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Handhavingsverzoek

ABRvS 6 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:10:

• Recreatiepark grenst aan bedrijfsterrein pallet- en timmerfabriek

• Overtredingen fabriek (bouwwerken, o.a. bio-energiecentrale, palletopslag)

• Weigering handhavend optreden, haalbaarheidsonderzoek mogelijke bedrijfsverplaatsing

• Besluit zonder zicht op spoedige en concrete beëindiging overtredingen, is in strijd met 

beginselplicht tot handhaving

• Besluit heeft tot gevolg dat overtredingen voor onbepaalde tijd zullen worden gedoogd 



Handhavingsverzoek

ABRvS 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:157:

• Handhavingsverzoek dempen sloot/watergang en aanplant struiken door buren die op of 

over perceel van appellant groeien 

• Geen nieuwe feiten of omstandigheden: kan afwijzing herhaalde aanvraag dragen

• Bestuursrechter kan aan de hand van aangevoerde tot het oordeel komen dat het besluit 

op de herhaalde aanvraag evident onredelijk is

• i.c. niet het geval: aanplant struiken geen overtreding waartegen bestuursrechtelijk 

handhavend kan worden opgetreden. Valt onder het privaatrecht. 

• Dat struiken door tussenkomst van het college zijn geplaatst, maakt dat niet anders 

ABRvS 3 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:446:

• Handhavingsverzoek afzuiginstallatie restaurant via meldingsformulier, aanvraag? Ja

• Telefonisch verwezen naar formulier door ambtenaar

• Bewoordingen website en formulier sluiten dit niet expliciet uit (“illegale bouw melden”) 



Toezicht

ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:101:

• Overtreding 3.25 lid 1 Bouwbesluit kan niet worden vastgesteld voordat is vastgesteld of 

de scheidingsconstructie waterdicht is, bepaald volgens NEN 2778 

• Niet voldoende om vast te stellen dat een dakpan ontbreekt

• Andere bepalingsmethode toegestaan, maar daaruit moet onmiskenbaar volgen dat niet 

aan artikel is voldaan 

• I.c. niet aannemelijk gemaakt dat toepassing van artikel 3.26 Bouwbesluit praktisch niet 

uitvoerbaar is, enkele visuele waarneming onvoldoende

Conclusie A-G 9 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:108:

• Onrechtmatig verkregen bewijs doorzoeking auto en niet ‘zoekend rondkijken’: geen 

bewijsuitsluiting, wel strafvermindering

• Bevoegdheidsuitoefening toezichthouder kan niet worden gebaseerd op Awb als die 

bevoegdheidsuitoefening uitsluitend kan worden aangemerkt als opsporing ex artikel 132a 

WvSv



Gegronde vrees voor herhaling
Ondertitel

ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:659:

• Vooraankondiging in 2013

• Strijd met artikel 7.22 Bouwbesluit 2012

• Groot deel duiven afgevangen

• Handhavingsverzoek buurman 2018 overlast vanwege voeren duiven afgewezen

• Wanneer kan een last worden opgelegd ter voorkoming van herhaling van een eerdere 

overtreding?

• Verwijzing naar ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2571

• Als al een overtreding heeft plaatsgevonden en gevaar voor herhaling voor de hand ligt

• Omstandigheden op één lijn te stellen

• I.c.: continuïteit overtredingen in verleden, toename duiven na BIP en belang buurman 

om van overlast gevrijwaard te blijven, niet zonder nader onderzoek en nadere motivering 

mogen stellen dat er geen gegronde vrees was voor herhaling 

• College mocht ook niet zonder meer volstaan met informele afspraak met 

belanghebbenden



Vertrouwensbeginsel

ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:203:

• Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet 

• Whatsapp-berichten toezichthouder: deels ongedateerd en hieruit is niet af te leiden wat 

precies is beoordeeld en waar berichten betrekking op hebben 

• Bovendien heeft college erop gewezen dat toezichthouder niet bevoegd is te beslissen op 

bouwaanvragen 

• Niet gebleken van toezeggingen, andere uitlatingen of gedragingen waaruit appellant, die 

als architect bekend is met het doen van aanvragen om omgevingsvergunning en het 

toetsingskader, in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat 

college een omgevingsvergunning voor afwijken BP zou verlenen 



Legaliteitsbeginsel

ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:53:

• Geen overtreding artikel 4.3 lid 1 APV (verbod plaatsen voorwerpen op of aan de weg)

• Fietsen van het Canal Hotel aan te merken als voertuigen en daarom van verbod 

uitgezonderd 

• Standpunt dat uitzondering niet geldt voor de fietsen van het Canal Hotel omdat niet is 

geconstateerd dat deze als voertuig in gebruik waren, is in strijd met het 

legaliteitsbeginsel

• Ook niet van een dergelijk onderzoek gebleken in constateringsrapporten

• Bij een belastend besluit als een last onder dwangsom dient helder omschreven te zijn 

voor welke handeling een bestuurlijke sanctie opgelegd kan worden



Bijzondere omstandigheden / evenredigheid

ABRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:574:

• Schutting 4 cm (klein deel 4-30 cm) hoger dan toegestaan, met blote oog nauwelijks 

waarneembaar

• Gelet op afstand raam appellant tot schutting (ongeveer 3 m) en beperkte overschrijding 

van toegestane maximale hoogte van 1 m, moet eventuele invloed overtreding op uitzicht 

appellant naar objectieve maatstaven als gering worden beoordeeld

• Ook veroorzaakt schutting in algemene zin geen overlast en bestaat geen 

aanknopingspunt voor oordeel dat deze in geringe mate hogere schutting een ongewenst 

precedent zal scheppen

ABRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:628:

• Tuinhuisje 85 cm op bestemming ‘groen’ 

• Handhavend optreden niet onevenredig: geen sprake van overtreding van zeer geringe 

aard en ernst, die uit ruimtelijk oogpunt nauwelijks effecten heeft

ABRvS 3 februari 2021:

Verzoek Afdeling conclusie staatsraad A-G over rechterlijke toetsing evenredigheid



Begunstigingstermijn

ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:216:

• Verzoek verlenging begunstigingstermijn 

• Vergunningaanvraag fase 1 activiteit milieu ontvankelijk, kan positief op worden beslist

• Afwijkingen vergunde situatie hiermee gelegaliseerd 

• Positieve ontwerpbeschikking vergunningaanvraag fase 2 ter inzage gelegd

• Niet redelijk dat appellante inrichting in werking moet brengen volgens huidige 

vergunningen of activiteiten moet staken als er op korte termijn vergunning wordt 

verleend voor nieuwe feitelijke situatie

• Nieuwe begunstigingstermijn gesteld die aansluit bij verwachte behandelingstermijn

• Afdeling: gelet op ontwikkelingen redelijk, terugkeer naar oorspronkelijk vergunde situatie 

niet meer mogelijk binnen oorspronkelijke begunstigingstermijn 



Begunstigingstermijn

ABRvS 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:326:

• Buitenplaats met beeldentuin 

• Verzoek verlenging begunstigingstermijn afgewezen

• Tussen indiening aanvraag en beëindiging begunstigingstermijn slechts 12 dagen

• Niet kon worden verwacht dat zo snel een beoordeling kon volgen op ontvankelijkheid

• Risico overtreder

• Eerder aanvraag ingediend, buiten behandeling gesteld want incomplete aanvraag en niet 

aangevuld



Hoogte dwangsom

ABRvS 3 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:453:

• Dwangsom oplopend in hoogte:

€ 20.000,00 voor de eerste keer dat het college constateert dat geur afkomstig van de 

inrichting buiten de inrichting waarneembaar is, € 40.000,00 voor de tweede keer, € 

60.000,00 voor de derde keer, € 80.000,00 voor de vierde keer en € 100.000,00 voor de 

vijfde keer

• Afdeling: toegestaan, niet onevenredig hoog

• Dat SUEZ dagelijks handelingen verricht die raken aan opgelegde last en risico op 

overtreding hiervan daarom hoog is, leidt niet tot een ander oordeel 

• Het is SUEZ die bepaalde activiteiten verricht en het is haar verantwoordelijkheid om te 

voorkomen dat die activiteiten geurhinder voor omwonenden veroorzaken

• Dat dit wellicht lastig is, komt voor haar risico



Machtscriterium 

Vzr. ABRvS 3 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:471:

• Pand verhuurd aan kebabzaak

• Als verhuurder overtreder is (wegens laten gebruiken), komt de vraag aan de orde of de 

verhuurder het in zijn macht heeft de overtreding te beëindigen

• Contractuele verhouding van verhuurder tot zijn huurder vormt geen beletsel om de last 

uit te voeren



Formulering last

ABRvS 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:289:

• 5 van elkaar te onderscheiden, zelfstandige lasten (bebording, hek, terras, voorwerpen)

• Aan elke last afzonderlijke overtreding ten grondslag gelegd, afzonderlijke 

begunstigingstermijn opgenomen en eigen dwangsom

• Lasten hebben betrekking op verschillende locaties op perceel, kunnen onafhankelijk van 

elkaar worden nageleefd en leiden bij niet naleven afzonderlijk van elkaar tot verbeurte 

van dwangsommen 

• College had er desgewenst voor kunnen kiezen om voor elk van deze lasten een 

afzonderlijk besluit te nemen

• Bezwaar beperkt tot één last: rb had gronden tegen overige 4 buiten beschouwing moeten 

laten

ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:360:

• Horeca alleen ten dienste aan gasten camping en cliënten sociale werkvoorziening

• Rechtszekerheidsbeginsel eist niet dat in last alle mogelijk voorkomende horeca-

activiteiten die niet zijn toegestaan worden benoemd

• Bij twijfel kan contact worden opgenomen met college



Overgangsrecht

ABRvS 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:167:

• Pand op peildatum bewoond

• Onderbreking gebruik betekent op zichzelf nog niet dat dit gebruik na hervatting ervan 

voor toepassing overgangsrecht niet langer is aan te merken als voortgezet gebruik 

• Of daarvan sprake is, hangt af van duur en oorzaak onderbreking en de door betrokkene 

getoonde intentie het gebruik voort te zetten

• Na onderbreking van ongeveer twee jaar kan geen aanspraak meer worden ontleend aan 

beschermende werking overgangsrecht 

• Uitzondering mogelijk als appellant aan de hand van concrete en objectieve gegevens 

aannemelijk maakt dat de onderbreking verband houdt met zo bijzondere 

omstandigheden dat ondanks de lange duur van die onderbreking moet worden uitgegaan 

van blijvend voortgezet gebruik 

• Onderbreking overgangsrecht van 19 maanden, aanvangsmoment verbouwing 20 

maanden 

• Langdurige onderbreking geen gevolg van noodzakelijke renovatie



Spoedeisend belang

Vzr. ABRvS 18 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:79:

• Woning gebruikt voor bieden logies/huisvesting aan tenminste 7 personen

• Rb: constateringsrapport onvoldoende concrete informatie om conclusie te kunnen dragen 

dat woning in strijd met BP werd bewoond en dat niet aan last was voldaan, dus geen 

dwangsom verbeurd en besluit herroepen 

• College: belang bij schorsen rb uitspraak terwijl overduidelijk sprake is van overtreding en 

dus gerechtvaardigde invordering

• Terugbetaling zou verkeerd signaal geven aan maatschappij en zou afdoen aan gezag dat 

van LOD en invorderingsbeschikking behoort uit te gaan

• Afdeling: geen onomkeerbare gevolgen voor college 

• Als hoger beroep tot gevolg heeft dat rb uitspraak wordt vernietigd en besluit herleeft, dan 

moet verbeurde dwangsom opnieuw worden betaald

• Geen spoedeisend belang 



Spoedeisend belang

Vzr. ABRvS 5 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:234:

• Voldoen aan LOD vergt aanpassingen aan FIFA-spel speciaal voor NL en zal leiden tot 

ernstige, niet op te lossen, technische complicaties. Spel zal instabiel worden 

• Groot aantal Nederlanders FIFA 21 gekocht in verwachting dat zij (online) FUT-modus 

kunnen spelen, risico procedures en claims van FIFA-spelers

• Belang bij uitvoering LOD dat KSA hiertegenover stelt, weegt niet zwaarder dan het 

belang van EA bij de gevraagde voorziening

• Overwegingen Afdeling: Packs 10 jaar onderdeel van FUT-modus in FIFA-spel

• Niet gezegd dat KSA niet meer tot handhaving zou mogen overgaan, wél relevant voor 

belangenafweging vovo

• Gesteld dat ook minderjarigen FIFA-spel spelen en daarmee worden blootgesteld aan 

kansspelen, maar geen harde cijfers over gokverslaving van minderjarigen 

• Vanwege belangen EA, die wordt geconfronteerd met belastend dwangsombesluit dat 

aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de FUT-modus in het FIFA-spel en gelet op de 

rechtsvragen die in hoger beroep moeten worden beantwoord, verzoek toegewezen



Besluitvorming

ABRvS 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:169:

• Overtreding aantal rookmelders geconstateerd 

• Volgens overtreder hersteld voor opleggen LOD

• Pand voor het laatst geïnspecteerd op 6 april 2017

• Op 21 april 2017 voornemen opleggen LOD kenbaar gemaakt 

• Geen zienswijze ingediend en ook daarna niet gereageerd

• Ten tijde van nemen van besluit van 4 mei 2017 geen aanleiding om ervan uit te gaan dat 

het geconstateerde gebrek zou zijn hersteld

• Beëindigen overtreding voor opleggen LOD, betekent in dit geval niet dat geen LOD kan 

worden opgelegd



Intrekking last

ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:669:

• Handhavingsverzoek aangelegde tweede parkeervoorziening met 270 parkeerplaatsen 

vanwege schadelijke effecten op nabijgelegen Natura-2000 gebied 

• Benodigde Wnb-vergunning alsnog verleend

• College mocht LOD vervvolgens intrekken

• Geen sprake meer van overtreding en niet meer bevoegd om op te treden



Corona

ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:106:

• Afwijzing handhavingsverzoek van bewoner recreatiepark met persoons- en 

objectgebonden omgevingsvergunning (toename illegale permanente bewoners) 

• Corona-crisis kan beperkingen met zich brengen voor de handhaving  

• Maar geen reden om niet te handhaven

• Niet de mogelijkheden in het kader van het handhavingsinstrumentarium bekeken om 

rekening te houden met persoonlijke omstandigheden in de corona-crisis, bijvoorbeeld  

lange begunstigingstermijn

• Op zijn minst een termijn moeten verbinden aan beslissing om niet te handhaven

ABRvS 3 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:458:

• Dat appellant als horecaondernemer door coronacrisis heeft te kampen met bijna volledig 

omzetverlies en doorlopende kosten en uitgaven, maakt niet dat continuïteit onderneming 

in gevaar komt door opgelegde Wav-boete 

• Geen grond voor matiging boete



Formele rechtskracht

ABRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:584:

• Geen uitzondering formele rechtskracht

• In procedure tegen invorderings- of kostenverhaalsbeschikking in beginsel niet met succes 

gronden naar voren brengen die tegen last onder dwangsom of bestuursdwang naar voren 

heeft gebracht of had kunnen brengen

• Dit kan slechts in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als evident is dat er geen 

overtreding is gepleegd en/of betrokkene geen overtreder is 

• Omstandigheid dat er zeefzand vrijkomt tijdens de vergunde activiteiten brengt echter 

niet met zich mee dat er (impliciet) ook vergunning is verleend voor het langdurig opslaan 

van dat zeefzand binnen de inrichting

• Bovendien voorafgaand aan last onder dwangsom op gewezen dat langdurig opslaan van 

zeefzand binnen inrichting geen onderdeel uitmaakt van verleende omgevingsvergunning 



Invordering

ABRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:222:

• Overtreding APV Amsterdam

• Bij het toezichthouden gaat om alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien

• Onvoldoende duidelijk of medewerker daadwerkelijk potentiële klanten heeft 

aangesproken en geworven

• Blijkt niet uit waarnemingen in toezichtrapport

• Uitspraak strekt niet verder dan dit geval, dus geen ‘grote gevolgen voor de 

handhavingspraktijk en lopende handhavingszaken’



Invordering

ABRvS 10 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:515:

• Modelvliegtuigjes

• Aan invorderingsbesluit dient deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante 

feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen.

• Uit dit toetsingskader volgt dat niet is uitgesloten dat beelden die door derden zijn 

gemaakt een rol kunnen spelen bij de beoordeling of een dwangsom is verbeurd

• Die beelden moeten dan wel met deskundigheid zijn gemaakt en het college moet die 

beelden voor zijn rekening nemen

• I.c. riepen beelden vragen op. Onduidelijkheid over afstand camera en vliegtuigen, 

gebruikte hoek en in hoeverre was ingezoomd

• Uit beelden blijkt niet dat last is overtreden



Boete

ABRvS 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:272:

• Overtreding Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

• Matiging boete 50%

• 11 overtredingen, omdat er op 11 dagen te weinig beroepskrachten zijn ingezet 

• Niet evenredig om boete van € 5.000,00 per overtreding met de 11 geconstateerde 

overtredingen te vermenigvuldigen

• Onbeperkte cumulatie van overtredingen leidt in dit geval tot een onevenredig hoog 

boetebedrag

• Daarbij zijn hoge mate van samenhang tussen de geconstateerde overtredingen, begaan 

vanuit dezelfde onjuiste aanname bij opstellen personeelsroosters en gedurende korte 

aaneengesloten periode van minder dan een maand begaan, wel vrijwilliger aanwezig in 

plaats van beroepskracht 



Boete

ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:365:

• Boete op grond van de Huisvestingswet

• Toeristische verhuur woning ongepland en kortdurend

• Stelling dat het voor de hand ligt dat overtreding geen incident betreft, omdat sprake is 

van een relatie met partner die ver buiten Amsterdam woont, is speculatief en daarom 

ongefundeerd 

• Gezien beperkte ernst bestaat grond voor matiging van de boete

• Daarnaast geringe financiële draagkracht wegens deelname schuldsaneringstraject 

• Dat om een betalingsregeling kon worden verzocht om boete af te lossen, staat los van de 

te maken beoordeling van de evenredigheid van (de hoogte van) de boete 

• Matiging boete met 50%



Sluitingsbevel

ABRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:631:

• Vanaf de openbare weg met een automatisch vuurwapen enige tientallen keren op het 

bedrijfspand geschoten en op scherp staande handgranaat aangetroffen 

• Sluitingsbevel bedrijfspand op grond van artikel 172 lid 3 Gemeentewet voor onbepaalde 

tijd

• Moet op grond van het evenredigheidsbeginsel een einddatum bevatten

• Inperking rechten mag niet langer duren dan noodzakelijk
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