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Agenda

AKD3

• 1. Overtreding (verzoek om handhaving, toezicht / bewijs)

• 2. Belanghebbende

• 3. Beginselplicht tot handhaving / gedogen

• 4. Lastgeving / begunstigingstermijn

• 5. Bestuursdwang

• 6. Dwangsom

• 7. Invordering en kostenverhaal  

•

1. Overtreding - handhavingsverzoek

- Een handhavingsverzoek is een aanvraag. Het moet voldoende concreet 
zijn. Anders is het geen aanvraag en hoeft het bestuursorgaan ook 
geen besluit te nemen op het verzoek (AB 2018/262).

- De burger moet het bestuursorgaan in de juiste richting wijzen. Dat 
kan door middel van een omschrijving van (i) de vermeende verboden 
handeling (ii) de locatie en (iii) de datum / het tijdstip (‘enig 
aanknopingspunt voor nader onderzoek’ ECLI:NL:CBB:2018:128). 

- Voor de rest is het bestuursorgaan aan zet. 

4
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1. Overtreding - handhavingsverzoek

- Verzoeker hoeft niet het bewijs te leveren (ECLI:NL:RVS:2016:2743)

- Maar: “in bijzondere situaties” kan dat anders liggen 
(ECLI:NL:RVS:2018:3602)

5

1. Overtreding - Weigering medewerking aan toezicht?

• Niet meewerken: strafbaar ex artikel 184 Sr

• Soms op grond van de bijzondere wet afdwingen medewerking.

• HR 17 oktober 2017 (AB 2018/61): na legitimatie en aankondiging controle door 
toezichthouders is het weigeren van toegang tot een gebouw voor APV en DHw controle 
strafbaar
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1. Overtreding - Vorderen van inlichtingen (5:16 Awb)

• Mondeling en schriftelijk vragen stellen

• NB artikel 5:13 Awb: subsidiariteit en proportionaliteit

• Het moet relevant zijn voor de vraag of er een overtreding is

• Bij bestraffende sanctie extra waarborg: zwijgrecht (artikel 5:10a Awb)

• Voor wie? Diegene waarvan:

"naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat de 
betrokkene wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende 
sanctie’ ECLI:NL:RVS:2018:2115

1. Overtreding - Gevolgen onrechtmatigheid bij toezicht

• Onrechtmatig verkregen bewijs > kan het bestreden besluit met dit bewijs worden 
onderbouwd?

• Onderscheid straf/herstelsanctie; bij de laatste niet snel uitsluiting van bewijs

• Criteria in bestuursrecht: is bewijs verkregen op wijze “die zozeer indruist tegen hetgeen van 
een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle 
omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht”?

• Zie voor bewijsuitsluiting ABRvS in aansluiting op HR: ABRvS 26 oktober 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2828
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1. Overtreding - bewijs

- Bewijseisen zijn (AB 2017/299):

- “deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden”;

- = “de vaststelling dient te worden gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd 
gezag”, of een deskundige derde; 

- = de vastgestelde of waargenomen feiten en omstandigheden dienen op een duidelijke wijze te worden 
vastgelegd

- = schriftelijke rapportage, foto’s of “ander bewijsmateriaal”

- = “[d]uidelijk moet zijn waar, wanneer en door wie de feiten en omstandigheden zijn vastgesteld of 
waargenomen en welke werkwijze daarbij is gehanteerd.”

- Bewijs bij handhaving – reflexwerking bewijseisen invordering (ja! zie: ECLI:NL:CBB:2018:128).

9

1. Overtreding – hergebruik informatie?

- Recycling: inspectierapport dat gebruikt is voor invordering van de 
laatste dwangsom mag ook dienen als grondslag opleggen van een 
nieuwe last (AB 2017/14)

- Bewijsnood overtreder door tijdsverloop komt voor rekening van 
bestuursorgaan (ECLI:NL:RVS:2017:1860): “Gelet op het 
tijdsverloop […], is de Afdeling van oordeel dat de omstandigheid dat 
[appellant] aldus in bewijsnood is gekomen voor rekening en risico 
van het college komt.”

10
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1. Overtreding

- Overtreding = schending wettelijk voorschrift

- Inzet overtreding zorgplicht i.p.v. concrete norm aanvaardbaar 
indien gevaarlijke situatie tot onmiddellijk ingrijpen noopt (AB 
2018/82): 

- “van het college niet kon worden verwacht dat het, 
alvorens te beslissen of onmiddellijke beëindiging van de 
aangetroffen situatie geboden was, bepaalde of de 
hoeveelheden in de woning aanwezige brandgevaarlijke 
stoffen tot overtreding van artikel 7.6 van het 
Bouwbesluit leidden. Het college heeft daarom terecht de 
vangnetbepalingen van artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet 
[toegepast]”.

11

2. Belanghebbende

- Belanghebbenden handhaving ‘daadwerkelijke hinder’ (AB 2017/348): 

- “De kring van belanghebbenden kan verschillen naar gelang de aard van het besluit. Zo 
hoeft de kring van belanghebbenden bij een handhavingsbesluit niet altijd samen te vallen 
met de kring van belanghebbenden bij een besluit tot vergunningverlening. 

[…] 

- Er zijn ter plaatse van de woningen van betrokkenen dus feitelijke milieugevolgen 
als gevolg van het mestbassin. Dit betekent dat [appellant] en anderen 
belanghebbende zijn bij het besluit, tenzij geoordeeld moet worden dat ‘gevolgen 
van enige betekenis’ voor hen ontbreken.”

12
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2. Belanghebbende

- AB 2019/170: Concurrentiebelang rechtstreeks betrokken bij verzoek om handhaving gezien 
mogelijk gevolg besluitvorming.

• “Handhavend optreden kan er […] toe leiden dat de exploitatie van een minicamping wordt beëindigd. 
Dat is bijvoorbeeld het geval indien degene op wiens naam de kampeervergunning of -ontheffing staat, 
de minicamping niet meer kan of wil exploiteren. In dat geval heeft handhavend optreden tot gevolg dat 
het aantal kampeerplaatsen op minicampings afneemt. In dat geval kan handhavend optreden wel 
van invloed zijn op bijvoorbeeld de verhuurbaarheid van of de inkomsten uit De Heksenketel, 
zodat appellant A en AGRAFORCE wel feitelijke gevolgen kunnen ondervinden van 
handhavend optreden. De rechtbank heeft dan ook ten onrechte overwogen dat appellant A en 
AGRAFORCE geen belanghebbenden zijn bij hun verzoek om handhaving. 

13

3. Beginselplicht tot handhaving

“Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, dient het bestuursorgaan in geval van 
overtreding van een wettelijk voorschrift, in de regel dat voorschrift te handhaven. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen.”  

• Tenzij bijzondere omstandigheden

• Concreet zicht op legalisering

• Evenredigheidsbeginsel

• Gelijkheidsbeginsel

• Vertrouwensbeginsel 

14
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3. Beginselplicht – concreet zicht

• De overheid mag niet handhaven als aannemelijk is dat de activiteit binnenkort gelegaliseerd zal 
worden ('concreet zicht op legalisatie' of 'concreet zicht op legalisering').

• Of er concreet zicht op legalisering is, kan meestal pas worden beoordeeld als de legalisatie 
daadwerkelijk is aangevraagd (uitzondering: bouw - ECLI:NL:RVS:2018:1314).

• Als de overheid geen ruimte heeft om een eigen afweging te maken over of legalisatie 
gewenst is (discretionaire ruimte), dan moet getoetst worden of de vergunning verleend of 
geweigerd zou moeten worden gelet op het dwingende toetsingskader.

• Als de overheid wel ruimte heeft om een eigen afweging te maken over of legalisatie gewenst 
is (discretionaire ruimte), dan is het feit dat de overheid niet wil legaliseren in beginsel al 
voldoende is om geen concreet zicht op legalisatie aan te nemen. 

15

- Evenredigheidsbeginsel (AB 2017/220 – Nieuwkoopse 
Sloot): 

- “Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college zich in 
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat 
handhavend optreden in dit geval zodanig onevenredig is 
in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat 
daarvan behoort te worden afgezien. Het college heeft 
daarbij in redelijkheid kunnen betrekken dat de 
overtreding van het bestemmingsplan gering is. ”

16

3. Beginselplicht - Evenredigheid
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- Vuistregels (AB 2017/220):

- (1) de overheid wenst zelf niet te handhaven en/of is bereid om desnoods te gaan legaliseren; 

- EN

- (2) de overtreding is kleiner dan 1m in minstens één dimensie (lengte, breedte, hoogte) 

- EN

- (3) de overtreding mag geen inbreuk maken op het eigendomsrecht van een derde; 

- EN 

- (4) er mag geen sprake zijn van enige reële hinder als gevolg van de overtreding.

17

3. Beginselplicht - Evenredigheid

- Afwijking vuistregel 1. 

- Bestuursorgaan wil op zichzelf wel handhaven, maar mag dat niet gelet op 
evenredigheidsbeginsel (AB 2018/120 + 121 - AWACS). Last strekt tot herplanten bomen 
die binnen afzienbare tijd weer moeten worden gekapt:

- “ De opgelegde verplichting tot het planten van de 20 zomereiken dient, gelet hierop, 
geen redelijk doel, nu er ten tijde van het nemen van het besluit van 7 juli 2015 
redelijkerwijs van moest worden uitgegaan dat deze bomen binnen afzienbare termijn 
weer gekapt of afgezaagd zouden moeten worden op grond van de regels van het vast te 
stellen nieuwe bestemmingsplan. […] De rechtbank heeft dan ook terecht overwogen dat 
de opgelegde last, gelet op de daarin opgenomen verplichting tot het planten van de 20 
zomereiken, onevenredig moet worden geacht in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen.”

18

3. Beginselplicht - Evenredigheid
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- (AB 2017/99): overtreding is het bouwen en gebruiken van één woning voor twee 
huishoudens. Norm = er mag maar één keuken zijn, last = beide nieuwe keukens 
verwijderen.
- “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.”

- (AB 2017/57): last strekkende tot verwijderen van meer dan alleen de overtreding 
onevenredig.

19

3. Beginselplicht - Evenredigheid

- AB 2019/124: schrijnende sociale en medische situatie overtreder noopt tot het moeten 
afzien van handhaving:

- “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. [Het college onderkent 
ook dat sprake is van een schrijnende situatie en “neigt ernaar” om van handhaving af te zien]. 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 betoog slaagt in 
zoverre.”

20

3. Beginselplicht - Evenredigheid
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3. Beginselplicht - Vertrouwen

- Vertrouwensbeginsel is versoepeld (AB 2017/425 - Overbetuwse 
Paardenbak):

- “6.1. Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is, 
zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (in onder meer de 
uitspraak van 16 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2014:BW5949), nodig dat 
er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, 
ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe 
bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen 
kunnen worden ontleend. Hiervan kan ook sprake zijn indien 
deze toezeggingen zijn gedaan door een persoon waarvan 
de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat 
deze de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte.”

21

3. Beginselplicht - Vertrouwen

- Bevoegdhedenovereenkomst waarin tussen 
bevoegd gezag en overtreder afgesproken 
wordt dat niet zal worden gehandhaafd 
blokkeert handhaving (AB 2017/121).

- Maar niet als er een derde in het spel is (AB 
2017/119).

22



2/29/2020

12

3. Beginselplicht - Gelijkheid

- Gelijkheidsbeginsel (AB 2018/112), vuistregels:

Sprake van strijd met gelijkheidsbeginsel bij handhaving in het omgevingsrecht als: 

- ander geval waarin de feiten qua juridische kwalificatie gelijk zijn;

- waar de toepasselijke rechtsregels gelijk zijn, 

- maar die anders behandeld is (minder gunstig) 

- zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging voor is.

23

3. Beginselplicht - Gelijkheid

- Proefproces bij handhaving mag (AB 2018/74): ‘iemand moet de eerste zijn’

“De rechtbank heeft overwogen dat het college ter zitting heeft aangegeven dat de eigenaren van 
de overige percelen aan het Trekpad, waarop ook illegale bebouwing staat, net als [appellant] ook 
een vooraankondiging hebben ontvangen en dat er bij een voor het college positieve 
uitspraak van de rechtbank in deze zaak direct tot het opleggen van lasten onder 
dwangsom zal worden overgegaan. De rechtbank heeft daarmee voldoende onderbouwd 
geacht dat het college in gelijke gevallen ook gelijk zal handelen, en in die gevallen dus 
handhavend zal optreden. […] 

Het college heeft voorts uiteengezet dat de reden dat met betrekking tot het onderhavige chalet 
als eerste van de geconstateerde illegale bouwwerken een last onder dwangsom is opgelegd, 
voornamelijk is gelegen in de omstandigheid dat het onderhavige perceel is gesitueerd aan de 
kopse kant van het Trekpad en het chalet, dat vrij fors is, het eerste bouwwerk is waar men mee 
wordt geconfronteerd.”

24
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3. Beginselplicht - gedogen

- Nieuwe lijn: een gedoogbeslissing is voortaan geen Awb-besluit en kan daarom niet worden 
aangevochten bij de bestuursrechter. ABRvS 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356):

- Derde? Die moet een verzoek om handhaving indienden!

- Verzoeker om gedoogbeslissing? Die moet handhaving uitlokken!

- Maar, voor coffeeshops blijft uitzondering gelden: “Voor het maken van een uitzondering is en 
blijft in elk geval ruimte in de situatie beschreven in de hiervoor onder 12 genoemde uitspraak 
van 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7160. Vanwege de grotere kans op ontneming 
van zijn vrijheid wordt de intrekking van de gedoogbeslissing voor de exploitant in de situatie 
zoals beschreven onder 12 om redenen van rechtsbescherming met een besluit gelijkgesteld.”

25

4. Lastgeving

- Hoe schrijf je een goede last?

• Het dictum van een last onder dwangsom dient te bevatten: de daadwerkelijk last ex artikel 5:32 Awb (1). 
De herstelmaatregelen ex artikel 5:32a, lid 1, Awb (2). De begunstigingstermijn (indien van 
toepassing) ex artikel 5:32a, lid 2, Awb (3) en de modaliteiten van de dwangsom ex artikel 5:32b Awb 
(4).

- Tip 1: Haak voor de last aan bij de overtreden wettelijke bepaling

- Tip 2: let goed op het verschil tussen een last en een herstelmaatregel

- Tip 3: laat de begunstigingstermijn op een vast moment verstrijken

26
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4. Lastgeving

- Dus niet:

• "U moet binnen twee weken het bijgebouw verwijderen (1). Dit kunt u doen door het bijgebouw te 
slopen (2). U krijgt hiervoor 2 weken de tijd (3). Voldoet u niet, niet volledig, of niet tijdig aan deze 
lastgeving dan verbeurt u een dwangsom van € 5.000,- ineens (4)."

- Maar:

- "U dient de overtreding van artikel 2.1, lid 1, onder a en c, Wabo te beëindigen en beëindigd te houden 
(1). Dit kunt u doen door het bijgebouw te verwijderen (2). Dit dient u te doen voor 1 februari 2017 
om 13u00 (3). Voldoet u niet, niet volledig, of niet tijdig aan deze lastgeving dan verbeurt u een 
dwangsom van € 5.000,- ineens (4)."

27

4. Lastgeving

- (AB 2017/299): begunstigingstermijn hoeft niet de meest bedrijfseconomisch gunstige te zijn. 
Het gaat er zuiver om dat de overtreding binnen die termijn beëindigd kan worden. Dat het 
niet de meest goedkope manier is, is niet van doorslaggevend belang.

- (AB 2017/57): verlengde bg termijn vangt aan op dag na in het besluit genoemde 
gebeurtenis: 
- “indien in een handhavingsbesluit een termijn is gesteld, waarbinnen de last moet worden uitgevoerd, 

deze termijn in hele dagen geldt, beginnend op de eerste hele dag na de dag waarop een gebeurtenis, 
waaraan de aanvang van de termijn is verbonden, heeft plaatsgevonden’”

28
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5. Bestuursdwang

- Niet tijdig actualiseren van bestemmingsplan. Overtreding kan niet door feitelijk handelen 
worden beëindigd (gemeenteraad moet immers een besluit nemen). Nu overtreding niet door 
feitelijk handelen kan worden beëindigd, kan er geen bestuursdwang worden toegepast. Dus 
kan er ook geen last onder dwangsom worden opgelegd (AB 2017/92).

- Combinatie bestuursdwang en openbare orde maatregel mag (AB 2017/49).

- De vraag wie er overtreder is, hoeft niet bij bestuursdwang te worden beantwoord (AB 
2018/88)

- Maar als iemand expliciet is aangewezen als overtreder, dan moet het toch aan de orde komen 
in de bestuursdwangbeschikking? (ECLI:NL:RVS:2018:907)

29

5. Bestuursdwang

- 5.17 Wabo kan grondslag bieden voor het zonder 
nader onderzoek onmiddellijk ontruimen van een 
woning die vermoedelijk op instorten staat (AB 
2017/204).

30
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6. Dwangsom

- Draagkracht en dwangsommen

- Dwangsom naar draagkracht geen onvoldoende prikkel (AB 2019/157):

“Van een dwangsom die naar draagkracht wordt vastgesteld, als door appellant 
voorgestaan, zal geen zodanige prikkel uitgaan dat de opgelegde last wordt uitgevoerd 
zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. “

- Maar: bij invordering kan draagkracht wel een rol spelen (AB 2019/156):

“Het bestuursorgaan hoeft bij een besluit omtrent invordering van de verbeurde 
dwangsom in beginsel geen rekening te houden met de financiële draagkracht van de 
overtreder. [...] Voor een uitzondering op dit beginsel bestaat slechts aanleiding, indien 
evident is dat de overtreder gezien zijn financiële draagkracht niet in staat zal zijn de 
verbeurde dwangsommen (volledig) te betalen.”

31

6. Dwangsom

- Last onder dwangsom mag ook worden ingezet om 
onderzoek af te dwingen naar hoe een overtreder 
de overtreding kan beëindigen  (AB 2018/132)

- Of toch niet? “Een dwangsombesluit dient 
ingevolge artikel 5:31d van de Algemene wet 
bestuursrecht te strekken tot geheel of 
gedeeltelijk herstel van de overtreding. De last om 
een plan van aanpak aan te leveren is gericht op 
een hervatting van de sloopwerkzaamheden in de 
toekomst en strekt daarmee dus niet tot herstel 
van de door het college gestelde overtredingen, 
voor zover daarvan sprake zou 
zijn.“ (ECLI:NL:RVS:2018:1057) 

32
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6. Dwangsom

- Verzoek om opheffen dwangsom na één jaar (AB 2019/145):

- “Art. 5:34 lid 2 Awb verplicht het college er niet toe om een last onder dwangsom in te 
trekken wanneer de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de 
dwangsom is verbeurd. Bij zijn beslissing of hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid om 
een last onder dwangsom op te heffen, komt het college beslissingsruimte toe. “

- Geen overtreding geweest gedurende vijf jaar? Dan weegt belang overtreder heel zwaar 
en moet last worden opgeheven (Liander / GS N-H, zie AB 2019/145).

33

7. Invordering (kostenverhaal)

34

Last onder 
bestuursdwang ex art 

5:21 Awb 

(Bezwaar mogelijk)

Betalingsbeschikking ex 
art. 4:86 Awb = Ontstaan 

geldschuld

(bezwaar mogelijk)

Aanmaning ex art. 4:112 
Awb

Dwangbevel ex art. 4:114 
Awb

(executiegeschil ex art. 
438 Rv mogelijk)
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7. Invordering (kostenverhaal)

- Afzien kostenverhaal? Standaardoverweging:

- “6.1.  In artikel 5:25 van de Awb is neergelegd dat bestuursdwang en kostenverhaal 
als regel samengaan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de 
uitspraak van 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:499), kan voor het maken van 
een uitzondering blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling 
onder meer aanleiding bestaan indien de aangeschrevene van de ontstane situatie 
geen verwijt kan worden gemaakt en bij het ongedaan maken van de met 
het recht strijdige situatie het algemeen belang in die mate is betrokken, dat 
de kosten redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de aangeschrevene 
behoren te komen. Ook andere bijzondere omstandigheden kunnen het 
bestuursorgaan nopen tot het geheel of gedeeltelijk afzien van het kostenverhaal.” AB 
2017/271

7. Invordering (dwangsom)

36

Last onder dwangsom 
ex art 5:32 Awb

(bezwaar mogelijk)

Overtreding van de last 

= Ontstaan geldschuld 
van rechtswege ex art. 

5:33 Awb

(optioneel) 
buitenwettelijke 

bestuurlijke incassobrief

Invorderingsbeschikking 
ex art. 5:37 Awb

(bezwaar mogelijk)

Aanmaning ex art. 4:112 
Awb

Dwangbevel ex art. 
4:114 Awb

(executiegeschil ex art. 
438 Rv mogelijk)
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7. Invordering (dwangsom)

- Beginselplicht tot invordering: 

- “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 10 april 2013 in zaak nr. 
201207413/1/A1), dient bij een besluit omtrent invordering van een verbeurde 
dwangsom aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht te worden 
toegekend. Een andere opvatting zou afdoen aan het gezag dat behoort uit te gaan 
van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom. Steun voor dit 
uitgangspunt kan worden gevonden in de geschiedenis van de totstandkoming van 
artikel 5:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II 
2003/04, 29 702, nr. 3, blz. 115). Hierin is vermeld dat een adequate handhaving 
vergt dat opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en dus dat verbeurde 
dwangsommen worden ingevorderd. Slechts in bijzondere omstandigheden kan 
geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien.” (AB 2014/108)

7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

- Is de ‘bijzondere omstandigheid’ nu hetzelfde bij 
kostenverhaal bij bestuursdwang als bij de 
invordering van een dwangsom?

- ‘Schadevergoeding’ vs. ‘Windfall profit’

- Ik vind van wel, maar daar kan je zeker anders over 
denken.
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7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

Bijzondere omstandigheden bestuursdwang

- Hoarding casus. Appellant valt “geen doch in ieder 
geval een minder groot verwijt te maken” van de 
overtreding (AB 2017/271 – matiging met 50%).

- Hekwerk Haelen. Escalatie situatie en daarmee 
gemoeide aan bestuursorgaan te wijten. Matiging van 
80% (ECLI:NL:RBLIM:2016:1166).

- Dumping drugsafval (vernietigd - zie AB 
2019/153). Dumping drugsafval op perceel particulier 
– overtreding niet te verwijten + algemeen belang 
(ECLI:NL:RBOBR:2017:6606)

7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

- Jurisprudentie afdeling tot dusver:

- Deventerse asbestcasus. Aan ¾ lastgeving (tijdig) voldaan. 4de deel last was om 
5 dagen van te voren te melden wanneer sanering zou plaatsvinden. Melding is 
echter pas 2 dagen van te voren gedaan. Doel lastgeving (controle door 
toezichthouders werkzaamheden) was wel bereikt (ABRvS 15 januari 2014, AB 
2014/108 – matiging 60%).

- Krakerscasus. Lastgeving beëindiging bewoning ism BP. Na voldoen aan last 
wordt pand gekraakt omdat anti-krakers eruit moesten ingevolge de last. Kraken 
absoluut niet verwijtbaar. Eigenaar heeft alles gedaan om ze eruit te krijgen 
(ABRvS 28 december 2016, AB 2017/48)

- Toeristenmotel Otterloo. Ten onrechte aangemerkt als overtreder.                    
(AB 2017/356) – zie ook: ECLI:NL:RVS:2019:466!
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7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

Bijzondere omstandigheden dwangsom

Wat is geen bijzondere omstandigheid?

• Geen overtreder (ECLI:NL:RVS:2014:1583) – in beginsel!

• Geen overtreding (ECLI:NL:RVS:2015:2383) - in beginsel!

• Dwangsom te hoog (ECLI:NL:RVS:2015:648)

• Geringe draagkracht (ECLI:NL:RVS:2015:2383) – in beginsel!

• Overtreding alsnog of partieel beëindigd (ECLI:NL:RVS:2015:3978)

• BG termijn te kort, tenzij overmacht (ECLI:NL:RVS:2015:4048) – in beginsel!

• Overtreding van de last door derden, tenzij (ECLI:NL:RVS:2014:4604)

• Of ook bij andere overtreders wordt ingevorderd (ECLI:NL:RVS:2015:3728)

• Slechte gezondheid overtreder (ECLI:NL:RVS:2016:2186)

7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

• Gronden tegen dwangsom / bestuursdwang beschikking in beginsel geen bijzondere 
omstandigheid – want formele rechtskracht.

• Formele rechtskracht nuancering (ECLI:NL:RVS:2019:466):

• “Mede gelet op de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel van 4 april 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1152, genomen in zaak nr. 201605406/2/A1, welke zaak niet tot een 
uitspraak heeft geleid omdat het hoger beroep in die zaak is ingetrokken, overweegt de 
Afdeling 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.”
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7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

- Draagkracht als bijzondere omstandigheid? (ECLI:NL:RVS:2019:333)

- “Het bestuursorgaan hoeft bij een besluit omtrent invordering van de verbeurde dwangsom in 
beginsel geen rekening te houden met de financiële draagkracht van de overtreder. De 
draagkracht van de overtreder kan immers in de regel pas in de executiefase ten volle worden gewogen 
en, indien hierover een geschil ontstaat, is de rechter die belast is met de beslechting daarvan bij 
uitstek in de positie hierover een oordeel te geven. 

- Voor een uitzondering op dit beginsel bestaat slechts aanleiding, indien evident is dat de overtreder 
gezien zijn financiële draagkracht niet in staat zal zijn de verbeurde dwangsommen (volledig) te betalen. 
Op de overtreder rust de last aannemelijk te maken dat dit het geval is. Hij dient daartoe zodanige 
informatie te verstrekken dat een betrouwbaar en volledig inzicht wordt verkregen in zijn financiële 
situatie en de gevolgen die het betalen van de verbeurde dwangsommen zou hebben.”

7. Invordering (de bijzondere omstandigheid)

- Begunstigingstermijn te kort? Dan pas bijzondere omstandigheid als:

- Tijdig is aangevangen met de uitvoering van de last

- De overtreder ter vergeefs heeft verzocht (voor het verstrijken van de BG 
termijn) om verlenging van de BG termijn ex artikel 5:34 Awb.

- ECLI:NL:RVS:2015:648
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7. Invordering (verjaring)

- Stuiten van de verjaring (art 4:105 en 4:106 Awb):

- Aanmaning ex art 4:112 Awb

- Beschikking tot verrekening ex art 4:93 Awb

- Of door uitvaardigen / ten uitvoerleggen dwangbevel

- Door daad van rechtsvervolging ex 3:316 BW  (civiele weg)

- Erkenning door schuldenaar 

Limitatief, maar: ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2088: ‘gelijkstelling met 
stuitingshandeling’ zie ook AB 2018/244

Let op: Er wordt niet gestuit door een besluit te nemen tot niet invorderen totdat procedures 
tegen last onder dwangsom zijn afgerond AB 2013/285

7. Invordering (verjaring)

- Alvorens aan te manen moet er een invorderingsbeschikking worden genomen (artikel 
5:37 Awb). Geen invorderingsbeschikking, geen aanmaning!

- Art 4:110 Awb: na stuiting gaat een nieuwe termijn lopen, die net zolang is als de 
oorspronkelijke termijn

- Meerdere stuitingen door middel van aanmaning mogelijk (AB 2017/252)

- Aanmanen direct na invorderingsbeschikking mag (AB 2017/280)
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7. Invordering (verjaring)

• Eisen aanmaning (AB 2018/244 & 245):

• (1.) moet een besluit zijn (of niet? AB 2018/245)

• (2.) waarin de schuldenaar een termijn van twee weken krijgt om te betalen — tenzij 
bij wettelijk voorschrift anders is bepaald; (of niet? AB 2014/418, maar let op: 
helemaal geen betalingstermijn wel een probleem - AB 2019/142)

• (3.) dat voor de aanmaning een bepaalde vergoeding is verschuldigd die moet worden 
vermeld in de aanmaning en 

• (4.) dat de schuldenaar wordt gewaarschuwd dat als hij niet tijdig betaalt op zijn 
kosten dwanginvordering zal volgen (AB 2015/302). AB 2018/244:het gaat om de 
waarschuwing voor dwanginvordering (en dus niet de waarschuwing voor kosten).
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Bedankt voor jullie aandacht

Voor vragen: tsanders@akd.nl


