
BEANTWOORDING VRAGEN
WEBINAR ‘ACTUELE RECHTSPRAAK HANDHAVING EN TOEZICHT’ 
14 JANUARI 2021

1. Verwijderen woonvoorzieningen
Het moeten verwijderen van woonvoorzieningen komt in de praktijk vaker voor. Wat het lastig maakt 
is dat er doorgaans een klein keukenblok of een toilet dan wel een douche in een bijgebouw aanwezig 
is, zonder dat het als woonruimte gebruikt wordt. Op zich is dit niet direct aanleiding voor handhavend 
optreden. Wanneer dit echter wel het geval is vanwege het strijdig gebruik, is de vraag wat je dan mag 
vragen ten aanzien van de verwijdering van voorzieningen?

Antwoord:
Een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft hiervan een mooi voorbeeld. In 
ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1520, had het college appellant gelast de keuken, de badkamer 
en het toilet op de eerste verdieping van het bijgebouw te verwijderen. Uit de stukken bleek dat de 
appellant had verklaard dat hij het huidige gebruik wilde voortzetten. De Afdeling overweegt dat deze 
last in dit geval niet te verstrekkend is (r.o. 15.2.):

“Het college heeft in dit geval in redelijkheid kunnen gelasten om de keuken, de 
badkamer en het toilet te verwijderen, omdat met verwijdering van slechts één 
van deze voorzieningen het bijgebouw eenvoudig geschikt kan worden gemaakt 
voor zelfstandig wonen. Dat de voorzieningen ook kunnen worden gebruikt 
ten behoeve van gebruik overeenkomstig de bestemming, is geen reden 
om hier anders over te oordelen. Zoals de rechtbank ook heeft overwogen, 
heeft appellant niet onderbouwd dat hij de voorzieningen daadwerkelijk voor 
een laatstbedoeld gebruik wil aanwenden. Hierbij is van belang dat uit de 
stukken blijkt dat appellant juist heeft verklaard dat hij het huidige gebruik 
wil voortzetten. Dit gebruik is, zoals hiervoor is overwogen, in strijd met de 
beheersverordening.
Gelet hierop heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel 
dat de opgelegde last te verstrekkend is.”

Strikt genomen valt op het oordeel dat de last niet verder strekt dan noodzakelijk om de overtreding 
op te heff en wel iets af te dingen. Als immers alleen de keuken, de badkamer óf het toilet wordt 
verwijderd, is een (bij)gebouw niet langer geschikt voor zelfstandige bewoning. De Afdeling betrekt 
hierbij echter dat met verwijdering van slechts één van deze voorzieningen het bijgebouw “eenvoudig 
geschikt kan worden gemaakt” voor zelfstandig wonen. Dit is niet de eerste keer dat de Afdeling 
zo oordeelt. Vgl. ook ABRvS 1 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1433 en ABRvS 8 augustus 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:BB1302, waarin de Afdeling eveneens overwoog dat het betreff ende pand “op 
eenvoudige wijze” weer als zelfstandige woning in gebruik kon worden genomen door het opnieuw 
plaatsen van een voorziening. 

Gelet op de hiervoor genoemde uitspraken volgt de Afdeling – in het algemeen - de lijn dat 
keuken-badkamer-toilet alle drie moeten worden verwijderd ingeval van strijdig gebruik dat ziet op 
(zelfstandig) wonen, omdat het pand anders weer eenvoudig geschikt kan worden gemaakt voor 
(zelfstandig) wonen. Uiteraard zal het afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.

Een voorbeeld van een uitspraak waarin de last wèl verder strekte dan noodzakelijk in het kader 
van het verwijderen van ‘woontechnische voorzieningen’, is te vinden in ABRvS 18 januari 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:92, waarin de Afdeling overweegt (r.o. 6.1.):



“Bij de besluiten van 14 januari 2016 is niet alleen gelast de woontechnische 
voorzieningen te verwijderen, doch is tevens gelast de situatie terug te 
brengen tot die waarvoor in 2000 de vergunning met kenmerk 20000432-450 
is verleend. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, is in deze situatie in 
voldoende mate in voor bewoning noodzakelijke woontechnische voorzieningen 
voorzien.
Ter zitting hebben appellant B. en appellant A. gesteld dat het voldoen aan 
de lasten betekent dat beide keukens verwijderd moeten worden en dat 
vervolgens, om de situatie terug te brengen tot die zoals weergegeven op de 
bouwtekening behorend bij de in 2000 verleende vergunning met kenmerk 
20000432-450, op een andere plek een keuken moet worden teruggeplaatst. 
Het college heeft ter zitting toegelicht dat het doel van de lasten is om het 
perceel locatie-b weer geschikt te maken voor slechts één huishouden. Dit 
betekent volgens het college dat slechts één keuken is toegestaan. De Afdeling 
is van oordeel dat de lasten, voor zover deze zien op het verwijderen van 
beide keukens en het vervolgens terugplaatsen van een keuken op de plek 
zoals weergegeven op de bouwtekening behorend bij de in 2000 verleende 
vergunning, verder strekken dan noodzakelijk is om dit doel te bereiken. De 
lasten zijn in zoverre in strijd met artikel 3:4 van de Awb. De rechtbank heeft 
dit niet onderkend.”

Het verwijderen van twee keukens en het vervolgens terugplaatsen van een keuken op de plek 
zoals weergegeven op de bouwtekening bij een in 2000 verleende vergunning, strekt verder dan 
noodzakelijk is om het doel (het pand weer geschikt maken voor slechts één huishouden) te bereiken.
moeten verwijderen van woonvoorzieningen komt in de praktijk vaker voor. Wat het lastig maakt is 
dat er doorgaans een klein keukenblok of een toilet dan wel een douche in een bijgebouw aanwezig is, 
zonder dat het als woonruimte gebruikt wordt. Op zich is dit niet direct aanleiding voor handhavend 
optreden. Wanneer dit echter wel het geval is vanwege het strijdig gebruik, is de vraag wat je dan mag 
vragen ten aanzien van de verwijdering van voorzieningen?

2. Heroverweging in bezwaar (I)
Wat betekent de tweeslag (ex-tunc en ex-nunc) bij een beslissing op bezwaar voor eventuele 
vergoeding van proceskosten? Als je ex-nunc vanwege nieuwe ontwikkelingen van mening bent dat 
het besluit inhoudelijk iets moet wijzigen, is het bestuursorgaan dan verplicht om proceskosten te 
vergoeden? Hoe kan dit worden voorkomen, bijvoorbeeld door middel van de formulering van de Bob? 
Eerst een ex-nunc oordeel geven en dan een aanvullende beoordeling vanwege nieuwe ontwikkelingen 
die wellicht leidt tot andere uitkomst? Voorkom je dat daarmee?

Antwoord:
Artikel 7:15, tweede lid, Awb bepaalt dat de proceskosten door het bestuursorgaan uitsluitend 
worden vergoed voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan 
te wijten onrechtmatigheid. Bij een ex nunc toetsing in bezwaar worden bij de heroverweging 
feiten en omstandigheden betrokken die hebben geleid tot het eerdere besluit, maar ook nieuwe 
ontwikkelingen van na het nemen van het besluit. De Afdeling overweegt hierover in ABRvS 28 oktober 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:2571, r.o. 0.2., dat het bestuursorgaan in de eerste plaats moet bezien of 
het op basis van de feiten en omstandigheden ten tijde van de beslissing in primo destijds terecht 
zijn besluit heeft genomen. Nieuwe ontwikkelingen mag het bestuursorgaan alleen meenemen voor 
zover doel en strekking van de te handhaven norm of fundamentele rechtsbeginselen zich daartegen 
niet verzetten. De ex nunc toets brengt dus niet mee dat de proceskosten op grond hiervan zonder 
meer dienen te worden vergoed. Het moet daarvoor immers gaan om een aan het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid en daarvan is, enkel vanwege het in de heroverweging betrekken van nieuwe 
ontwikkelingen, niet meteen sprake. 



3. Heroverweging in bezwaar (II)
Nu de Afdeling in 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2571, een aantal keer aangeeft dat er sprake 
moet zijn van een effectieve handhaving ga ik er vanuit dat de lijn in de jurisprudentie, dat als ten tijde 
van bezwaar de overtreding alsnog door de overtreder wordt beëindigd dit geen reden is voor het in 
bezwaar herroepen van de last, zo zal blijven. Anders zou dit een effectieve handhaving frustreren. De 
Afdeling overwoog immers altijd: “De enkele omstandigheid dat het met het bestemmingsplan strijdige 
gebruik ten tijde van het besluit van 10 oktober 2017 was opgeheven, hetgeen erop neerkomt dat 
gevolg is gegeven aan het handhavingsbesluit, is geen reden voor herroeping van dat besluit. Daarmee 
zou het doel van de last onder dwangsom, die erop is gericht de overtreder ertoe te bewegen zelf een 
einde te maken aan de illegale situatie binnen een bepaalde termijn, immers teniet worden gedaan.” 
(ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:610)

Antwoord:
Dat klopt. In ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2571, wordt een toetsingskader 
geformuleerd voor de heroverweging door bestuursorganen in bezwaar op grond van artikel 7:11 
Awb in het algemeen en voor de heroverweging bij besluiten tot oplegging van herstelsancties in het 
bijzonder (zie r.o. 0.). 

De lijn dat de omstandigheid dat de overtreder ten tijde van de beslissing op bezwaar de overtreding 
heeft beëindigd, niet maakt dat het primaire besluit dient te worden herroepen is met deze uitspraak 
niet verlaten. Daarmee zou, zoals de Afdeling in bovenstaand citaat overweegt, immers het doel van de 
last (die erop is gericht de overtreder ertoe te bewegen zelf een einde te maken aan de illegale situatie 
binnen een bepaalde termijn) teniet worden gedaan. 

De Afdeling vat het toetsingskader voor de heroverweging in bezwaar in deze uitspraak als volgt 
samen:

“0.1. Over het toetsingskader voor de heroverweging in het algemeen, 
oordeelt de Afdeling dat het bestuursorgaan als hoofdregel zijn eerdere besluit 
moet heroverwegen op basis van de feiten en omstandigheden ten tijde 
van de heroverweging en op basis van het op dat moment geldende recht 
of beleid. Het bestuursorgaan moet bij zijn heroverweging rekening houden 
met nieuwe feiten en omstandigheden die van belang zijn voor toepassing 
van de desbetreffende norm. Het bestuursorgaan moet verder rekening 
houden met eventueel overgangsrecht of een in een beleidsregel opgenomen 
overgangsregel. Er zijn echter situaties waarin het meenemen van nieuwe 
feiten en omstandigheden van ná het eerdere besluit niet voor de hand ligt, 
bijvoorbeeld door de aard van een besluit. Dit doet zich voor onder andere bij 
besluiten waarbij de situatie op een bepaald tijdstip (peilmoment) of in een 
bepaald tijdvak bepalend is.



0.2. Over de heroverweging van besluiten met herstelsancties in het bijzonder 
oordeelt de Afdeling dat de heroverweging moet leiden tot een doeltreffende, 
afschrikwekkende en evenredige handhaving van de desbetreffende 
norm. Daarvoor moet het bestuursorgaan bij de heroverweging feiten en 
omstandigheden betrekken die hebben geleid tot het eerdere besluit, maar 
ook nieuwe ontwikkelingen. De heroverweging kent bij dit soort besluiten 
dus een tweeslag. In de eerste plaats moet het bestuursorgaan bezien of 
het op basis van de feiten en omstandigheden ten tijde van de beslissing in 
primo destijds terecht zijn besluit heeft genomen. Nieuwe ontwikkelingen 
mag het bestuursorgaan alleen meenemen voor zover doel en strekking van 
de te handhaven norm of fundamentele rechtsbeginselen zich daartegen 
niet verzetten. Gaat het om een besluit, waarbij het bestuursorgaan een 
handhavingsverzoek bij nader inzien onterecht heeft afgewezen, dan moet het 
bestuursorgaan bij de heroverweging eerst bekijken of de bevoegdheid om 
een herstelsanctie op te leggen nog steeds bestaat. Daarvoor moet de vraag 
worden beantwoord of een overtreding ten tijde van de heroverweging nog 
valt te beëindigen, ongedaan te maken, of te voorkomen en daarbij is de aard 
van de overtreding weer van belang. Voor de situatie waarin het gaat om een 
herstelsanctie ter voorkoming van herhaling van een eerdere overtreding, heeft 
de Afdeling aangesloten bij de vaste rechtspraak van het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (CBb).”

Hieruit volgt dat de heroverweging bij handhavingsbesluiten een tweeslag kent. In de eerste plaats 
moet het bestuursorgaan bezien of het op basis van de feiten en omstandigheden ten tijde van 
de beslissing in primo destijds terecht zijn besluit heeft genomen. Nieuwe ontwikkelingen mag 
het bestuursorgaan alleen meenemen voor zover doel en strekking van de te handhaven norm of 
fundamentele rechtsbeginselen zich daartegen niet verzetten. Dat betekent dus inderdaad dat het 
enkele feit dat de overtreding na het primaire besluit is beëindigd op zichzelf niet maakt dat het 
primaire besluit dient te worden herroepen: daar verzetten doel en strekking van de te handhaven 
norm zich immers tegen. 

Zie ook r.o. 4.2. van de conclusie van de A-G:

“Soms spreekt het echter juist vanzelf om géén rekening te houden met 
(sommige) gebeurtenissen van ná het Bip, zoals bij beschikkingen die wettelijk 
genomen moeten worden naar de toestand op een peildatum (bijvoorbeeld: 
recht op kinderbijslag) of ter zake van omstandigheden binnen een bepaalde 
verstreken tijdspanne (bijvoorbeeld: de aanslag inkomstenbelasting 2019), 
of na verbeuring van een dwangsom wegens niet-tijdige beëindiging van 
een overtreding (dat een overtreding uiteindelijk maar te laat is beëindigd, 
is uiteraard geen reden is om vóór de tardieve beëindiging al verbeurde 
dwangsommen maar te laten zitten). Gemakshalve wordt een dergelijke 
heroverweging algemeen ex tunc genoemd, maar zoals hieronder zal blijken is 
dat een misleidende aanduiding (net zoals ex nunc), want het gaat niet zozeer 
om temporele fixatie van één statische toestand als basis voor heroverweging, 
als wel om heroverweging zodanig dat de toe te passen norm tot gelding komt. 
Bij tijdvak- en tijdstipbeoordelingen ligt een tijdstip- of tijdspannebepaalde 
beoordeling voor de hand en bij herstelsancties ligt een heroverweging voor 
de hand die tot effectieve en evenredige handhaving leidt. Heroverweging van 
herstelsancties moet aan het effectiviteitsbeginsel voldoen, want ineffectieve 
sancties brengen de door de herstelsanctie te beschermen norm niet tot gelding 
en onevenredige sancties zijn - denkelijk onrechtmatige - overkill.”

Een doeltreffende, afschrikwekkende en evenredige handhaving van de desbetreffende norm blijft dus 
voorop staan. 



4. Onherroepelijke last en invordering
Wanneer er sprake is van een opgelegde last onder dwangsom, en er (abusievelijk) gesplitst is in een 
bedrag ineens en een bedrag per tijdseenheid, kan het onherroepelijke besluit dan nog ter discussie 
staan tijdens de invorderingsprocedure?

Antwoord:
In beginsel niet: uit de rechtspraak volgt dat een belanghebbende in de procedure tegen de 
invorderingsbeschikking (of de kostenverhaalsbeschikking) in beginsel niet met succes gronden naar 
voren kan 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. Een uitzonderlijk 
geval kan bijvoorbeeld worden aangenomen indien evident is dat er geen overtreding is gepleegd en/
of betrokkene geen overtreder is (zie ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:466, r.o. 2.2., onder 
verwijzing naar de conclusie van de A-G, ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1152).

Hoofdregel is dus dat bezwaren die betrekking hebben op de rechtmatigheid van het besluit tot 
oplegging van de last onder dwangsom niet meer aan de orde kunnen komen in het kader van de 
toetsing van de invorderingsbeschikking. Dit is slechts onder zeer bijzondere omstandigheden anders. 
Zie o.a. ABRvS 21 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2472, r.o. 5.1. 

Het betoog van appellante in die zaak dat het college in strijd had gehandeld met het 
gelijkheidsbeginsel door niet handhavend op te treden tegen alle bewoners van recreatiewoningen, 
richtte zich tegen het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom. De Afdeling oordeelt dat, nu 
dit besluit onherroepelijk is, moet worden uitgegaan van de rechtmatigheid van dat besluit.

Vgl. verder bijvoorbeeld ABRvS 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:32, waarin de Afdeling tot het 
oordeel kwam dat zich bijzondere omstandigheden voordeden op grond waarvan het bevoegd gezag 
van gedeeltelijke invordering had behoren af te zien. In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat er 
sprake was van een bijzondere omstandigheid omdat appellant aan drie van de vier onderdelen van de 
last had voldaan. Appellant had daarmee aan het doel van de last voldaan en de overtreding van de 
last bestond slechts uit twee dagen (in plaats van een week) van tevoren melden van de sloop. 

In ABRvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1012, was, anders dan in de uitspraak van 15 januari 
2014 het geval was, niet één dwangsom gekoppeld aan de verschillende onderdelen van de last, 
maar was aan elk onderdeel van de last een separate dwangsom gekoppeld. Reeds hierom maakte de 
omstandigheid dat aan een aantal onderdelen van de last is voldaan, volgens de Afdeling niet dat het 
college gedeeltelijk van invordering had moeten afzien.

De formulering van de last kan echter wel aan de orde komen in verband met de beoordeling van de 
verbeurte van de dwangsommen. De last als zodanig kan weliswaar onherroepelijk zijn, maar voor de 
invordering is natuurlijk wel van belang om te bepalen hoeveel dwangsommen op welk moment zijn 
verbeurd. De rechtmatigheid van de last staat op zichzelf dan niet ter discussie, maar de vraag is wel 
hoe (en of?) er ingevorderd moet of kan worden en daarvoor is (de formulering van) de last bepalend. 
Deze vraag is dus lastig in zijn algemeenheid te beantwoorden zonder informatie over de last zelf en de 
formulering in het concrete geval. 



5. Modaliteit dwangsom
Over de hoogte van de dwangsom: is de genoemde constructie (dwangsom per constatering per dag) 
op zichzelf wel een toegestane modaliteit op grond van artikel 5:32b Awb?

Antwoord:
Deze vraag ziet op ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2603, waarin de Afdeling oordeelt 
dat een dwangsom van 50.000,00 euro per constatering met een maximum van één constatering 
per dag en maximumbedrag van 300.000 euro een aanzienlijk bedrag is voor de overtreding van een 
administratieve verplichting (artikel 10.40, eerste lid, aanhef en onder e, Wm). Aan de modaliteit in de 
zin van artikel 5:32b, eerste lid, Awb, in dit geval een tijdseenheid (verbeurte per dag), wordt in deze 
uitspraak geen specifieke overweging gewijd. De Afdeling oordeelt in deze uitspraak onder r.o. 6.3.:

“Het opleggen van een last onder dwangsom heeft als doel de overtreder te 
bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom 
moet zo’n prikkel uitgaan dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder 
dat een dwangsom wordt verbeurd. De dwangsom bedraagt 50.000,00 euro 
per constatering met een maximum van één constatering per dag (en een 
maximumbedrag van 300.000,00 euro). Dit is een aanzienlijk bedrag voor de 
overtreding van een administratieve verplichting. Op grond van artikel 5:32b, 
derde lid, van de Awb moeten de bedragen in redelijke verhouding staan tot 
de zwaarte van het geschonden belang. Het college heeft echter niet toegelicht 
op welke manier het bij deze overtreding rekening heeft gehouden met de 
gevolgen die de overtreding heeft voor het milieu. Het heeft de gestelde 
dwangsom niet, althans niet kenbaar, gebaseerd op beleid en ook heeft 
het college geen verbinding gelegd tussen - bijvoorbeeld - de hoeveelheid 
afvalstoffen waarop de melding ziet of de ernst van de fout van de melding. 
Op de zitting van de Afdeling is verder besproken dat met de opgelegde last 
ook bij een incidentele, evident kennelijke omissie of verschrijving direct een 
dwangsom van 50.000,00 euro wordt verbeurd, indien de onjuiste melding door 
het college is geconstateerd. In het licht hiervan en in aanmerking genomen 
dat het college voornamelijk in algemene termen de hoogte van de dwangsom 
heeft toegelicht, is de Afdeling van oordeel dat het college de hoogte van de 
gestelde dwangsom niet deugdelijk heeft gemotiveerd.”

In dit geval werd geoordeeld dat de dwangsom niet in redelijke verhouding stond tot de zwaarte van 
het geschonden belang als bedoeld in van artikel 5:32b, derde lid, Awb. Of dat bij een kleiner bedrag 
per dag anders was geweest, is niet uit deze uitspraak af te leiden. Het ging om een inrichting voor 
de opslag, overslag en het bewerken van grondstoffen, bouwstoffen, afvalstoffen en mest en voor 
loonwerk en aanverwante werkzaamheden. Het kan dus zo zijn dat zij dagelijks één melding, of 
wellicht zelfs meerdere meldingen moesten doen als bedoeld in artikel 10.4, eerste lid, Wm. In dat 
geval lijkt de keuze voor een maximum per dag niet onlogisch, juist omdat het om een maximum per 
dag gaat waar er wellicht meerdere overtredingen per dag plaatsvinden.



6. Medische omstandigheden
Ten aanzien van de uitspraak over de medische noodzaak en het verlicht looppad, lijkt dit afweegbaar 
omdat het een gering belang betreft. Een medische psychisch sociale noodzaak, bijvoorbeeld om in een 
verafgelegen rustige recreatiewoning te kunnen wonen (permanent) waar dat niet is toegestaan, zou 
hopelijk niet met doktersverklaring te helen zijn.  Is er meer jurisprudentie over in hoeverre die sociale 
individuele belangen in het wettelijk kader van omgevingsrecht prevaleren? Of moet je ‘gewoon’ een 
zorgvuldige belangenafweging maken?

Antwoord:
Jurisprudentie waarin medische omstandigheden leiden tot het oordeel dat van handhavend optreden 
dient te worden afgezien, is buitengewoon zeldzaam. Het moet dan echt gaan om een uitzonderlijk 
geval. Een voorbeeld hiervan is te vinden in ABRvS 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3598. De 
Afdeling overwoog hier (r.o. 3.3.):

“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 december 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:4401) kunnen medische omstandigheden niet dan 
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot het oordeel dat het college 
van handhavend optreden dient af te zien. Niet in geschil is dat sprake is 
van ernstige klachten van zowel medische als psychische aard waarvoor de 
recreatiewoning een oplossing biedt. Dit wordt ondersteund door overgelegde 
stukken van een psychiater en huisarts. Zoals hiervoor is overwogen heeft 
het college appellant dan ook aangemerkt als een schrijnend geval. Ter 
zitting heeft het college bovendien toegelicht dat het ernaar neigt om af te 
zien van handhaving vanwege bijzondere omstandigheden en dat handhaving 
zonder passende oplossing niet wenselijk is. Dit standpunt is door het college 
bevestigd bij brief van 16 mei 2018. Daarin heeft het college de handhaving 
jegens appellant opgeschort tot vijf jaar na de datum van de uitspraak van 
de Afdeling, onder meer omdat nog altijd sprake is van een onveranderde 
sociale medische schrijnende situatie. Ook staat in de brief dat het college in 
deze vijf jaar nieuw beleid wil ontwikkelen zodat op termijn waarschijnlijk een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt verstrekt aan appellant vanwege 
de sociaal medische omstandigheden van hem en zijn echtgenote. Onder de 
hiervoor beschreven omstandigheden heeft het college naar het oordeel van de 
Afdeling in dit geval niet in redelijkheid kunnen besluiten om over te gaan tot 
handhavend optreden.”

Het ging hier om een ‘sociale medische schrijnende situatie’. Wat de omstandigheden precies zijn 
volgt niet uit de uitspraak. Er wordt verwezen naar stukken van de huisarts en de psychiater waaruit 
kennelijk volgt dat de overtreder ernstige medische en psychische klachten heeft, “waarvoor de 
recreatiewoning een oplossing biedt”. Duidelijk is wel dat dit echt een uitzonderingsgeval betreft.

In ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4401 bijvoorbeeld, oordeelt de Afdeling dat niet is 
gebleken dat de gezondheidstoestand van appellant het vinden van passende alternatieve woonruimte 
in de weg zou staan naar aanleiding van het betoog van appellant ter zake. Daarbij wordt ook van 
belang geacht dat hij geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat hij zonder succes op zoek is 
geweest naar een alternatieve woonruimte. Bovendien had het college hier bij het bepalen van de 
begunstigingstermijn al rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden, waaronder zijn 
gezondheidstoestand. Er moet dus altijd naar de omstandigheden van het geval worden gekeken.



7. Uitbreiding handhavingsverzoek na primaire besluit
Ten aanzien van de uitspraak dat een handhavingsverzoek na het primaire besluit niet meer kan 
worden uitgebreid: zou dit wel kunnen na het verzenden van een voornemen last onder dwangsom 
ex art. 4:8 Awb? In de praktijk is dat niet haalbaar: het voornemen wordt vaak aan het eind van 
de beslistermijn verzonden, vervolgens moet de zienswijze worden weerlegd en moet het besluit 
ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Het is dan in die korte tijdspanne vaak niet 
meer mogelijk om nieuwe controles uit te gaan voeren, bovendien zou dan voor de eventuele nieuwe 
overtreding opnieuw een voornemen aan de overtreder moeten worden gezonden ex artikel 4:8 Awb. 
Als de verzoeker om handhaving ‘kwaad zou willen’ zou hij daarna een ingebrekestelling kunnen 
verzenden omdat de beslistermijn niet wordt gehaald.

Antwoord:
Uit de jurisprudentie volgt dat de reikwijdte van een handhavingsverzoek na het primaire besluit niet 
meer kan worden uitgebreid (ABRvS 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2902; ABRvS 26 september 
2018, ECLI:NL:RVS:2018:3087; ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4517). 

Ook in de zienswijzefase moet worden beoordeeld of sprake is van een ‘uitbreiding’ van het 
oorspronkelijke handhavingsverzoek of dat het is aan te merken als een ‘nieuw verzoek’. Dit betreft 
niet zozeer een processueel punt ten aanzien van de fase, maar vergt een inhoudelijke beoordeling 
van het aanvullende of nieuwe verzoek ten opzichte van het eerdere verzoek. Het zal dus van het 
concrete verzoek en de aanvulling/het nieuwe verzoek in materiële zin afhangen. Vgl. ABRvS 18 
november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760, waarin de Afdeling geen grond zag voor het oordeel dat 
SLB in bezwaar tegen de afwijzing van haar handhavingsverzoek geen gronden meer mocht aanvoeren 
over de emissie van de transportbewegingen van de veehouderij, nu zij aan haar handhavingsverzoek 
de emissie van het project als geheel en de negatieve gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden 
ten grondslag had gelegd. Van een ontoelaatbare uitbreiding van het handhavingsverzoek (in dit 
geval in de bezwaarfase) was hier geen sprake. Het hangt van de omstandigheden af of al dan niet 
sprake is van een (ontoelaatbare) uitbreiding van het verzoek. Deze benadering dient dus ook in de 
zienswijzefase en in het kader van tijdig beslissen op het (oorspronkelijke) handhavingsverzoek op 
deze manier worden gevolgd.
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