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Handhavingsverzoek

ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:712:

• Reikwijdte handhavingsverzoek kan na het primaire besluit niet meer worden uitgebreid

• Handhavingsverzoek i.c. zag op bedrijfsmatige verhuur van fietsen en plaatsing/verhuur 

van 2 stacaravans 

• Uit verzoek kan niet worden afgeleid dat het ook ging om de opslag van fietsen

• Al in het voornemen aangegeven dat de opslag van fietsen niet in strijd is met 

bestemmingsplan

• Niet gebleken dat een zienswijze is ingediend tegen dit voornemen



Handhavingsverzoek

Vzr. ABRvS 11 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1034:

• Omgevingsvergunning voor plaatsen omheining op perceel pluimveebedrijf t.b.v. vrije 

uitloop van kippen

• Op voorhand gerede twijfel of uitspraak in bodemprocedure in stand zal blijven

• Rb had bij geconstateerde strijd met BP niet zonder meer zelf in de zaak mogen voorzien 

door het primaire besluit te herroepen, de aanvraag af te wijzen en te bepalen dat de 

uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit op bezwaar 

• Bevoegdheid college, Rb ten onrechte zelf in de zaak voorzien

• Niet wenselijk dat vooruitlopend op bodemprocedure naar aanleiding van 

handhavingsverzoeken handhavend wordt opgetreden tegen deels al gerealiseerde 

omheining

• Belangen vergunninghouder om omheining in afwachting bodemprocedure niet te hoeven 

afbreken wegen, mede gelet op belang om perceel omheind te houden, zwaarder dan 

belangen omwonenden die om handhaving hebben verzocht

• Uitspraak Rb geschorst



Belanghebbendheid

ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:734:

• Handhavingsverzoek buren tegen agrarisch bedrijf (verhardingen, kappen van bomen, 

aantasten houtwallen, egaliseren, betonplaten en opslag)

• Belanghebbendheid bij besluiten krachtens Wabo wordt in beginsel aangenomen bij 

bewoners van een perceel dat grenst aan het perceel waarover het betrokken besluit gaat

• Hierbij wordt ervan uitgegaan dat feitelijke gevolgen, indien die zich voordoen, in beginsel 

van enige betekenis zijn

• I.c. aangrenzend perceel: aannemelijk dat hij feitelijke gevolgen van enige betekenis 

ondervindt van de activiteiten op dat perceel, zoals uitzicht op opgeslagen voorwerpen en 

de houtwal die volgens hem is aangetast en geluidhinder van het agrarisch verkeer op de 

geëgaliseerde en verharde gronden



Begunstigingstermijn

ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:717:

• Begunstigingstermijn van 5 weken voor afvoeren avi-bodemassen op zich niet onredelijk 

kort

• Gelet op tijdens zitting geschetste gang van zaken is echter aannemelijk gemaakt dat het 

in dit geval niet mogelijk was om binnen 5 weken aan last te voldoen 

• College heeft afwijzing verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn in bezwaar ten 

onrechte gehandhaafd

• Dat juridische, administratieve en logistieke randvoorwaarden om te kunnen starten met 

het afvoeren nog niet rond waren, was op moment van afwijzen verzoek om verlenging 

begunstigingstermijn al duidelijk

• Ook was toen al duidelijk dat nadat wel aan die randvoorwaarden zou zijn voldaan, het 

nog een aantal dagen zou duren voordat alle avi-bodemassen waren afgevoerd

• College had met deze omstandigheden rekening moeten houden bij beoordeling verzoek 

om verlenging begunstigingstermijn



Begunstigingstermijn

ABRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1272:

• Ter zitting toegelicht dat huisvesting arbeidsmigranten weerbarstige problematiek betreft 

en dat overleg wordt gevoerd met provincie om te komen tot randvoorwaarden voor 

huisvesten arbeidsmigranten op agrarische percelen 

• Besluitvorming naar verwachting in het najaar van 2021 afgerond

• In dat licht bezien is het volgens college niet uitgesloten dat op termijn wellicht alsnog 

een omgevingsvergunning kan worden verleend voor huisvesting van arbeidsmigranten 

• Daarom ter zitting verkend in hoeverre een verlenging van de begunstigingstermijn 

mogelijk is, vervolgens ingestemd met een verlenging van de begunstigingstermijn

• Omdat het college zich, gezien overleg met provincie, ten aanzien van 

begunstigingstermijn ter zitting op een ander standpunt heeft gesteld dan in het besluit, 

had college uit een oogpunt van evenredigheid in een eerder stadium aanleiding moeten 

zien om begunstigingstermijn te verlengen



Begunstigingstermijn

ABRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1191:

• Handhavingsverzoek buurman i.v.m. vervangen houten schuur door een garage en 

berging met een kap (stalling en restauratie oldtimers)

• Begunstigingstermijn verlengd tot twee maanden na het onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning voor verplaatsen garage naar voorkant perceel

• College is uitgegaan van koppeling tussen afbraak garage op de oude locatie en 

herplaatsing daarvan op een andere locatie op het perceel 

• Voor een dergelijke koppeling bestaat geen juridische basis

• Zowel lengte begunstigingstermijn voor verwijdering garage, als schadevergoeding voor 

eigenaar in verband daarmee, staan los van de voorgenomen verplaatsing van garage 

naar andere locatie

• College kon niet in redelijkheid op grond van een koppeling daartussen tot verlenging van 

die begunstigingstermijn overgaan en van handhavend optreden afzien



Toezicht

ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1018:

• Onderzoek rechtmatigheid uitschrijving school

• Mededeling inspecteur dat hij geen aanleiding ziet om inhoud rapport aan te passen kan 

niet worden aangemerkt als besluit in de zin van de Awb. 

• Beslissing om rapport onderwijsinspectie actief openbaar te maken = wel besluit in de zin 

van artikel 1:3 lid 1 Awb 

• Geen grond vooroordeel dat rapport in de vorm waarin het is opgesteld niet openbaar 

gemaakt had mogen worden 

• Aard en omvang van het rapport verzet zich niet tegen de openbaarmaking daarvan 

• Gestelde onjuistheid inhoud rapport kan in procedure niet worden beoordeeld

• Stelling dat openbaarmaking van niet gerectificeerde rapport verstrekkende schadelijke 

gevolgen voor appellante heeft, levert geen weigeringsgrond voor openbaarmaking op 

• Enkele feit dat appellante het niet met conclusies onderwijsinspectie eens is, is daarvoor 

onvoldoende



Toezicht

ABRvS 1 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1146:

• Sluiting bedrijfspand door burgemeester i.s.m. Kansspelautoriteit

• Cash center en goederen aangetroffen die volgens burgemeester drugshandel faciliteren

• Sluiting APV wegens faciliteren illegale gokactiviteiten en artikel 13b Opiumwet

• Burgemeester heeft Afdeling wegens bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen 

dat alleen Afdeling van (de vertrouwelijke versie van) stukken kennis zal nemen

• Namen OvJ, politiefunctionaris ex artikel 13 lid 1 Politiewet 2012 en (toezichthoudende) 

ambtenaren van de Kansspelautoriteit niet weglakken 

• Deze ambtsdragers treden uit hoofde van hun functie naar buiten zodat het belang van 

bescherming van hun persoonsgegevens minder zwaar weegt dan het belang van 

appellant om daarvan kennis te nemen



Toezicht

ABRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1261:

• Artikel 5:18 lid 3 Awb: toezichthouder neemt op verzoek belanghebbende indien mogelijk 

een tweede monster

• Door toezichthouders op verzoek van appellante duplo-monsters genomen en aan Eurofins

verstrekt, op zichzelf niet in strijd met artikel 5:18 lid 3 Awb gehandeld

• Dagelijks bestuur heeft erkend dat het beter was geweest als expliciet informatie was 

verstrekt over de wijze waarop appellante contra-expertise kon laten uitvoeren

• Dit betekent niet dat dagelijks bestuur in strijd heeft gehandeld met beginsel van fair play

en zorgvuldigheidsbeginsel 

• Appellante is professionele partij, is er eerder gewezen wat het nemen van een wettelijk 

contramonster inhoudt 

• Hoewel appellante nu niet actief over contramonsterprocedure is geïnformeerd, had zij 

hier ervaring mee en had zij kunnen begrijpen dat het op haar weg lag om actie te 

ondernemen. 

• Appellante heeft niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in haar verdediging is geschaad 



Binnentreden en machtiging

ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1200:

• Boete woningonttrekking Huisvestingswet

• Machtiging tot binnentreding woningen afgegeven (toezicht Wabo en Bouwbesluit 2012)

• Toezichthouders zijn de woning rechtmatig binnengetreden

• Tijdens controle andere feiten geconstateerd die in strijd zijn met de wet, waaronder de 

Huisvestingswet: die informatie is rechtmatig verkregen 

• College heeft het door de toezichthouders opgestelde rapport van bevindingen daarom 

aan besluitvorming ten grondslag mogen leggen



Rechtszekerheidsbeginsel

ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:740:

• Rechtszekerheidsbeginsel vereist dat een last zo duidelijk en concreet geformuleerd wordt 

dat degene tot wie de last is gericht, niet in het duister hoeft te tasten over wat gedaan of 

nagelaten moet worden om de overtreding te beëindigen

• Gelast illegale gebruik woningen ten behoeve van woningvorming te staken en gestaakt te 

houden 

• In besluiten is niet geconcretiseerd wat appellant moet doen of nalaten om de overtreding 

te beëindigen 

• Oplegging lasten in strijd met rechtszekerheidsbeginsel  

• Ter zitting concretisering van de lasten gegeven 

• Deze concretisering kan echter niet afdoen aan de onrechtmatigheid van de lasten, omdat 

deze niet in een aanvullend besluit of aanvullende besluiten met een aangepaste 

begunstigingstermijn is neergelegd



Rechtszekerheidsbeginsel

ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1218:

• Rechtszekerheidsbeginsel vereist dat een last zodanig duidelijk en concreet geformuleerd 

wordt dat degene tot wie de last is gericht niet in het duister hoeft te tasten over hetgeen 

gedaan of nagelaten moet worden om de overtreding te beëindigen 

• Rechtvaardiging voor opleggen LOD kan uitsluitend gelegen zijn in overtreding van het 

bepaalde bij of krachtens een wettelijk voorschrift

• Dit betekent dat LOD uitsluitend kan zijn gericht op beëindiging overtreding 

• Daarbij dient overtreder een keuze te worden gelaten ten aanzien van middelen die hij 

wenst toe te passen om aan de overtreding een einde te maken

• I.c. last opgelegd om overtreding van artikel 2.2 lid 1 onder a Activiteitenbesluit te 

beëindigen d.m.v. staking lozen van verontreinigd afvalwater in opvangvoorziening 

• Geen concrete maatregelen voorgeschreven, wel voorbeelden van maatregelen zoals 

dichten gaten en scheuren in erfverharding, schoonhouden terrein en voorkomen dat 

verontreinigd erfwater in opvangvoorziening en dus bodem terecht komt 

• Appellant in lastgeving nadrukkelijk vrijgelaten in keuze toe te passen herstelmaatregelen, 

last niet onjuist



Vertrouwensbeginsel

ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1068:

• Vraag of sprake is van overtreding betreft ambtshalve te beoordelen aspect, zodat betoog 

dat van overtreding geen sprake is, ook nog ter zitting kan worden aangevoerd

• Brief: “Op basis van deze controles zien wij geen aanleiding concrete handhavingsmaatregelen te treffen. Het bovenstaande betekent overigens niet dat wij in de toekomst 

van handhaving zullen afzien. Wanneer bijvoorbeeld een klacht of verzoek om handhaving daartoe aanleiding geeft, zullen wij de situatie op uw perceel wederom onderzoeken en 

waar nodig handhavend optreden. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om, wanneer een concrete situatie daar aanleiding toe geeft, een ambtshalve controle uit te voeren op uw 

perceel, waarna mogelijk een handhavingstraject gestart zal worden.”

• Geen toezegging of andere uitlating van college dat het niet tot handhavend optreden zou 

overgaan

• Brief laat uitdrukkelijk mogelijkheid open om op een later moment alsnog handhavend op 

te treden, uitdrukkelijk opgemerkt dat mogelijkheid blijft bestaan dat, als concrete situatie 

daartoe aanleiding geeft, college ambtshalve controle zal uitvoeren en dat mogelijk een 

handhavingstraject zal worden gestart

• I.c. andere ontwikkelingen die niet passend waren binnen bedrijfsbestemming, waaronder 

illegale bewoning en aanwezigheid andere bedrijven 



Vertrouwensbeginsel

ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1223:

• Door behandelend ambtenaar toegezegd dat baggerwerkzaamheden uitsluitend met 

baggerspuit zullen worden uitgevoerd

• Deze toezegging kan aan college worden toegerekend

• Aan eerste twee onderscheiden stappen bij beroep op vertrouwensbeginsel voldaan

• Derde stap? College stelt dat aanvankelijke toezegging niet behoeft te worden 

nagekomen, omdat het vervolgens op de gedane toezegging is teruggekomen

• Onvoldoende duidelijk 

• Wel GPS-gegevens, geen gespreksverslag

• Communicatie tussen college en maatschap verliep stroef en sprake van een gespannen 

verhouding

• Maatschap mocht er gerechtvaardigd op blijven vertrouwen dat de baggerwerkzaamheden 

ter plaatse uitsluitend met een baggerspuit zouden worden uitgevoerd

• Bijzondere omstandigheden om van invordering af te zien



Welstandsexces

ABRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:919:

• Welstandsexces antracietgrijze (‘glimmend zwarte’) dakpannen

• Woning is een hoekwoning in een, in één keer ontworpen, rij woningen met een 

evenwijdig aan de straat doorlopend dakvlak, belegd met matte, rode dakpannen 

• Het doorlopende dakvlak bepaalt, samen met de vlakke gemetselde gevels in dezelfde 

kleurstelling, in belangrijke mate de eenheid van de rij woningen

• Verklaringen buurtbewoners dat zij dakpannen mooi vinden ter invulling aan criterium in 

Welstandsnota dat ‘sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor 

niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit in een gebied’ 

• Subjectief oordeel, niet beslissend

• Zinsnede ‘die ook voor niet-deskundigen evident is’, is geen zelfstandig criterium en 

betekent niet dat slechts niet-deskundigen op het gebied van welstand mogen beoordelen 

of sprake is van welstandsexces

• Vergewisplicht: college mag zich bij beoordeling of sprake is van welstandexces baseren 

op advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit



Last impliceert vereiste toestemming

ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:965:

• Verzoek aan Waterschap om handhavend optreden tegen gemeente wegens 

werkzaamheden aan dijk

• Geen sprake van overtreding waartegen college handhavend kan optreden, terecht 

afgewezen

• De gemeente verricht de werkzaamheden aan de dijk in het kader van de last onder 

dwangsom

• LOD ziet op dijkperceel 

• Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling impliceert een gegeven last de vereiste 

toestemming om aan die last te voldoen 

• Geen overtreding



Bewijs

ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1127:

• LOD: aanvoeren, bewerken en opslaan van mest van derden te staken en gestaakt te 

houden

• College: o.b.v. wisselende verklaring kon worden geconcludeerd dat niet aannemelijk is 

dat mest binnen eigen inrichting is overgepompt

• Het is aan college om aannemelijk te maken dat niet is voldaan aan de last 

• Rechterlijke uitspraken die college noemt kunnen niet aan die bewijslast afdoen 

• Die uitspraken bevatten voor die specifieke situaties een weging van bewijs aan de hand 

van de bewijslastverdeling in die zaken, bewijslastverdeling in bepaalde Opiumwet-zaken, 

niet vergelijkbaar met bewijslastverdeling in deze zaak

• Wisselingen in verklaringen over precieze herkomst mest onvoldoende 

• Over hoofdlijn herkomst niet wisselend verklaard: mest niet afkomstig van derden maar 

van eigen perceel en overgepompt in het kader van opknap- en 

schoonmaakwerkzaamheden in stallen.

• Verklaringen niet dusdanig ongeloofwaardig dat die geen afdoende uitleg kunnen vormen 

voor stijging vloeistofniveau in mestput 



Bewijs

ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:992:

• Afwijzing handhavingsverzoek wegens parkeren op openbare weg door autoschadebedrijf

• Rb terecht op grond van door college aan besluit ten grondslag gelegde beeldmateriaal 

beoordeeld of dit voldoende was om tot besluit te komen 

• Op basis van dit materiaal kan niet worden vastgesteld dat gestelde parkeeroverlast met 

name wordt veroorzaakt door anderen dan autoschadebedrijf

• Rb heeft niet geoordeeld dat uit de door verzoeker overgelegde foto’s volgt dat sprake is 

van parkeeroverlast veroorzaakt door autoschadebedrijf, maar slechts dat mede gezien die 

foto’s aanleiding bestaat om nader onderzoek naar beweerdelijke overlast te doen

• Rb heeft terecht geoordeeld dat feit dat autoschadebedrijf daar al geruime tijd gevestigd, 

onvoldoende is voor het oordeel dat zij daarom op grond van overgangsrecht BP 

voertuigen op openbare weg mag parkeren 

• Uit luchtfoto’s uit 2000 en 2005 kan niet worden afgeleid dat autoschadebedrijf ook voor 

de inwerkingtreding van BP de openbare weg - met de huidige intensiteit - gebruikte 

• Op foto’s niet zichtbaar of de op openbare weg geparkeerde voertuigen al dan niet tot 

bedrijfsvoorraad van autoschadebedrijf behoorden



Boedelschulden

HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2921:833:

• HR volgt conclusie A-G (ECLI:NL:PHR:2021:187)

• Dat bestuursrechter heeft geoordeeld dat curator geldt als ‘overtreder’ in 

bestuursrechtelijke zin, brengt niet mee dat schulden als boedelschulden zijn aan te 

merken = civielrechtelijke vraag 

• Als bestuursrechter in een concrete zaak de schulden als boedelschulden heeft 

aangemerkt, brengt formele rechtskracht niet mee dat burgerlijke rechter daaraan is 

gebonden

• Formele rechtskracht brengt immers niet mee dat burgerlijke rechter bij beoordeling van 

een kwestie die niet de geldigheid van besluit betreft, is gebonden aan inhoudelijke 

overwegingen die ten grondslag liggen aan oordeel bestuursrechter over dat besluit

• Schulden die voortvloeien uit bestuursrechtelijke lasten die aan curator zijn opgelegd 

wegens niet-naleving van milieuwetgeving zijn aan te merken als boedelschulden (bij 

voorrang voldaan)

• Curator kan worden aangesproken voor feiten die dateren van vóór faillissement 



Formele rechtskracht

ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:996:

• Drugslab, afval uit productieproces geloosd in mestkelders en riool

• LOB heeft formele rechtskracht

• Appellant: geen overtreder, blijkt uit vonnis strafrechter, alleen schuur ter beschikking 

gesteld

• Belanghebbende kan in procedure tegen invorderings- of kostenverhaalsbeschikking in 

beginsel niet met succes gronden naar voren brengen die hij tegen LOD/LOB naar voren 

heeft gebracht of had kunnen brengen

• Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als evident is dat er geen overtreding is 

gepleegd / betrokkene geen overtreder is

• I.c. geen uitzonderlijk geval

• Hieruit volgt namelijk niet evident dat zij geen overtreder is 

• Deze beroepsgrond kan daarom niet meer in het kader van toetsing 

kostenverhaalsbeschikking aan de orde komen



Formele rechtskracht 

HvJEU 20 mei 2021, EU:C:2021:398:

• Hof: Unierecht biedt ruimte voor de leer van de formele rechtskracht 

• Wel moet er een uitzondering zijn voor die gevallen waarin een regel “evident” in strijd is 

met het Unierecht

• En: die regel mag niet zodanig restrictief worden toegepast dat de mogelijkheid voor een 

rechtzoekende om de daadwerkelijke nietigverklaring van het betreffende voorschrift te 

verkrijgen in feite louter fictief is

• Regels strekken ertoe om juist evenwicht te vinden tussen rechtszekerheidsbeginsel en 

beginsel van rechtmatigheid uit het oogpunt van het Unierecht



Spoedeisende bestuursdwang

ABRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:888:

• Brand gewoed in veestal en opslagschuur van melkveehouderij, daarbij is asbest 

vrijgekomen en dit heeft zich verspreid over de aan het perceel grenzende woonwijk

• Appellant meent dat onderscheid had moeten worden gemaakt tussen urgente en minder 

urgente werkzaamheden, waarvoor begunstigingstermijn had moeten worden gegeven

• Afdeling: voortdurende spoedeisendheid, voorkomen moest worden dat asbesthoudende 

deeltjes vanaf de daken of tuinen alsnog door omstandigheden verspreid zouden worden

• Twee weken na afronding sanering melding, onderzoek en (aanvullende) sanering

• College had voor deze sanering een nieuwe last onder bestuursdwang moeten opleggen 

met een redelijke begunstigingstermijn 

• Als het college twijfelde of appellant de sanering naar behoren zou (laten) uitvoeren, dan 

had het voorwaarden kunnen stellen aan en toezicht kunnen houden op de sanering

• Aangezegde spoedeisende bestuursdwang biedt geen basis voor kostenverhaal van deze 

werkzaamheden



Spoedeisende bestuursdwang

ABRvS 2 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1159:

• Asbestbrand: college heeft om 12:00 uur tot toepassen spoedeisende bestuursdwang 

besloten, sanering tussen 15:00 uur en 16:00 uur gestart 

• Vrees volksgezondheid omliggende percelen en potentiële besmettingsbied werd geschat 

op 3.600 m2, dus geen begunstigingstermijn gegeven voor sanering omliggende percelen 

• Appellant heeft meerdere verklaringen overgelegd waaruit blijkt dat hij vanaf 8:00 uur, 

heeft laten weten bereid en in staat te zijn om asbestsanering te laten uitvoeren 

• Appellant mocht onder voorwaarden alleen zijn eigen perceel laten saneren, sanering 

omgeving mocht hij niet op zich nemen

• Mogelijkheid ontnomen om sanering op zich te nemen, geen sprake van nalaten om 

maatregelen te treffen die redelijkerwijs van appellant konden worden gevergd, zoals 

bedoeld in artikelen 1.1a lid 2 en 10.1 lid 2 Wm

• Ook geen sprake van een laten voortduren van het gevaar voor de volksgezondheid, zoals 

bedoeld in artikel 1a lid 1 Woningwet

• Ten onrechte als overtreder aangemerkt



Feitelijk leidinggeven

CBb 6 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:366:

• Verbod op gedwongen zelfincriminatie (nemo tenetur-beginsel) 

• Veronderstelt dat vervolging in strafzaak niet gebaseerd wordt op bewijsmateriaal dat 

tegen wil verdachte is verkregen door dwang of drukuitoefening

• Strekt zich niet uit tot wilsonafhankelijk materiaal

• Verkrijging wilsafhankelijk materiaal mag worden afgedwongen voor toezichtsdoeleinden

• Als niet kan worden uitgesloten dat materiaal tevens in verband met een ‘criminal charge’ 

tegen verstrekker zal worden gebruikt, moeten nationale autoriteiten waarborgen dat 

verstrekker zijn recht om niet mee te werken aan zelfincriminatie effectief kan uitoefenen 

• I.c. onderzoek nog in toezichtfase: geen schending cautieplicht

• Niet uitgesloten dat deze informatie ten behoeve van bestuurlijke beboeting of bestraffing 

zou worden gebruikt

• Geen restrictie aan inlichtingenvordering verbonden

• Afgelegde verklaringen: wilsafhankelijk bewijsmateriaal dat onder dwang is verkregen

• AFM heeft geen cautie gegeven, maar wel boete: verklaringen worden uitgesloten van 

bewijs



Cautie

CBb 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:445:

• Cautie niet (tijdig) gegeven aan werknemer

• Maar: werknemer niet namens werkgever gehandeld

• Geen sprake van verhoor met het oog op oplegging bestuurlijke boete

• Verwijzing uitspraak grote kamer (ABRvS 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2115, r.o. 7.4)

• “Niet valt in te zien op welke grond de toezichthouder verplicht zou zijn te vragen of de 

werknemer bij de reactie op zijn verzoek al dan niet op instructie van zijn werkgever 

handelde (…)”



Boete

ABRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:908:

• Verzoek heroverweging boete, omdat de Afdeling in een zaak waarin een boete voorlag die 

op basis van hetzelfde feitencomplex is opgelegd aan een bedrijf in dezelfde keten heeft 

geoordeeld dat de staatssecretaris de boete ten onrechte heeft opgelegd

• Boetebesluit onherroepelijk

• Vaste jurisprudentie: uitspraak rechterlijke instantie is geen nieuw gebleken feit of 

veranderde omstandigheid als bedoeld in artikel 4:6 Awb

• Aannemelijk gemaakt dat weigering om terug te komen van boetebesluit evident 

onredelijk is? 

• Uit verklaringen is niet gebleken dat vreemdeling onder gezag van appellante stond

• Weigering staatssecretaris om terug te komen van besluit in dit geval evident onredelijk

• Boete moet worden ingetrokken



Boete

ABRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1000:

• Inspectie SZW: controle werkzaamheden Botlekbrug in aanbouw

• Vreemdelingen van Macedonische nationaliteit arbeid laten verrichten zonder 

tewerkstellingsvergunning

• Twv betekent niet dat vreemdeling elke arbeid mag verrichten voor die werkgever: verbod 

in artikel 2 lid 1 Wav geldt ook voor situatie waarin werkgever in bezit is van twv en 

vreemdeling andere arbeid verricht dan is toegestaan op basis van die vergunning

• Artikel 6 EVRM: BO moet bewijzen dat in concreet geval overtreding is gepleegd

• In geval van twijfel moet BO aan betrokkene voordeel van de twijfel gunnen (HR 15 april 

2011, ECLI:NL:HR:2011:BN6324, r.o. 4.8.3)

• Geen eenduidige verklaringen, arbeidsovereenkomsten en loonstroken vormen aanwijzing

• Deskundigen: overlap werkzaamheden

• Grond voor twijfel juistheid verklaringen die staatssecretaris aan boeteoplegging ten 

grondslag heeft gelegd, niet geslaagd in bewijslast



Boete

ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:822:

• Boete woningonttrekking: volgens college geen sprake van hoofdverblijf in de woning

• Zou blijken uit bevindingen toezichthouders, beeldverslag bij rapport van bevindingen en 

verklaringen (slaapkamer onbewoonde indruk, bed onbeslapen, kelder nagenoeg leeg)

• Maar: woning stond te koop

• Bewijs in de vorm van (aanvullende) verklaringen, overzicht pintransacties in de buurt, 

correspondentie met makelaar

• Bevindingen toezichthouders en conclusies die college uit beeldverslag trekt gemotiveerd 

betwist, niet onaannemelijke verklaring gegeven waarom woning er onbewoond uitzag

• Toezichthouders vermelden in rapport niet of er persoonlijke spullen aanwezig waren en of 

woning een onbewoonde indruk maakte, college heeft zelf conclusie moeten trekken

• Toezichthouders slechts beknopte weergave opgenomen van gesprek, terwijl 

besluitvorming voor belangrijk deel op deze verklaringen steunt

• Het had op de weg van het college gelegen om in deze situatie ook partij A te horen

• Afdeling herroept primaire besluit



Matiging Boete

ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:733:

• Boete op grond van Huisvestingswet 2014 omdat woning op hotelmatige wijze wordt 

geëxploiteerd (zelfstandige woonruimte 2e verdieping voor toeristen)

• Als in wettelijk gefixeerd boetestelsel niet of nauwelijks wordt gedifferentieerd op basis 

van feiten en omstandigheden die voor evenredigheid boetebedrag van belang kunnen 

zijn, kan eerder noodzaak bestaan om in een concreet geval van dit boetestelsel af te 

wijken

• Boete gematigd met 50% 

• College heeft niet onderkend dat overtreding geen blijvend negatief effect heeft op 

behoud woonruimtevoorraad en doorstroming op woningmarkt 

• Na verwijderen kookplaat mocht woonruimte wel worden gebruikt voor bed & breakfast, 

waarvoor inmiddels vergunning is verleend 

• Sprake van een mindere ernst van de overtreding



Matiging boete

ABRvS 23 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1321:

• Boete op grond van Huisvestingswet 2014 wegens verhuur via website Airbnb

• Appellant bij meerdere huisbezoeken in woning aangetroffen

• Inbouwkast, slaapbank met opbergruimte, pintransacties, half gevulde koelkast en 

contributie sportschool

• Twijfel gezaaid over juistheid stelling college, dat appellant geen hoofdverblijf in woning 

had

• Gezaaide twijfel niet weggenomen

• Geen differentiatie bij beboeting voor woningonttrekking in boetestelsel 

• Boete in dit geval zowel opgelegd aan appellant als aan zijn dochter 

• Appellant geen rol gespeeld bij verhuur aan toeristen en dat hij daar ook geen voordeel 

van heeft behaald

• Deze omstandigheden, in combinatie met hoogbejaardheid van appellant en daarmee 

samenhangende afhankelijkheid van zijn dochter, maken dat de aan appellant opgelegde 

boete onevenredig hoog is 

• Boete gematigd met 50%
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