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Mogen beelden of verklaringen afkomstig 
van derden door het bevoegd gezag gebruikt 
worden om een overtreding te bewijzen?

Het grootste deel van de jurisprudentie waar de vraag aan de orde is of beelden of verklaringen van 
derden mogen gebruikt als bewijs dat de overtreding is begaan, ziet op invorderingskwesties. 

In ABRvS 10 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:515, oordeelde de Afdeling onder verwijzing naar het 
toetsingskader dat geldt bij invordering (kort gezegd: een deugdelijke en controleerbare vaststelling 
van relevante feiten en omstandigheden):

“2.3. 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. Ter zitting heeft het college zijn in beroep ingenomen 
standpunt dat het de beelden die [appellant] heeft gemaakt wel degelijk heeft bekeken, 
herhaald. Volgens het college riepen die beelden echter veel vragen op. Er was onder 
meer onduidelijkheid over de precieze afstand tussen de camera en de vliegtuigen, de 
gebruikte hoek en in hoeverre de camera was ingezoomd. De door [appellant] geplaatste 
referentiemast die volgens hem gebruikt kan worden voor het berekenen van de hoogte 
van de vliegtuigen is pas ruim zeven maanden na het maken van de filmbeelden geplaatst. 
Ook de nota van Pijl over de filmbeelden is pas zeven maanden na het maken van de 
beelden opgesteld. Mede daardoor is onduidelijk onder welke omstandigheden die beelden 
zijn gemaakt en of die hetzelfde waren als ten tijde van het plaatsen van de referentiemast 
en de beoordeling door Pijl. Volgens het college lijkt uit de filmbeelden te volgen dat de 
vliegtuigen landen richting het terrein van MVC, maar staat op grond van die beelden niet 
onomstotelijk vast dat ze daar zijn opgestegen en ook weer zijn geland.”

2.4. Daargelaten of het mogelijk is om met de gebruikte camera op een grote afstand 
beelden te maken waarmee betrouwbaar kan worden vastgesteld wat de hoogte van de 
gefilmde vliegtuigen is, roepen die beelden gelet op de toelichting van het college zo veel 
vragen op, dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat daaruit niet 
blijkt dat de last is overtreden. Dit geldt temeer, aangezien MVC de berekeningen die Pijl 
heeft gemaakt gemotiveerd heeft betwist. Er bestaat verder geen grond voor het oordeel 
dat het college nader onderzoek had moeten doen naar de gemaakte beelden. Het college 
wil de beelden gelet op de onduidelijkheid daarover niet voor zijn rekening nemen en dat is 
redelijk. Het had voor de hand gelegen dat het college de ter zitting gegeven uitgebreidere 
toelichting ook al in het besluit op bezwaar had opgenomen. Dit doet er echter niet aan 
af dat het college terecht heeft geweigerd om tot invordering van een dwangsom over te 
gaan, omdat het niet heeft kunnen vaststellen dat de last is overtreden.”

Hieruit volgt dat beelden die door derden zijn gemaakt een rol kunnen spelen bij de beoordeling of een 
dwangsom is verbeurd. Wel is hiervoor van belang dat de betreffende beelden met deskundigheid zijn 
gemaakt en het college moet die beelden voor zijn rekening nemen.

In ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1594, oordeelde de Afdeling:



“11.2 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in bijvoorbeeld de uitspraak van 10 
februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:306, moet aan een invorderingsbeschikking een 
deugdelijke en controleerbare vaststelling van de feiten ten grondslag liggen. Dat de 
toezichthouder van de gemeente zich mede heeft gebaseerd op verklaringen van derden, 
maakt in dit geval niet dat geoordeeld moet worden dat aan dat vereiste niet is voldaan. 
Daarbij is van belang dat de verklaringen wat betreft de lasten 6, 7, 8, 9, 13 en 14 
afkomstig zijn van de bewoners van de woningen waarop deze lasten betrekking hebben 
en verondersteld mag worden dat zij van herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan de 
door hen bewoonde woningen op de hoogte zouden zijn geweest. Voorts hebben deze 
bewoners er geen enkel belang bij om onjuiste verklaringen af te leggen. Bovendien 
volgt uit de omstandigheid dat [appellant] geen overleg heeft gevoerd over de wijze 
waarop hij aan de lasten uitvoering zou willen geven, zoals hem dat in het besluit van 
16 juli 2014 is verzocht, en ook anderszins geen bereidheid heeft getoond daaraan 
uitvoering te zullen geven, dat de toezichthouder van de gemeente geen aanleiding had 
om aan de verklaringen te twijfelen. Onder deze omstandigheden wordt in het feit dat 
de toezichthouder zich wat betreft de lasten 4 en 5, die betrekking hebben op de woning 
aan [locatie 3], heeft gebaseerd op verklaringen van de bewoners van de naastgelegen 
woningen evenmin grond gevonden voor het oordeel dat de invorderingsbeschikking niet 
voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Daarbij wordt voorts in aanmerking genomen dat 
het college onweersproken heeft gesteld dat het voor de toezichthouder niet mogelijk was 
zelf te onderzoeken of aan bedoelde lasten was voldaan, nu de woning niet was bewoond 
en hem geen toegang tot de woning is verschaft.”

In dit geval oordeelde de Afdeling dat de toezichthouder zich in het kader van de vraag of er 
dwangsommen waren verbeurd mede mocht baseren op verklaringen van derden. Daarbij was 
van belang dat de verklaringen afkomstig waren van de bewoners van de woningen waarop 
deze lasten betrekking hebben en dat verondersteld mocht worden dat zij van herstel- of 
onderhoudswerkzaamheden aan de door hen bewoonde woningen op de hoogte zouden zijn geweest. 
Deze bewoners hadden er geen enkel belang bij om onjuiste verklaringen af te leggen. Verder werd 
daarbij in aanmerking genomen dat de toezichthouder geen aanleiding had om aan de verklaringen te 
twijfelen. 

In een iets andere context oordeelde de Afdeling in ABRvS 9 september 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:2188, AB 2021/87, m.nt. C.M.M. van Mil, over verklaringen van personen 
(opgenomen in controleverslagen):

“13.7. (…) Uit de controleverslagen van [locatie 2] van genoemde periode blijkt dat geen 
arbeidscontracten zijn getoond. Blijkens deze controleverslagen hebben de aangetroffen 
personen verklaard waar zij werkzaam zijn ([bedrijf A], [bedrijf B], AH-online Eindhoven) 
en/of via welk uitzendbureau (Contrain en E&A) zij werkzaam zijn. De Afdeling ziet geen 
aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van de aangetroffen 
personen. De omstandigheid dat in de bij het controleverslag van 20 februari 2019 van 
[locatie 2] gevoegde huurovereenkomst staat dat deze is aangegaan met inachtneming 
van parkvoorwaarden, huishoudelijke regelement en bestemmingsplan en dat deze 
uitsluitend recreatief mogen worden gebruikt, doet niet af aan het feit dat de aangetroffen 
personen hebben verklaard via het uitzendbureau E&A werkzaam te zijn bij AH-online 
in Eindhoven. Het ontbreken van een vertaling van de bij de controleverslagen van 
[locatie 3] gevoegde foto’s van contracten met Contrain Poland Sp, doet niet af aan de 
verklaringen van de aangetroffen personen dat dit een uitzendbureau is. Ook hier ziet 
de Afdeling geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van de 
aangetroffen personen. Anders dan Stille Wille en [appellant C] stellen zijn de foto’s bij het 
controleverslag van 29 januari 2019 van [locatie 3] duidelijk.
Gelet op de verklaringen van de aangetroffen personen en de getoonde en/of 
gefotografeerde Poolse identiteitsbewijzen heeft het college terecht aannemelijk geacht 
dat deze personen arbeidsmigranten waren.”



Aan gedane verklaringen komt dus mede betekenis toe. Vergelijk over de waarde die aan verklaringen 
kan worden gehecht ook ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4452, waarin de Afdeling 
oordeelde dat voor gebruik als kamerverhuur niet steeds door een toezichthouder hoeft te worden 
vastgesteld dat bewoners daadwerkelijk aanwezig zijn in de woning. 

Met betrekking tot invorderingsbeschikkingen lijkt de Afdeling dan ook van oordeel te zijn dat bewijs 
van een derde (in ieder geval: mede) mag worden gebruikt. In eerdere jurisprudentie (ABRvS 
25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3632; ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:469) 
oordeelde de Afdeling nog dat het bewijs (in deze gevallen: foto’s) van een derde niet mocht worden 
gebruikt om te concluderen dat een dwangsom is verbeurd. In deze zaken waren de foto’s afkomstig 
van de verzoeker om handhaving. Deze uitspraken dateren echter van voor de rechtspraak van de 
Afdeling waaruit het toetsingskader bij invordering volgt (ABRvS 3 mei 2017, ECLI:N:RVS:2017:1179).

Doorgaans worden de eisen die c.q. het toetsingskader dat aan invorderingsbesluiten worden gesteld 
in de praktijk (niet expliciet in de jurisprudentie) ook wel gebruikt in het kader van de constatering van 
een overtreding voorafgaand aan het opleggen van een herstelsanctie.

Een voorbeeld van een zaak waarin de vraag of foto’s van een derde een rol mogen spelen 
bij het opleggen van een last onder dwangsom, is te vinden in ABRvS 20 januari 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:104: 

“3.2. Het Seringenhof bestaat uit drie delen. Vanaf de Molenstraat loopt een weg 
naar een pleintje en vanaf dat pleintje een weg naar de Asterstraat. [appellante] 
heeft foto’s overgelegd van de plaatselijke parkeersituatie ter ondersteuning van haar 
handhavingsverzoek. Niet gebleken is dat het college ter plaatse onderzoek heeft 
verricht naar overtredingen naar aanleiding van het handhavingsverzoek. Het college 
heeft zich bij het nemen van het besluit op het verzoek niet alleen mogen baseren op de 
foto’s van [appellante], omdat die geen compleet beeld geven van de parkeersituatie. 
Dit klemt temeer nu het college stelt dat het bekend is met de plaatselijke hoge 
parkeerdruk. Het college had nader onderzoek moeten doen om vast te stellen of zich 
overtredingen voordeden waartegen met toepassing van artikel 170 van de Wvw dient 
te worden opgetreden. Nu dat onderzoek niet is verricht, is het besluit van het college 
om niet handhavend op te treden niet zorgvuldig voorbereid. De rechtbank heeft dit niet 
onderkend. Overigens kan het college daarnaast laten nagaan of door boa’s ter plaatse 
parkeerboetes dienen te worden uitgedeeld.”

De Afdeling oordeelt hier dat het college zich bij het nemen van het besluit op het handhavingsverzoek 
niet louter heeft mogen baseren op de foto’s van appellante, omdat die geen compleet beeld geven 
van de parkeersituatie. Er had nader onderzoek gedaan moeten worden om vast te stellen of zich 
overtredingen voordeden. Bij gebreke hiervan is het besluit om niet handhavend op te treden niet 
zorgvuldig voorbereid, aldus de Afdeling. Deze uitspraak geeft wel enige ruimte voor de mogelijkheid 
dat wanneer evident sprake is van een overtreding, het besluit wel gebaseerd mag worden op foto’s 
van derden. Het blijft echter altijd aan te raden om als bevoegd zelf onderzoek te doen, het zal weinig 
voorkomen dat zo evident sprake is van een overtreding dat puur en alleen op basis van foto’s van een 
derde kan worden geconstateerd dat sprake is van een overtreding.

Verder werd meer in het bijzonder gevraagd of beelden van derden gebruikt kunnen worden in het 
kader van een aanlijn- of muilkorfgebod voor honden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in ABRvS 22 
januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:168:



5.3. (….) De burgemeester heeft de hond op grond van de in 5.2 genoemde mutaties als 
‘gevaarlijk’ aangemerkt. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 juli 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:2161) brengt een op ambtsbelofte of ambtseed opgemaakt 
mutatierapport niet zonder meer met zich dat van de juistheid van dat mutatierapport 
mag worden uitgegaan. Aan [appellante] staat de mogelijkheid open om tegenbewijs 
te leveren dat tot de conclusie noopt dat niet van de in het mutatierapport vermelde 
gegevens mocht worden uitgegaan. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de door 
haar gegeven beschrijving van de feiten daarvoor niet voldoende is. Zij heeft de incidenten 
met de katten niet ontkend. In hoger beroep heeft zij voorts geen stukken overgelegd 
waaruit volgt dat de in de mutaties beschreven incidenten met honden niet of anders 
hebben plaatsgevonden. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de burgemeester zich 
op basis van de mutaties in redelijkheid op het standpunt mogen stellen dat de hond als 
‘gevaarlijk’ kan worden aangemerkt. Zelfs indien de incidenten met de honden niet als 
bijtincidenten moeten worden beschouwd, neemt dat niet weg dat de bijtincidenten met 
de katten hebben plaatsgevonden. Reeds op grond hiervan mocht de burgemeester de 
hond naar het oordeel van de Afdeling als ‘gevaarlijk’ aanmerken. Wat er verder zij van de 
conclusies in de rapportage van stichting Hond in Nood, die rapportage neemt niet weg dat 
de incidenten met de katten hebben plaatsgevonden.
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de burgemeester in redelijkheid kunnen overgaan 
tot zijn beslissing om in dit geval niet slechts met een aanlijngebod te volstaan, maar ook 
een muilkorfgebod op te leggen. De burgemeester heeft daarbij van belang mogen achten 
dat de hond bij meerdere incidenten al aangelijnd was en dat ook binnen de maximale 
lijnlengte van 1,50 meter die uit artikel 2:59, tweede lid, van de APV voortvloeit nog 
steeds incidenten kunnen plaatsvinden. Bovendien volgt uit de rapportage van stichting 
Hond in Nood, waarin is geadviseerd dat [hond] - omdat het een hond is met een 
bijtverleden - naast verplicht aanlijnen een hoofdband draagt, dat alleen aanlijnen niet 
genoeg is.”

“5.2. Onder de dossierstukken bevinden zich over de hond de volgende mutaties van de 
politie-eenheid Noord-Holland: (….)
- van 28 maart 2017. Uit deze mutatie volgt dat de bewoonster van [locatie 6] verklaarde 
dat de hond van het adres [locatie 1] haar eigen hond vlak boven de staart tot bloedens 
toe had gebeten. De bewoonster wilde dit melden omdat zij had gehoord dat deze hond al 
vaker andere dieren beschadigd heeft. Er zijn foto’s van de gebeten hond bij de mutatie 
gevoegd.(….)

Hieruit volgt dat de foto’s die zijn gebruikt om een muilkorfgebod op te leggen, waren opgenomen in 
een mutatierapport van de politie.

Daarnaast werd in ABRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3492, als volgt geoordeeld:



“4.3. De burgemeester heeft aan zijn besluitvorming politiemutaties, processen-
verbaal, bevindingen van artsen en foto’s ten grondslag gelegd. Deze stukken zijn, 
hoewel de gemachtigde van [appellante] per abuis daarin wel inzage heeft gehad in 
de bezwaarprocedure, niet aan haar ter beschikking gesteld. In hoger beroep heeft 
de Afdeling beslist dat beperkte kennisneming van deze stukken, met uitzondering 
van bepaalde persoonsgegevens in die stukken en van de foto’s en geneeskundige 
verklaringen, niet gerechtvaardigd is. De burgemeester heeft deze stukken alsnog 
overgelegd en [appellante] heeft daarop kunnen reageren. Verder heeft de burgemeester 
het rapport aan zijn besluitvorming ten grondslag gelegd, dat een samenvatting bevat 
op basis van voormelde politiemutaties, processen-verbaal, bevindingen van artsen en 
foto’s van de hiervoor, onder 1, beschreven incidenten met Rayo en Vida. Het rapport 
geeft een getrouwe samenvatting van hetgeen in de onderliggende stukken is opgenomen 
over de incidenten met Rayo en Vida. Het is verder opgemaakt door een brigadier die ook 
surveillancehondengeleider is en een terzake deskundige (vgl. rechtsoverweging 10 van 
de eerder vermelde uitspraak van de Afdeling van 4 oktober 2017). Gelet op de stukken 
waarover de surveillancehondengeleider beschikte bij het opstellen van het rapport, 
waaronder het beeldmateriaal van het door de slachtoffers opgelopen letsel, is zijn advies 
niet onzorgvuldig te achten wegens het enkele feit dat hij de honden niet zelf heeft 
gezien. De burgemeester heeft in beginsel, zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, 
van de bevindingen uit het rapport mogen uitgaan. Hetgeen [appellante] daartegenin 
heeft gebracht is onvoldoende om te twijfelen aan die bevindingen. Zij heeft gesteld dat 
[hond A] niet bij het incident van 25 juni 2017 betrokken was, omdat hij daarvoor niet de 
conditie had. Uit de processen-verbaal van verhoor van de aangeefster en van de getuige 
volgt echter dat beide honden betrokken waren bij het incident. Bovendien was [hond A] 
ook bij het eerdere incident op 14 maart 2017 betrokken. Dat de burgemeester alleen een 
mutatierapport van dat eerdere incident aan de besluitvorming ten grondslag heeft gelegd, 
maakt dit niet anders. [appellante] betwist niet dat dit eerdere incident met [hond A] heeft 
plaatsgevonden. Zij heeft bovendien de als gevolg van dat incident opgelopen letselschade 
onderling geregeld met het slachtoffer. De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen 
dat de burgemeester, gelet op deze incidenten, in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat 
Rayo en Vida gevaarlijke honden zijn in de zin van artikel 2:59, eerste lid, van de Apv.”

Ook hier maakten foto’s deel uit van het bewijs, maar daarnaast ook politiemutaties, processen-verbaal 
en bevindingen van artsen.

Voorts wijs ik nog op ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3689:

“5.5. (….) De onrust - en daarmee de verstoring van de openbare orde - deed zich niet 
slechts korte tijd na het incident van 2 september 2013 voor, maar duurde daarna voort 
en deed zich in elk geval ten tijde van het besluit van 9 september 2013 nog voor. Reeds 
daarom is de rechtbank [appellant sub 1] terecht niet gevolgd in zijn betoog dat de 
burgemeester de in artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid 
op 9 september 2013 niet meer mocht aanwenden.

Los daarvan heeft [appellant sub 1] slechts gesteld, doch op geen enkele wijze 
aannemelijk gemaakt, dat de burgemeester reeds op 3 september 2013 beschikte over 
foto’s van de verwondingen van de hond van [persoon]. De rechtbank is er daarom terecht 
van uitgegaan dat de burgemeester, zoals hij steeds naar voren heeft gebracht, deze 
foto’s eerst op 9 september 2013 heeft ontvangen. De burgemeester heeft uiteengezet 
dat hij, gelet op de uiteenlopende verklaringen van [appellant sub 1] en [persoon] over 
het incident van 2 september 2013, nader onderzoek heeft gedaan naar de toedracht en 
het verloop van dat incident. Toen hij de foto’s ontving en kon vaststellen dat de hond 
van [persoon] inderdaad een bijtwond had, heeft hij het besluit van 9 september 2013 
genomen. Er is geen grond voor het oordeel dat de burgemeester dit nadere onderzoek 
niet noodzakelijk mocht achten en daardoor niet meer bevoegd was tot toepassing van 
artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet.”



In deze uitspraak spelen de foto’s van een bijtincident, na nader onderzoek in aanvulling op eerdere 
verklaringen, nadrukkelijk een rol in de besluitvorming. Uit de uitspraak leid ik af dat de foto’s in 
dit geval niet waren opgenomen in een mutatierapport of proces-verbaal. Wel was er al eerder 
proces-verbaal opgemaakt van het bijtincident. Foto’s kunnen derhalve zeker een rol spelen bij de 
bewijsvoering. Uiteraard is daarbij wel van belang dat met de foto’s bewezen wordt dat sprake is van 
een bijtincident met de gevaarlijke hond in kwestie. Alleen foto’s van verwondingen van een hond 
zeggen immers niets over de gevaarlijke hond. De foto’s zullen daarom doorgaans in combinatie met 
een proces-verbaal of mutatierapport worden gebruikt.  

Conclusie
Kortom, uit bovenstaande voorbeelden volgt dat bewijs van derden (beeldmateriaal dan wel 
verklaringen) een rol mag spelen bij de bewijsvoering dat sprake is van een overtreding. Dit geldt 
zowel voor de constatering ten behoeve van een last onder dwangsom als voor het bewijs dat een 
dwangsom is verbeurd in het kader van de invordering. Daarbij speelt bij beeldmateriaal (zoals de 
Afdeling heeft geoordeeld in de jurisprudentie in het kader van de eisen aan een invorderingsbesluit) 
een rol of de beelden met deskundigheid zijn gemaakt en of het bevoegd gezag die beelden voor zijn 
rekening neemt. Het hangt dus af van de specifi eke omstandigheden van het geval of de informatie 
van een derde (mede) kan worden gebruikt als bewijs. In zijn algemeenheid is het echter aan te raden 
om een handhavings- of invorderingsbesluit niet alléén te baseren op de informatie afkomstig van een 
derde, maar dit in aanvulling op de eigen constateringen van de toezichthouder te gebruiken. Anders 
bestaat er een reëel risico dat zal worden geoordeeld dat het besluit onzorgvuldig is voorbereid. Er 
dient dus per geval een concrete afweging te worden gemaakt.       
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