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Invordering Bestuurlijke Geldschulden 
  

Aanpakken en afpakken 

 

 

 
 

 

Franc Pommer 

Paul van Hest 

Christiaan Donners 

Maarten van Ingen 

Proces bestuurlijke handhaving 

Het bestuursrechtelijk invorderingstraject 

     Civiel recht Bestuursrecht 

Overtreding/overtreder  -  √ 

Dwangsom/bestuursdwang -   √ 

Verbeurte/effectuering last √  √ 

Invordering/kostenverhaal -  √ 

Aanmaning   -  √ 

Conservatoir beslag  √  - 

Dwangbevel (eenvoudige titel) -  √ 

Executie(-geschil)  √  - 

Faillissement(-saanvraag) √  - 
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Overtreding en overtreder 

Artikel 5:1 Awb 

 

• Overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij 
of krachtens enig wettelijk voorschrift (lid 1) 

 

• Overtreder: 
 - plegen of medeplegen (lid 2) 
 - rechtspersoon (art. 51 lid 2 en 3 Sr) 

 

• Normadressanten: 

 - pleger/medepleger 

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

 - rechtspersonen en bestuurders 

 - rechtsopvolgers (niet curator) 

 - curator (ECLI:NL:RVS:2013:BZ1261 ( DIT)) 

 

Bestuursrechtelijke herstelsancties 

Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom 

 

 

• Last onder dwangsom (artikel 5:31d Awb) 

 

 

• Last onder bestuursdwang (artikel 5:21 Awb) 
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Last onder dwangsom 

Algemeen 

Artikel 5:31d Awb (twee elementen) 

a) een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

b) de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of                          
x niet tijdig wordt uitgevoerd 

 

• Kan alleen worden opgelegd aan overtreder 

 

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

 

Last onder dwangsom 

Begunstigingstermijn 

Bestuursorgaan stelt een termijn gedurende welke de overtreder de 
last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd        
(art. 5:32a Awb) 

 

ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 

• Uitgangspunt: lengte begunstigingstermijn niet wezenlijk langer 
dan noodzakelijk om overtreding op te heffen 

 

• Of een termijn in redelijkheid kan worden gesteld hangt alleen 
af van de vraag of binnen die termijn aan de last kan worden 
voldaan 

 

• NIET van belang is of de overtreder dat op een vanuit 
bedrijfseconomisch opzicht zo gunstig mogelijke wijze kan doen 
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Invordering last onder dwangsom 

Verbeurte en betalingsverplichting 

Artikel 5:33 Awb 

• Betalingsverplichting nadat dwangsom is verbeurd, doordat 
begunstigingstermijn onbenut is verstreken 

 

• Betalingstermijn: 6 weken 

 

• Verbeurte dwangsommen vindt van rechtswege plaats; hiertoe is 
geen handeling of besluit van het bestuursorgaan vereist 

 

• Na verbeurte begint betalingstermijn (6 weken) te lopen, binnen 
deze termijn kan vrijwillig betaald worden (art. 4:87 Awb) 

 

• Bestuursorgaan kan uitstel verlenen of een betalingsregeling 
vaststellen (artikel 4:94 Awb) 

 

Invordering last onder dwangsom 

Invorderingsbeschikking 

 

• Wordt niet tijdig betaald dan is de overtreder in verzuim         
(art. 4:97 Awb)  
 

• Er dient een aanmaning te volgen (art. 4:112 Awb) 
 

• Maar… 
 

• Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist 
het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van 
een dwangsom (art. 5:37 Awb) 

  invorderingsbeschikking  
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Invordering last onder dwangsom 

Enkele vuistregels invorderingsbeschikking 

 

• Invorderingsbeschikking na wett. betalingstermijn (6 weken): 
- ambtshalve 
- op verzoek van overtreder 
- op verzoek van derde-belanghebbende(n) 

 

• Invorderingsverplichting doet betalingsverplichting niet ontstaan 
(dat geschiedt door de overtreding last) 

  

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

  niet tegelijk in één geschrift (ABRvS 28 okt. 2015, 
 ECLI:NL:RVS:2015:3279) 

 

• Bezwaar en beroep is mogelijk 

 

Invordering last onder dwangsom 

Betalingstermijn en invorderingsbeschikking 

ABRvS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1068  

• Een in de invorderingsbeschikking gestelde betaaltermijn doet 
geen nieuwe termijn lopen waarbinnen de schuldenaar kan 
betalen zonder in verzuim te komen als bedoeld in art. 4:97 Awb 
 

• Het systeem van de Awb staat er niet aan in de weg dat een 
bestuursorgaan een schuldenaar die in verzuim is aanmaant, 
terwijl in een invorderingsbeschikking gestelde betaaltermijn 
nog niet is verstreken 
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Invordering last onder dwangsom 

Doel invorderingsbeschikking 

 

• Duidelijkheid aan overtreder omtrent begaan overtreding 

 

• Feitenvaststelling (is de last overtreden?) 

 

• Vaststelling hoogte van het in te vorderen bedrag 

 

• Beginselplicht tot invordering (Kamerstukken II 2003/04, 29 
702, nr. 3, blz. 115)  

 “[…] adequate handhaving vergt dat opgelegde sancties ook 
 worden geëffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen 
 worden ingevorderd.”. 

 

• Tenzij, bijzondere omstandigheden 

 

 

Invordering last onder dwangsom 

Feitenvaststelling invorderingsbeschikking 

 

ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 

De Afdeling formuleert de eisen die aan de feitenvaststelling in het 
kader van een invorderingsbeschikking worden gesteld, waaronder: 

• Deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten 
en omstandigheden 

• Ter zake deskundige medewerker/persoon 

• Duidelijke vastlegging waargenomen of vastgestelde 
feiten/omstandigheden (rapportage, foto’s, etc.) 

• In geschrift: inzichtelijke beschrijving 

• Schriftelijke rapportage in beginsel voorzien van ondertekening 
en dagtekening 
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Invordering last onder dwangsom 

Bijzondere omstandigheden 

 Conclusie A-G 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1152  

• Bij de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten 
moet een bestuursorgaan rekening houden met alle relevante 
omstandigheden 

• Met name met de financiële draagkracht van de overtreder, de 
mate waarin de overtreding aan de overtreder te wijten is, de 
noodzaak van afschrikking en mogelijke samenloop van 
verschillende sancties 

• Een bestuursorgaan hoeft volgens de staatsraad advocaat-
generaal niet uit eigen beweging te onderzoeken of er dergelijke 
omstandigheden zijn, voor zover de bewijslast van dat soort 
omstandigheden bij de overtreder ligt 

• Bestuursorgaan moet wel rekening houden met omstandigheden 
die hem bekend zijn en moet overtreder in de gelegenheid stellen 
om bijzondere omstandigheden aan te voeren en te bewijzen 

Invordering last onder dwangsom 

Vooraf horen 

 

ABRvS 12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2956 

• Afdeling oordeelt dat het college, anders dan voorheen, 
belanghebbende moet horen alvorens invorderingsbeschikking 
wordt genomen 

• Ratio: belanghebbende moet in staat worden gesteld om 
bijzondere omstandigheden waarvan het bestuursorgaan niet al 
op de hoogte is of had moeten zijn naar voren te brengen 

• Als het bestuursorgaan dit achterwege laat, leidt dit tot 
vernietiging van de invorderingsbeschikking (maar 
rechtsgevolgen werden in stand gelaten)  

• Aanleiding: conclusie van A-G Wattel, 4 april 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1152 
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Invordering last onder dwangsom 

Aanmaning 

 

• Aanmaning heeft twee doelen (art. 4:112 Awb) 

1. herinnering op korte termijn (van 2 wk) te betalen alvorens 
over te gaan tot uitvaardigen dwangbevel 

2. waarschuwing voor mogelijke invorderingsmaatregelen 

 

• ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2405: uit aanmaning 
moet onmiskenbaar volgen dat ingeval niet wordt betaald na 
afloop van betalingstermijn dwanginvordering zal volgen 

 

• ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:327 

• Factuur zonder aankondiging dwanginvordering ≠ aanmaning 

• Afzonderlijk brief bevat geen betalingstermijn ≠ aanmaning 

Invordering last onder dwangsom 

Dwangbevel 

 

• Wordt niet betaald na afloop van in de aanmaning vermelde 
betalingstermijn, dan volgt dwanginvordering  

 

• Bestuursorgaan vaardigt dwangbevel uit (art. 4:117 jo. 5:10    
lid 2 Awb)  

 

• Dwangbevel levert executoriale titel op volgens Rv. 

 

• Sfeerovergang naar het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) 
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Invordering last onder dwangsom 

Spoedeisend belang bij invorderingsbeschikking 

VoVo voorzieningenrechter ABRvS 16 januari 2017, 201608976/2/A1 

• Verzocht wordt een voorlopige voorziening te treffen om 
ingevorderde dwangsommen niet te betalen voordat er uitspraak 
is gedaan in hoger beroep 

• Verzoeker: spoedeisend belang vanwege aankondiging 
verdergaande invorderingsmaatregelen door ingeschakelde 
deurwaarder 

 

Voorzieningenrechter: 

- Enkele feit dat college betaalde dwangsommen zal terugbetalen 
indien verzoeker in hoger beroep in gelijk wordt gesteld is 
onvoldoende 

- Betalen dwangsommen ingrijpende gevolgen voor verzoeker 

- Belang verzoeker bij schorsing invorderingsbeschikkingen weegt 
zwaarder dan voortzetting invordering door college 

Last onder bestuursdwang 

Algemeen 

Art. 5:21 Awb (twee elementen) 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk 
handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig 
wordt uitgevoerd 
 

• Wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de 
rechthebbenden op het gebruik van de zaak waarop de last 
betrekking heeft en aan de aanvrager (art. 5:24 lid 3 Awb) 

 

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

 

• Bevoegdheidsgrondslag: artikel 125 Gemw. 
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Last onder bestuursdwang 

Feitelijk kostenverhaal 

Uitgangspunten procedure: 

• Hetzelfde als bij last onder dwangsom/invorderingsbeschikking 

• Verhaalbare kosten (v.z.v. gemaakt na begunstigingstermijn): 

 - kosten ter voorbereiding van feitelijke bestuursdwang 

 - kosten inschakelen bedrijven  

 - ambtelijke kosten  

• Uitz. voorbereidingskosten spoedeisende bestuursdwang voor 
rekening b.o. (ABRvS 18 okt. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2804) 

• Let op: betalingsverplichting ontstaat pas na 
kostenverhaalsbeschikking! 

Kostenverhaal last onder bestuursdwang 

Kostenverhaal onredelijk 

ABRvS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1245 

• Besluit tot toepassing spoedeisende bestuursdwang niet “zo 
spoedig mogelijk” bekend gemaakt i.s.m. art. 5:31 lid 2 Awb  

• Hierdoor is aan appellanten de mogelijkheid ontnomen om in 
bepaalde periode de sanering geheel of gedeeltelijk over te 
nemen 

• De kosten van de spoedeisende bestuursdwang behoren daarom 
redelijkerwijs niet geheel ten laste van appellanten te komen  

 

ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2233 

• Machtiging binnentreden door onbevoegd orgaan afgegeven 

• Geen kostenverhaal toegestaan: dat last onherroepelijk is maakt 
dit niet anders! 

 

 

 



28-6-2019 

11 

Standaardschema invordering 

Proces bestuurlijke handhaving 

Daadkrachtiger handhaven 

     Civiel recht Bestuursrecht 

Overtreding/overtreder  -  √ 

Dwangsom/bestuursdwang -   √ 

Verbeurte/effectuering last √  - 

Invordering/kostenverhaal -  √ 

Aanmaning   -  √ 

Conservatoir beslag  √  - 

Dwangbevel (eenvoudige titel) -  √ 

Executie(-geschil)  √  - 

Faillissement(-saanvraag) √  - 
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Conservatoir beslag 
Wat is het? 

Doelen:  

• “Veiligstellen” van verhaal op vermogensbestanddelen van de 
schuldenaar totdat de executoriale titel (dwangbevel) is verkregen 

• Druk op schuldenaar om overtreding te beëindigen of om te 
betalen 

• Uit de macht van de schuldenaar brengen van 
vermogensbestanddelen 

 

Vandaag: conservatoir verhaalsbeslag   

 

Conservatoir beslag 
Wanneer? 

• O.i. gelijktijdig met of op ieder moment na het opleggen van de 
last, omdat een veroordeling ook onder voorwaarde of 
tijdsbepaling mogelijk is, vgl. 3:296 BW. 

• In ieder geval na het verstrijken van de begunstigingstermijn, 
omdat dan de vordering is ontstaan. 
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Conservatoir beslag 
Hoe wordt het gevraagd? 

 

• Advocaat dient verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter 

• Schuldenaar wordt -in beginsel- niet gehoord 

• Er vindt géén zitting plaats 

• Voorzieningenrechter verleent toestemming (het “verlof”) 

• Kosten relatief beperkt (griffierecht € 639 + advocaat- en 
deurwaarderskosten) 

• Beslagsyllabus  

 

Conservatoir beslag 
Hoe wordt het gelegd? 

 

• Deurwaarder kan op basis van het verlof de beslagen leggen 

• Bij goede samenwerking tussen bestuursorgaan, advocaat en 
deurwaarder kan een beslag zeer snel worden gelegd 

• Voordelen: 

• veel praktische informatie van de deurwaarder over 
verhaalsmogelijkheden en situatie ter plaatse 

• Beslag kan ook worden gebruikt bepaalde zaken uit de macht 
van de overtreder te halen door sequestratie. Terughoudende 
toepassing. 
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Conservatoir beslag 
De deurwaarder 

 

• Deurwaarder kan op basis van het verlof de beslagen leggen 

• Bij goede samenwerking tussen bestuursorgaan, advocaat en 
deurwaarder kan een beslag zeer snel worden gelegd 

• Voordelen: 

• veel praktische informatie van de deurwaarder over 
verhaalsmogelijkheden en situatie ter plaatse 

• Beslag kan ook worden gebruikt bepaalde zaken uit de macht 
van de overtreder te halen door sequestratie. Terughoudende 
toepassing. 

 

Gezamenlijke aanpak ondermijning 
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Conservatoir beslag 
Schema invordering 

Conservatoir beslag 
Wanneer kan het beslag worden gelegd? 

 

• Verrassingseffect 

• Voorzieningenrechter verleent verlof onder voorwaarde dat eis in 
hoofdzaak binnen een bepaalde termijn van minimaal 8 dagen 
wordt ingesteld, maar 14 dagen is gebruikelijk (art. 700 lid 3 Rv) 

• Eis in hoofdzaak: 

- Ajax/Reule: Iedere procedure die leidt tot een voor 
tenuitvoerlegging vatbare titel 

- Ontvanger/Heemhorst: ook een belastingaanslag 

- In ieder geval ook betalings- of invorderingsbeschikking 
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Conservatoir beslag 
Wie legt het beslag? 

 

• Bestuursorgaan beschikt over dezelfde bevoegdheden als de 
schuldeiser in het privaatrecht (art. 4:124 Awb) 

• Bestuursorgaan legt beslag ten laste van de 
overtreder/schuldenaar: 

 

- natuurlijk persoon 

- rechtspersoon 

 

 

Conservatoir beslag 
Waarop kan beslag worden gelegd? 

 

• Alle voor beslag vatbare goederen 

• Soorten beslagen: 

- Roerende zaken 

- Onroerende zaken 

- Aandelen 

- Derdenbeslag 

• Voorbeeld: bankbeslag of loonbeslag 

- Eigenbeslag 

• Bestuursorgaan legt beslag onder zichzelf voor een 
vordering die de schuldenaar/overtreder heeft  

- Schepen 

• Bij bepaalde beslagen is gegronde vrees voor verduistering vereist 
(roerende en onroerende zaken, aandelen) 
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Conservatoir beslag 
Wat is het gevolg van het beslag? 

• Ten opzichte van de beslaglegger kan o.a. niet worden ingeroepen: 

- Vervreemding 

- Bezwaring (zoals een later hypotheekrecht) 

- Afstand van een vordering 

- Verhuring of verpachting onroerende zaak 

• Goederen aan beslag onttrekken is een misdrijf (art. 198 Sr) 

Conservatoir beslag 
Wat zijn de risico’s? 

 

• Onrechtmatige daad, mits vordering volledig onterecht blijkt 

• Bestuursorgaan wordt schadeplichtig 

• Maar wat is de schade?  

• Schade is afhankelijk van zwaarwegendheid beslag en optreden 
beslaglegger (Forward/Huber) 
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Conservatoir beslag 
Wanneer eindigt een conservatoir beslag? 

 

 

• Na betekening van de executoriale titel wordt het conservatoire 
beslag omgezet in een executoriaal beslag (art. 704 lid 1 Rv) 

 

• Opheffing door een rechter 

 

• Niet-tijdig instellen van eis in de hoofdzaak 

 

• Faillissement van de schuldenaar (art. 33 lid 2 Fw) 

 

Proces bestuurlijke handhaving 

Het bestuursrechtelijk invorderingstraject 

     Civiel recht Bestuursrecht 

Overtreding/overtreder  -  √ 

Dwangsom/bestuursdwang -   √ 

Verbeurte/effectuering last √  √ 

Invordering/kostenverhaal -  √ 

Aanmaning   -  √ 

Conservatoir beslag  √  - 

Dwangbevel (eenvoudige titel) -  √ 

Executie(-geschil)  √  - 

Faillissement(-saanvraag) √  - 
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Het faillissement als handhavingsmiddel 
Harde maatregelen 

• Ook een faillissement is een incassomiddel: 

• Dreiging faillissement kan reden zijn om alsnog aan de last te 
voldoen; 

• Nieuwe normadressaat in de figuur van de curator 

 

• Opgehouden te “betalen”. 

• Niet enkel voor geldvorderingen, maar wel voor een duidelijke 
vordering. 

• Aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het faillissement. 

• Curator is belast met de naleving van de voor de gefailleerde        
geldende publieke normen. 

Het faillissement als handhavingsmiddel 
Harde maatregelen 

• Verzoek tot faillietverklaring: 

- mondelinge behandeling binnen 2 tot 4 weken 

- summier onderzoek 

- voor het uitspreken van een faillissement zijn twee schuldeisers vereist  

- kosten zijn beperkt (€ 639 griffierecht en advocaatkosten) 

- verzoek kan elk moment worden ingetrokken 

• Goederen failliet vallen onder algeheel faillissementsbeslag. 

• Kans op voldoening vordering bij faillissement is veelal klein. 
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Het faillissement als handhavingsmiddel 
Harde maatregelen 

• De curator is een nieuwe normadressaat; niet de rechtsopvolger 
van de gefailleerde. 

• Aan de curator moet derhalve een nieuwe last met een nieuwe 
begunstigingstermijn worden opgelegd 

• De informatieve last is een onderschat middel; de curator is vaak 
niet goed thuis in het bestuursrecht en de geldende bijzondere 
administratieve voorschriften. 

• Voor verbeurde dwangsommen door gefailleerde kan mogelijk niet 
worden opgekomen in faillissement; voor kosten van bestuursdwang 
wel. 

• Welk type herstelsanctie is geëigend voor de curator? 

Proces bestuurlijke handhaving 

Het bestuursrechtelijk invorderingstraject 

     Civiel recht Bestuursrecht 

Overtreding/overtreder  -  √ 

Dwangsom/bestuursdwang -   √ 

Verbeurte/effectuering last √  √ 

Invordering/kostenverhaal -  √ 

Aanmaning   -  √ 

Conservatoir beslag  √  - 

Dwangbevel (eenvoudige titel) -  √ 

Executie(-geschil)  √  - 

Faillissement(-saanvraag) √  - 
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Executoriaal beslag 
Het executiegeschil  

• Schuldenaar kan overeenkomstig art. 438 Rv opkomen tegen het 
dwangbevel en de tenuitvoerlegging hiervan bij de civiele rechter 
(art. 4:123 Awb) 

 

• Géén verzet meer mogelijk op grond van Awb  

 

• Civiele rechter niet op stoel bestuursrechter; zeer beperkte 
toetsing; 3:13 BW door misslag of noodtoestand. 

 

 

Executoriaal beslag 
Schorsing van de executie 

• Als de tenuitvoerlegging van een dwangbevel is geschorst kan nog 
conservatoir beslag worden gelegd. Rb. Zutphen 12 december 
2008, NJF 2009/185 (procedure op grond van het vervallen art. 
5:26 Awb): 

 

 “Het voorgaande brengt met zich dat de executoriale titel 
 van de gemeente, om tot invordering over te gaan, door 
 het door Mensink ingestelde verzet — tijdelijk, voor de duur 
 van de schorsing van de tenuitvoerlegging — is vervallen. 
 Niet valt in te zien waarom de gemeente in dat geval, ter 
 verzekering van verhaal van haar vordering, geen 
 conservatoir beslag zou mogen leggen.”  
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Civielrechtelijk alsnog naar de bestuurder 
Wanneer is de bestuurder aansprakelijk voor de vordering? 

• Uitgangspunt is dat de rechtspersoon aansprakelijk is (New 
Holland Belgium). Maar: 

• Als overtreding kwalificeert als onrechtmatige daad van de 
persoon (niet in de hoedanigheid van de bestuurder; vgl. HR 
23 november 2012, JOR 2013, 40) 

- geen “echte” bestuurdersaansprakelijkheid; verwijt ziet niet 
op bestuurstaak 

- bestuurder had als overtreder kunnen worden aangemerkt 

• Bestuurder is op grond van onrechtmatige daad jegens het 
bestuursorgaan aansprakelijk als de bestuurder persoonlijk 
een ernstig verwijt kan worden gemaakt (HR 8 december 
2006, JOR 2007, 38), en er voldoende causaal verband is 
tussen dat verwijt en de schade uit de handhaving. 

 

• Volledige civielrechtelijke procedure inclusief daarmee gepaard 
gaande kosten 

 

Varia 

Verjaring en stuiting 

Artikel 5:35 Awb: “In afwijking van artikel 4:104 Awb verjaart de 
bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door 
verloop van één jaar na de dag waarop zij is verbeurd.” 

 

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

 - instellen daad van rechtsvervolging voor burg. rr.  

 - erkenning door schuldenaar (art. 4:105 Awb) 

 - aanmaning (art. 4:112 Awb) 

 - beschikking tot verrekening (art. 4:93 Awb) 

 - betekening dwangbevel 

 

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

Verjaring en stuiting 

• Kostenverhaalbeschikking verjaart in vijf jaren (artikel 4:104 lid 1 
Awb) dus niet in één jaar zoals bij de invorderingsbeschikking 

• Let op: vijf jaar na kostenverhaalsbeschikking! 

Varia 

Verjaring en stuiting 

Deurwaardersexploot als buitenwettelijke stuitingshandeling 

 

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

• Afdeling nuanceert lijn met betrekking tot limitatieve wettelijke 
stuitingshandelingen 

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

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

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

• Onder deze omstandigheden is exploot een stuitingshandeling 
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Varia 

Verlenging termijn 

Art. 4:94 Awb: “Het bestuursorgaan kan de wederpartij uitstel van 
betaling verlenen” 

• Gedurende de termijn dat de schuldenaar uitstel van betaling 
heeft, wordt verjaringstermijn verlengd (art. 4:111 Awb) 

 

ABRvS 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:151 

• College heeft een fax overlegd aan rechtbank met mededeling 
dat wordt gewacht met invordering van de verbeurde 
dwangsommen tot op ingesteld beroep van appellant is beslist 

 

• Een dergelijk bereidheid tot opschorten van invordering is geen 
besluit tot uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4:94 Awb 

 

• De invorderingstermijnen worden derhalve niet verlengd door 
gefaxte brief aan de rechtbank 

 

 

Varia 

Betalingsregeling en verjaringstermijn 

ABRvS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1060 

• Met het vaststellen van een betalingsregeling is uitstel van 
betaling gegeven (art. 4:94 Awb), daargelaten of appellant met 
zijn verzoek om het treffen van een betalingsregeling zijn schuld 
heeft erkend als bedoeld in art. 4:105 lid 2 Awb 
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Casus Dongen 
Waar het niet helemaal goed uitpakte 

Casus Dongen 
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Casus Dongen 
Het resultaat 

Tot slot – vragen?  

Franc Pommer 
06 - 13 34 14 62 
f.pommer@hekkelman.nl 

Christiaan Donners 
06 - 51 61 68 63 
c.donners@hekkelman.nl 

Maarten van Ingen 
06 – 24 63 93 80 

m.vaningen@watsonlaw.nl 

Paul van Hest 
06 – 53 88 49 36 

p.van.hest@digideur.nl 


