
AB 2020/371

Last onder dwangsom. Of een voorwerp kan worden gekwalificeerd als inbrekerswerktuig
is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

ABRvS 19-08-2020, ECLI:NL:RVS:2020:2001, m.nt. C.M.M. van Mil

Instantie
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Datum
19 augustus 2020
Magistraten
Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, A.W.M. Bijloos, J.M.L. Niederer
Zaaknummer
201907529/1/A3
Noot
C.M.M. van Mil
Folio weergave
Download gedrukte versie (PDF)
JCDI
JCDI:ADS234665:1
Vakgebied(en)
Openbare orde en veiligheid / Algemene plaatselijke verordening
Bestuursrecht algemeen / Handhaving algemeen
Brondocumenten
ECLI:NL:RVS:2020:2001, Uitspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 19‑08‑2020
Wetingang
Art. 5:32 lid 1, art. 5:32b lid 3, art. 5:37 lid 1 Awb; art. 2:44 lid 1 APV Haarlemmermeer 2017

Essentie

Vaststelling overtreding APV niet arbitrair. Geen situatie waarin redelijkerwijs kan worden aangenomen dat voorwerpen niet
bestemd waren om te dienen als inbrekerswerktuigen.

Samenvatting

Uit eerdere uitspraken van de Afdeling, bijvoorbeeld de uitspraak van 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132, volgt dat
een last onder dwangsom voldoende duidelijk moet zijn. Dat houdt in dat uit de last moet kunnen worden afgeleid wat van
de geadresseerde wordt verwacht. Zoals de Afdeling heeft geoordeeld in haar uitspraak van 25 september 2019 is het
vaststellen van een overtreding als bedoeld in artikel 2:44, eerste lid, van de APV niet arbitrair. De rechtbank heeft ten
onrechte geoordeeld dat het college zich niet op het standpunt mocht stellen dat wederpartij de last van 9 februari 2017
heeft overtreden. Uit die last valt duidelijk af te leiden dat wederpartij op een openbare plaats geen inbrekerswerktuigen bij
zich mag dragen of vervoeren, en dat die last niet beperkt is tot het bij zich dragen van een breekijzer en handschoenen.
Wat een inbrekerswerktuig is moet worden afgeleid uit de omstandigheden van het geval. Gelet op het verleden van
wederpartij met betrekking tot een eerdere poging tot inbraak, de door een voorbijganger om 04:31 uur gemelde verdachte
situatie, het wegrennen van wederpartij op het moment dat de politie op de opgegeven plaats kwam en het bij hem
aantreffen van de schroevendraaiers en het smeermiddel WD40, heeft het college deze voorwerpen terecht als
inbrekerswerktuigen aangemerkt. Het college mocht er daarbij van uitgaan dat van een situatie waarin redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat die voorwerpen niet bestemd waren om te dienen als inbrekerswerktuigen hier geen sprake was.
Daarmee heeft wederpartij de last van 9 februari 2017 overtreden. Dat wederpartij, naar hij stelt, de voorwerpen bij zich had
omdat hij had gesleuteld aan scooters, is, mede gelet op de gedragingen van wederpartij op het tijdstip dat de politie op de
opgegeven plaats kwam, zoals staat in het proces-verbaal van 24 mei 2018, niet aannemelijk. Wederpartij heeft die stelling
ook niet aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld door te verklaren waar hij de bewuste avond en nacht voordat hij werd
aangehouden heeft verbleven. Dat wederpartij, zoals ter zitting is gesteld, voor het gebeuren op 24 mei 2018 niet
strafrechtelijk is veroordeeld, is niet van belang voor de vraag of sprake is van overtreding van artikel 2:44 van de APV.
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Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1066. De rechtbank heeft mitsdien ten onrechte
geoordeeld dat het college niet bevoegd was om de dwangsom in te vorderen. Dat wederpartij ten tijde van het opleggen
van de last van 9 februari 2017 nog minderjarig was, maakt voor de bevoegdheid tot invordering van de dwangsom niet uit,
aangezien in de wet daarover geen bepaling is opgenomen.

Partij(en)

Uitspraak op het hoger beroep van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, appellant, tegen de
uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 28 augustus 2019 in zaak nr. 19/825 in het geding tussen:
Wederpartij, te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,
en
Het college.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 18 juli 2018 heeft het college een dwangsom van € 2.500 bij wederpartij ingevorderd.
Bij besluit van 15 januari 2019 heeft het college het door wederpartij daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 28 augustus 2019 heeft de rechtbank het door wederpartij daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard,
het besluit van 15 januari 2019 vernietigd, het besluit van 18 juli 2018 herroepen en bepaald dat de uitspraak in de plaats
treedt van het vernietigde besluit. Deze uitspraak is aangehecht (niet opgenomen, red.).
Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep ingesteld.
Wederpartij heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 juli 2020, waar het college, vertegenwoordigd door mr. C.M.E. Bakkum,
en wederpartij, vertegenwoordigd door mr. R. van Viersen, advocaat te Hoofddorp, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.
De politie heeft op 8 januari 2017 om 03.48 uur een melding gekregen dat bij Fietshandel Berger te Hoofddorp glasgerinkel
was gehoord. De politie ging naar de opgegeven plaats en constateerde om 04:15 uur dat in de bosjes een breekijzer en
zwarte handschoenen lagen. Volgens de politie behoorden deze toe aan wederpartij en heeft zij hem daarom aangehouden
op verdenking van poging tot inbraak. Hiervan is op 8 januari 2017 een op ambtsbelofte getekend proces-verbaal
opgemaakt.
Bij besluit van 9 februari 2017 heeft het college vanwege deze feiten aan wederpartij een last onder dwangsom opgelegd.
Deze last houdt in dat hij op een openbare plaats geen inbrekerswerktuigen mag vervoeren of bij zich mag hebben. Dat is
verboden op grond van artikel 2:44, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 (hierna: APV) van de
gemeente Haarlemmermeer. Wederpartij moest binnen drie dagen aan de last onder dwangsom voldoen. Overtreedt
wederpartij daarna de last onder dwangsom, dan moet hij per overtreding een bedrag van € 2.500 betalen met een
maximum van € 10.000. Tegen deze last onder dwangsom heeft wederpartij geen bezwaar gemaakt.

Besluitvorming

2.
De politie surveilleerde op 24 mei 2018 om 04:31 uur in het winkelcentrum van Hoofddorp. Daar werden de agenten
aangesproken door een man die verklaarde dat hij zojuist zijn woning was uitgekomen en twee jongens achter een
vuilcontainer bij een deur zag staan en dat die jongens daar niet hoorden. Nadat de politie naar de opgegeven plaats was
gegaan, zag de verbalisant twee personen achter een rolcontainer staan bij een deur, die bij de komst van de politie direct
begonnen te rennen. Na een achtervolging is wederpartij op heterdaad aangehouden op verdenking van poging tot inbraak.
Bij doorzoeking van zijn schoudertas bleek dat hij verschillende schroevendraaiers en WD40, een smeermiddel, bij zich had.
Hiervan is op 24 mei 2018 een op ambtsbelofte getekend proces-verbaal opgemaakt.
Volgens het college zijn de schroevendraaiers en WD40 inbrekerswerktuigen en heeft wederpartij, omdat hij die voorwerpen
bij zich had, de last overtreden. Daarom heeft het college op 18 juli 2018 besloten dat wederpartij een bedrag van € 2.500
moet betalen en heeft het college dat bedrag bij wederpartij ingevorderd. Bij het besluit van 15 januari 2019 heeft het
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college het door wederpartij gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Het oordeel van de rechtbank

3.
De rechtbank heeft geoordeeld dat het college ten onrechte tot invordering van de dwangsom is overgegaan. Het college
heeft niet de bevoegdheid om voor alle mogelijke overtredingen van artikel 2:44, eerste lid, van de APV een last onder
dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom die op 9 februari 2017 aan wederpartij is opgelegd moet daarom, mede
gezien het gegeven dat hij toen minderjarig was, strikt worden gelezen en heeft alleen betrekking op de toen
geconstateerde overtreding waarbij een breekijzer en handschoenen bij hem zijn aangetroffen. Dat die last zo moet worden
gelezen, maakt de rechtbank ook op uit het gegeven dat het college een termijn van drie dagen heeft gegeven om aan de
last te voldoen. Omdat wederpartij niet met een breekijzer en handschoenen op de openbare weg is aangetroffen, heeft hij
de last niet overtreden, aldus de rechtbank. Daarom heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard, het besluit van 15
januari 2019 vernietigd, het besluit van 18 juli 2018 herroepen en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het
vernietigde besluit.

Het hoger beroep

4.
Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat wederpartij de last onder dwangsom niet heeft
overtreden en dat het college daarom niet tot invordering van de dwangsom mocht overgaan. Artikel 2:44 van de APV bevat
geen open norm en dwingt niet tot het opleggen van alleen een last onder dwangsom tot voorkoming van herhaling van
uitsluitend dezelfde feiten en omstandigheden als de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de eerdere
overtreding. De last strekte ertoe te voorkomen dat wederpartij opnieuw inbrekerswerktuigen bij zich heeft of vervoert. Het
doet niet terzake wat voor inbrekerswerktuigen dat zijn. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 25 september 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:3274, geoordeeld dat het vaststellen van een overtreding zoals in dit geval ook aan de orde is, niet
arbitrair is. Van het opleggen van een last voor alle mogelijke overtredingen is dan ook geen sprake. Of een voorwerp kan
worden gekwalificeerd als inbrekerswerktuig is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Die vraag had de
rechtbank moeten beoordelen. Gelet op de omstandigheden zoals die in het proces-verbaal van 24 mei 2018 zijn
vastgelegd, zijn de schroevendraaier en de WD40 inbrekerswerktuigen en heeft wederpartij de last van 9 februari 2017
overtreden, aldus het college.

Wettelijk kader

5.
Artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt:
‘Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder
een last onder dwangsom opleggen.’
Artikel 2:44, eerste en derde lid, van de APV luidt:
‘1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.
3. De verboden zijn niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de voorwerpen niet

bestemd zijn voor de in die leden bedoelde handelingen.’

De beoordeling van het hoger beroep

6.
Uit eerdere uitspraken van de Afdeling, bijvoorbeeld de uitspraak van 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132, volgt dat
een last onder dwangsom voldoende duidelijk moet zijn. Dat houdt in dat uit de last moet kunnen worden afgeleid wat van
de geadresseerde wordt verwacht. Zoals de Afdeling heeft geoordeeld in haar uitspraak van 25 september 2019 is het
vaststellen van een overtreding als bedoeld in artikel 2:44, eerste lid, van de APV niet arbitrair. De rechtbank heeft ten
onrechte geoordeeld dat het college zich niet op het standpunt mocht stellen dat wederpartij de last van 9 februari 2017
heeft overtreden. Uit die last valt duidelijk af te leiden dat wederpartij op een openbare plaats geen inbrekerswerktuigen bij
zich mag dragen of vervoeren, en dat die last niet beperkt is tot het bij zich dragen van een breekijzer en handschoenen.
Wat een inbrekerswerktuig is moet worden afgeleid uit de omstandigheden van het geval. Gelet op het verleden van
wederpartij met betrekking tot een eerdere poging tot inbraak, de door een voorbijganger om 04:31 uur gemelde verdachte
situatie, het wegrennen van wederpartij op het moment dat de politie op de opgegeven plaats kwam en het bij hem
aantreffen van de schroevendraaiers en het smeermiddel WD40, heeft het college deze voorwerpen terecht als
inbrekerswerktuigen aangemerkt. Het college mocht er daarbij van uitgaan dat van een situatie waarin redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat die voorwerpen niet bestemd waren om te dienen als inbrekerswerktuigen hier geen sprake was.
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Daarmee heeft wederpartij de last van 9 februari 2017 overtreden. Dat wederpartij, naar hij stelt, de voorwerpen bij zich had
omdat hij had gesleuteld aan scooters, is, mede gelet op de gedragingen van wederpartij op het tijdstip dat de politie op de
opgegeven plaats kwam, zoals staat in het proces-verbaal van 24 mei 2018, niet aannemelijk. Wederpartij heeft die stelling
ook niet aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld door te verklaren waar hij de bewuste avond en nacht voordat hij werd
aangehouden heeft verbleven. Dat wederpartij, zoals ter zitting is gesteld, voor het gebeuren op 24 mei 2018 niet
strafrechtelijk is veroordeeld, is niet van belang voor de vraag of sprake is van overtreding van artikel 2:44 van de APV.
Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1066. De rechtbank heeft mitsdien ten onrechte
geoordeeld dat het college niet bevoegd was om de dwangsom in te vorderen. Dat wederpartij ten tijde van het opleggen
van de last van 9 februari 2017 nog minderjarig was, maakt voor de bevoegdheid tot invordering van de dwangsom niet uit,
aangezien in de wet daarover geen bepaling is opgenomen.
Het betoog slaagt.

Conclusie over het hoger beroep

7.
Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. De Afdeling zal, doende hetgeen de
rechtbank zou behoren te doen, de nog niet bij de rechtbank behandelde beroepsgronden behandelen.

Het beroep bij de rechtbank

8.
Wederpartij betoogt dat de ingevorderde dwangsom van € 2.500 onredelijk hoog is in verhouding tot zijn financiële situatie.
Hij is niet in staat om dit bedrag te voldoen. Ook zijn ouders hebben niet de financiële middelen om het bedrag te betalen.

8.1.
Artikel 5:32b, derde lid, van de Awb luidt:
‘De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de
dwangsom.’
Artikel 5:37, eerste lid, luidt:
‘Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering
van een dwangsom.’

8.2.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld in haar uitspraak van 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:713) moet
bij een besluit over invordering aan het belang van invordering een zwaarwegend gewicht worden toegekend. Een andere
opvatting zou afdoen aan het gezag dat moet uitgaan van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom. Steun
voor dit uitgangspunt kan worden gevonden in de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 5:37, eerste lid, van de
Awb (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, blz. 115). Hierin is vermeld dat een adequate handhaving vereist dat
opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Slechts in
bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien.
In dit geval is niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college in redelijkheid van invordering
van de dwangsom had moeten afzien.

8.3.
Verder, zoals volgt uit de hiervoor vermelde uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2020, kan een belanghebbende in de
procedure tegen de invorderingsbeschikking of de kostenverhaalsbeschikking in beginsel niet met succes gronden naar
voren brengen die hij tegen de last onder dwangsom of last onder bestuursdwang naar voren heeft gebracht of had kunnen
brengen. Dit kan slechts in uitzonderlijke gevallen.
Het betoog van wederpartij over de hoogte van de dwangsom kan in deze procedure niet aan de orde komen. Hij had dat in
de procedure over de last onder dwangsom naar voren kunnen brengen. Er is in dit geval geen sprake van een uitzonderlijk
geval. Overigens heeft wederpartij met zijn enkele stelling dat de dwangsom te hoog is en dat hij deze niet kan voldoen, niet
aannemelijk gemaakt dat hij de financiële middelen daartoe niet heeft.
Het betoog faalt.

Conclusie over het beroep

9.
Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het bij de rechtbank ingestelde beroep ongegrond
verklaren.
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10.
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 28 augustus 2019 in zaak nr. 19/825;
III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ongegrond.

Noot

Auteur: C.M.M. van Mil

1.

De hierboven opgenomen uitspraak is de derde in relatief korte tijd over het verbod uit de APV ten aanzien van het
vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen (zie ABRvS 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3903; ABRvS 25
september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3274). Dit is reden voor een nadere beschouwing, ook omdat er discussie is over het
bestaansrecht van dit verbod.

2.

Het begrip ‘inbrekerswerktuigen’ was (en is) in artikel 2:44 APV van de gemeente Haarlemmermeer niet gedefinieerd. Het
begrip is evenmin omschreven in de model-APV van de VNG. In ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3274, r.o.
7.2, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak al dat het vaststellen van een overtreding als de onderhavige niet arbitrair
is. De Afdeling achtte daarbij van belang dat appellant onder verdachte omstandigheden gereedschappen vervoerde
waarmee inbraken konden worden gepleegd, terwijl voor de aanwezigheid van de werktuigen geen plausibele verklaring
werd gegeven. Het betoog dat niet duidelijk zou zijn wanneer zich een overtreding voordoet, werd dan ook niet gevolgd. In
bovenstaande uitspraak is dit oordeel nog eens bevestigd. Of een voorwerp kan worden gekwalificeerd als een
‘inbrekerswerktuig’ is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, aldus de Afdeling in r.o. 4. Artikel 2:44 APV bevat
geen open norm en dwingt niet tot het opleggen van alleen een last onder dwangsom tot voorkoming van herhaling van
uitsluitend dezelfde feiten en omstandigheden als de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de eerdere
overtreding. De last strekte ertoe te voorkomen dat de persoon in kwestie opnieuw inbrekerswerktuigen bij zich heeft of
vervoert. Het doet dan niet terzake wat voor inbrekerswerktuigen dat zijn.

3.

Maar welke voorwerpen kunnen nu, blijkens de rechtspraak, onder de gegeven omstandigheden als ‘inbrekerswerktuigen’
worden aangemerkt? In de hier gepubliceerde uitspraak ging het om schroevendraaiers en WD40. In ABRvS 20 november
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3903, waren twee schroevendraaiers, twee zaklampen, een paar handschoenen in een auto en
een bivakmuts (in een jaszak) aangetroffen en als zodanig aangemerkt. Ook in ABRvS 3 april 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1066, ging het om een in een auto aangetroffen schroevendraaier en handschoenen, alsmede om een
trektang. Verder werden in ABRvS 6 april 2016, AB 2016/183, twee analoge portofoons (in een koeltas), een
schroevendraaier, een kniptang en een beitel in een auto aangetroffen en aangemerkt als inbrekerswerktuigen. Het college
merkte in die zaak een bij de bestuurder van het voertuig aangetroffen stanleymes overigens niet aan als inbrekerswerktuig.

4.

Over de vraag of het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie op grond van het APV-verbod past binnen het wettelijk
systeem zijn de meningen verdeeld. Dat het APV-verbod in de praktijk wordt toegepast en dat hier behoefte aan is, moge
wel blijken uit de zogenaamde ‘toolkit’, die is opgesteld door het Basisteam Veluwe-West van de politie naar aanleiding van
ABRvS 16 april 2016, AB 2016/183, in 2019 (‘de Veluwse methode’, te raadplegen via de website van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Deze ‘Veluwse methode’ betreft het opleggen van een last onder dwangsom in geval
van het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen en bij drugshandel op straat. Hierover zijn Kamervragen
gesteld (vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht “Veluwe
staat model bij aanpak criminelen”, Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1698). In zijn antwoord op de vragen geeft de
minister onder andere aan dat een last onder dwangsom een reparatoire bestuurlijke sanctie (herstelsanctie) is, die is
geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en dat het geen bestraffende sanctie betreft. Daarbij kunnen de
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omstandigheden van het geval volgens de minister de rechter wel tot het oordeel brengen dat een herstelsanctie toch moet
worden aangemerkt als een punitieve sanctie (onder verwijzing naar ABRvS 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3251).
Volgens de beschrijving bij de ‘toolkit’ is geen sprake van strijd met het ne bis in idem-beginsel: bestuursrechtelijk en
strafrechtelijk optreden kan hier naast elkaar bestaan (vgl. ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3274, r.o. 5.2).

5.

Daarbij wordt in de toelichting op de ‘toolkit’ gewezen op het verschil in bewijslast. In het strafrecht dient het strafbare feit
wettig en overtuigend te zijn bewezen, waar in het bestuursrecht de overtreding (slechts) aannemelijk dient te worden
gemaakt. In het artikel ‘Bestrijding van ‘pre-crime’ in de gemeente’, J.M.H.F. Teunissen, Gst. 2020/112, wordt hier uitvoerig
op ingegaan. Daarnaast worden in dit artikel onder meer zeer kritische noten gekraakt in het kader van het onderscheid
tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke (toezichts)bevoegdheden, waaronder het verschil tussen ‘doorzoeken’ en
‘onderzoeken’.

6.

Uit de recente rechtspraak is duidelijk af te leiden dat de ‘Veluwse methode’ inmiddels aanleiding heeft gegeven tot
navolging. Deze uitspraken zien allen nog op lasten die zijn opgelegd vóórdat op 1 januari 2020 de Wet van 27 september
2019, Stb. 2019, 311, tot ‘wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de
strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen’, in werking is getreden. Volgens de wetsgeschiedenis van dit
wetsvoorstel (Kamerstukken II 2018/19, 35 080, nr. 7, p. 15) is het bijkomende effect hiervan dat door de strafverhoging
voorbereidingshandelingen bij woninginbraak overdag ook strafbaar worden (ingevolge artikel 46 Sr). Uit onderzoek blijkt
volgens de toelichting dat politie en OM toegevoegde waarde zien in de mogelijkheid om eerder in te kunnen grijpen bij
woninginbraak. Uit de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2018/19, 35 080, nr. 3, p. 8) blijkt dat voor de kwalificatie
van diefstal in een woning, als een gekwalificeerde vorm van diefstal, volgens het kabinet de grotere schending van de
persoonlijke levenssfeer die de woningdiefstal oplevert, een voldoende rechtvaardiging is voor de hogere strafbedreiging.

7.

De vraag is of als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet, artikel 2:44 van de (model)APV van rechtswege is
vervallen, gelet op artikel 122 Gemeentewet. Op grond van laatstgenoemd artikel vervallen de bepalingen van
gemeentelijke verordeningen in wier onderwerp door een wet wordt voorzien van rechtswege. Vgl. het standpunt van
J.M.H.F. Teunissen in zijn annotatie bij HR 30 juni 2020, Gst. 2020/107, waarin hij betoogt dat de Afdeling bij een volgend
oordeel over een last onder dwangsom wegens overtreding van het APV-verbod op het vervoeren van inbrekerswerktuigen,
zou moeten overwegen dat voor die last geen grond (meer) is omdat dit verbod van rechtswege is vervallen vanwege deze
wetswijziging.

8.

Ligt dit niet genuanceerder? Artikel 311, lid 1, sub 3, Sr ziet op diefstal in een woning of een besloten erf waarop een woning
staat door iemand die zich daar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt. Artikel 46 Sr ziet op het (onder
meer) opzettelijk voorwerpen, bestemd tot het begaan van een misdrijf zoals in het artikel omschreven, voorhanden hebben.
Het APV-verbod is echter ruimer dan voornoemde artikelen uit het Sr in samenhang bezien. Dit verbod ziet op het
vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen op een openbare plaats (of de weg), ongeacht het type inbraak. Het
APV-verbod dient ook een ander doel en heeft een ander motief dan de strafbare voorbereidingshandelingen voor
woninginbraak: bescherming van de openbare orde als bedoeld in artikel 149 Gemeentewet. De APV voorziet, vanwege het
andere motief dat daaraan ten grondslag ligt, niet in een onderwerp waarin ook in het Sr is voorzien. Een herstelmaatregel
(ter voorkoming van verdere overtredingen) heeft bovendien een ander doel dan een strafrechtelijke sanctie. Mede gelet op
het grote belang dat wordt gehecht aan de mogelijkheid tot het snel kunnen ingrijpen bij voorbereidingshandelingen op een
openbare plaats met gebruikmaking van het bestuursrechtelijk instrument van de last onder dwangsom, of dit nu inbraak in
een woning of bijvoorbeeld een auto is, verwacht ik dat aan artikel 2:44 van de (model)APV (nog steeds) zelfstandig
betekenis toekomt. De ‘Veluwse methode’ zal naar mijn verwachting dus ook na deze wetswijziging toepassing (kunnen)
blijven vinden.
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