh). 
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Invorderingsbeschikking 

Art. 5:33 Awb  

• Betaaltermijn verbeurde dwangsom 6 weken 

• Algemene betalingstermijn 4:87 n.v.t. (dwangsom niet bij 
beschikking) 

• Van rechtswege verbeuren (hiervoor is geen besluit of andere 
handeling van het bestuursorgaan vereist) 

 

Art. 5:37 Awb   

• Invorderingsbeschikking doet betalingsverplichting niet ontstaan  

• Invorderingsbeschikking vóór aanmaning (art. 4:112 Awb) 

• Bezwaar en beroep mogelijk  

• Verzoek (derde)belanghebbende mogelijk  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Invorderingsbeschikking 

ABRvS 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:819, AB 2015/245 

• Verbeurde dwangsommen moeten in beginsel worden 
ingevorderd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden 

• Appellant heeft niet met stukken onderbouwd dat hij d.m.v. een 
AOW-uitkering moet voorzien in levensonderhoud 

• Appellant is eigenaar van een hoeveelheid gronden en heeft 
onlangs een bosperceel gekocht 

• Financiële onmogelijkheid om de verbeurde dwangsommen te 
voldoen is in dit geval geen bijzondere omstandigheid  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Invorderingsbeschikking 

ABRvS 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3279, AB 2016/33 

• Invorderingsbesluit niet toegezonden naar GBA-adres en dus 
onjuist bekendgemaakt  

• Als de invorderingsbeschikking niet op de juiste wijze bekend is 
gemaakt  is deze niet in werking getreden (nadien verzonden 
aanmaning stuit niet) 

• Dus invordering verbeurde dwangsom niet meer mogelijk  
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Bestuursrechtelijke handhaving 

Invorderingsbeschikking: bewijs 

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:469 

• Foto’s van de overtreding niet gemaakt door gemeentelijke 
toezichthouders 

• ABRvS 13 nov 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1911: 
Invorderingsbesluit  deugdelijke en controleerbare vaststelling 
relevante feiten en omstandigheden en omschrijving onder welke 
omstandigheden 

• Waarneming van feiten en omstandigheden die leiden tot 
verbeurte van een dwangsom dient te worden gedaan door 
deskundige medewerker van bevoegd gezag 

• Foto’s gemaakt door derden kunnen niet ten grondslag liggen aan 
de vaststelling dat een last is overtreden 
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Tot slot 

Vragen en afronding 

• Zijn er vragen? 
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