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Last onder bestuursdwang. Wat moet al dan niet in een latere kostenverhaalsbeschikking
procedure aan de orde komen?

ABRvS 05-12-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5132, m.nt. T.N. Sanders (lekkende graafmachine)

Essentie

De vraag of een last is overtreden moet niet worden beantwoord in het kader van de last onder bestuursdwang procedure.

Samenvatting

Voor zover appellant betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat hij de last niet tijdig op
juiste wijze heeft nageleefd, en hij in dat verband verwijst naar het na het nemen van het besluit van 1 juli 2011 door Milon
B.V. verrichte bodemonderzoek, ziet dat betoog op de uitvoering en niet op de rechtmatigheid van het in deze procedure
bestreden besluit. De uitvoering van dit besluit staat in deze procedure echter niet ter beoordeling. Hetgeen appellant ter
zake heeft aangevoerd, behoeft dan ook geen bespreking.

Partij(en)

Appellant,
tegen
het college van burgemeester en wethouders van Tiel, verweerder.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 1 juli 2011 heeft het college aan appellant een last onder bestuursdwang opgelegd vanwege het overtreden
van de Wet bodembescherming.
Bij besluit van 2 november 2011 heeft het college het door appellant hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard en
de last verduidelijkt.
Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 oktober 2012, waar appellant, bijgestaan door mr. A.P. Loo, advocaat
te Nijmegen, en het college, vertegenwoordigd door W. Kersten, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1.
Ingevolge artikel 13 van de Wet bodembescherming is ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de
artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan
worden verontreinigd of aangetast, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd,
teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien
de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.

2.
Bij het besluit van 1 juli 2011 heeft het college zich op het standpunt gesteld dat de bodem op een terrein aan de Vijverlaan
te Tiel is verontreinigd met olie door een lekkende graafmachine en daarmee artikel 13 van de Wet bodembescherming is
overtreden. Om die reden heeft het college gelast:
1. dat de bak met vervuilde grond die in de ter plaatse aanwezige container staat uiterlijk 25 juli 2011 afgevoerd

moet zijn naar een erkende verwerker;
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2. dat de bak met olie die in de container staat uiterlijk 25 juli 2011 afgevoerd moet zijn naar een erkende
verwerker;

3. dat op het terrein uiterlijk 25 juli 2011 een bodemonderzoek moet hebben plaatsgevonden en dat indien uit dit
onderzoek niet blijkt dat de vervuiling volledig verwijderd is uiterlijk 25 juli 2011 een bodemsanering moet hebben
plaatsgevonden. Voordat het bodemonderzoek kan plaatsvinden dient de graafmachine te zijn verplaatst.

Bij het besluit op bezwaar heeft het college onderdeel 3 van de last gewijzigd, in die zin dat wordt gelast dat de
vastgestelde, door de lekkende graafmachine veroorzaakte bodemverontreiniging op het terrein uiterlijk 25 juli 2011
verwijderd is op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming en dit uiterlijk 25 juli 2011 schriftelijk moet worden
aangetoond. Voordat het bodemonderzoek kan plaatsvinden dient de graafmachine te zijn verwijderd.

3.
Appellant betoogt dat het college hem bij het besluit van 1 juli 2011 ten onrechte heeft gelast een verkennend
bodemonderzoek te verrichten om vast te stellen of zich een verontreiniging en daarmee een overtreding van artikel 13 van
de Wet bodembescherming voordoet. Volgens hem is het aan het college om dit vast te stellen en moet het college
derhalve zelf het bodemonderzoek verrichten. Voorts betoogt appellant dat het college, door bij het besluit op bezwaar te
gelasten dat een evaluatieonderzoek moet worden uitgevoerd in plaats van een verkennend bodemonderzoek en dat de
graafmachine voorafgaand aan het onderzoek moet worden verwijderd in plaats van verplaatst, de oorspronkelijke last
zodanig heeft gewijzigd dat in strijd met artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) een geheel
nieuwe last is ontstaan.

3.1.
Anders dan appellant betoogt, heeft het college hem bij het besluit van 1 juli 2011 niet gelast een verkennend
bodemonderzoek te verrichten om vast te stellen of zich een verontreiniging en daarmee een overtreding van artikel 13 van
de Wet bodembescherming voordoet. In dat besluit stelt het college zich uitdrukkelijk op het standpunt dat tijdens een op 24
juni 2011 uitgevoerde controle is geconstateerd dat de bodem is verontreinigd met olie die afkomstig is uit een
graafmachine en aldus artikel 13 van de Wet bodembescherming is overtreden. Het college ging er derhalve al van uit dat
zich een overtreding voordeed, hetgeen gezien de uitgevoerde controle en de overgelegde foto’s terecht was. Voorts blijkt
ook uit de omstandigheid dat het uitvoeren van een bodemonderzoek pas als derde onderdeel van de last is opgenomen,
na de onderdelen betreffende het verwijderen van de vervuilde grond en de olie, dat het voorgeschreven onderzoek niet
bedoeld was om vast te stellen of een overtreding is begaan.
Voor zover appellant betoogt dat de opgelegde last wat de aard van het te verrichten onderzoek betreft niet duidelijk was,
faalt dit betoog eveneens. Op grond van de hiervoor weergegeven omstandigheden was duidelijk dat een
evaluatieonderzoek werd verlangd.

3.2.
Het voorgaande brengt met zich dat de last wat het te verrichten onderzoek betreft niet wezenlijk is gewijzigd bij het besluit
op bezwaar, zodat reeds daarom geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat het college in strijd met artikel 7:11 van de
Awb heeft gehandeld. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat met het verplaatsen van de graafmachine en het
verwijderen van de graafmachine hetzelfde is bedoeld.
De beroepsgrond faalt.

3.3.
Voor zover appellant betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat hij de last niet tijdig op
juiste wijze heeft nageleefd, en hij in dat verband verwijst naar het na het nemen van het besluit van 1 juli 2011 door Milon
B.V. verrichte bodemonderzoek, ziet dat betoog op de uitvoering en niet op de rechtmatigheid van het in deze procedure
bestreden besluit. De uitvoering van dit besluit staat in deze procedure echter niet ter beoordeling. Hetgeen appellant ter
zake heeft aangevoerd, behoeft dan ook geen bespreking.

4.
Het beroep is ongegrond.

5.
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
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recht doende:
verklaart het beroep ongegrond.

Noot

Auteur: T.N. Sanders[*]

1.

Het belang van deze uitspraak is gelegen in de verdeling van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen in de
procedure tegen de last onder bestuursdwang zelf en de (eventueel) daaropvolgende procedure tegen de
kostenverhaalsbeschikking. De Afdeling bepaalt dat de vraag of de last is overtreden niet aan de orde moet komen in de
procedure tegen de last onder bestuursdwang. Het ligt voor de hand dat deze vraag dus aan de orde moet komen in de
procedure tegen de kostenverhaalsbeschikking. Een vergelijkbare systematiek past de Afdeling toe ten aanzien van de
verdeling van de onderwerpen tussen de procedure tegen de last onder dwangsom en de procedure tegen de
invorderingsbeschikking in het kader van de last onder dwangsom procedure.

2.

De kostenverhaalsbeschikking in het kader van de last onder bestuursdwang is een betalingsbeschikking op grond van art.
5:25 jo. 4:86 Awb, waarbij is vereist dat in de beschikking (a) de te betalen geldsom en (b) de termijn wordt vermeld. De
invorderingsbeschikking in het kader van de last onder dwangsom behelst op grond van art. 5:37 Awb en de
wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, p. 115) een gemotiveerde beslissing omtrent de invordering van de
verbeurde dwangsommen waarbij een oordeel wordt gegeven over de vraag in hoeverre dwangsommen zijn verbeurd en of
en in hoeverre de dwangsommen zullen worden ingevorderd. Beide beschikkingen vormen het sluitstuk van een (reparatoir)
bestuursrechtelijk handhavingstraject waarbij in de beschikkingen de door een overtreder verschuldigde geldsom wordt
vastgesteld. Beide beschikkingen hebben voorts een declaratoir karakter waarbij de betalingsverplichting al eerder is
ontstaan (een dwangsom verbeurt immers van rechtswege op grond van art. 5:33 Awb en bestuursdwang wordt toegepast
op kosten van de overtreder op grond van art. 5:25 Awb). Er zijn dus goede gronden voor de Afdeling om ten aanzien van
de kostenverhaalsbeschikking een soortgelijke systematiek toe te passen als bij de invorderingsbeschikking bij de verdeling
van welke vragen aan de orde moeten komen in de procedure tegen de beschikking tot oplegging van de last en welke
vragen aan de orde moeten komen in de procedure tegen de uitvoering van de reparatoire sanctie, hetgeen de Afdeling in
deze uitspraak dus doet. De vraag of de last is overtreden in het kader van de last onder bestuursdwang lijkt echter weinig
voor te komen in de rechtspraak. Uit onderzoek is mij niet gebleken dat de Afdeling in een eerdere uitspraak al de vraag of
de last is overtreden heeft uitgesloten van de beoordeling in het kader van de procedure tegen de last onder
bestuursdwang. Naar mijn weten is deze uitspraak dus de eerste waarin de Afdeling dit expliciet oordeelt.

3.

Gelet op de overeenkomsten tussen de kostenverhaals- en de invorderingsbeschikking is deze uitspraak zeer begrijpelijk.
Het zo veel mogelijk gelijktrekken van de (rechtspraak ten aanzien van de) twee beschikkingen is vanuit het oogpunt van
duidelijkheid en overzichtelijkheid ook zeker toe te juichen. Vooralsnog zijn er echter enkele valkuilen waarvoor de
belanghebbende nog wel beducht dient te zijn.

4.

De eerste valkuil ligt in het bewijs voor en de constatering van het overtreden van de last. Voor de hand ligt dat het
bestuursorgaan bij de kostenverhaalsbeschikking een feitenvaststelling in de vorm van bijvoorbeeld een inspectieverslag
aanhecht. Dit is echter geen vereiste op grond van de bestuursdwangregeling in de Awb. Sterker nog, het bestuursorgaan is
op grond van de Awb bestuursdwangregeling ook niet verplicht om te vermelden dat de last is overtreden. Het oordeel dat
de last is overtreden kan, zo redenerend, dus volledig impliciet zijn bij de kostenverhaalsbeschikking. Aannemelijk is echter
dat het constateren van (en aannemelijk maken van) de overtreding van de last en het motiveren daarvan wel voortvloeit uit
art. 3:2 en 3:46 Awb. Zo oordeelde de rechtbank Breda dat bij betwisting van de kosten art. 3:2 Awb meebrengt dat het
bestuursorgaan: “aannemelijk [dient] te maken dat en wegens welke werkzaamheden de opgevoerde kosten zijn gemaakt
en om een en ander vast te leggen in een voor derden kenbare, overzichtelijke en begrijpelijke motivering” (zie: Rb. Breda,
21 juni 2012, JM 2012/137, m.nt. C.N.J. Kortmann en F. Onrust). Een soortgelijke redenering zou op kunnen gaan ten
aanzien van het constateren dat de last is overtreden, waarbij art. 3:2 en 3:46 Awb meebrengen dat het bestuursorgaan aan
de kostenverhaalsbeschikking een feitenvaststelling dient te hechten. Mij is vooralsnog echter geen rechtspraak bekend
waarbij dit wordt vereist van een bestuursorgaan. Vooralsnog kan in de kostenverhaalsbeschikking worden volstaan met het
vermelden van het geldbedrag en de termijn waarbinnen dit is verschuldigd. Ik merk op dat er ten aanzien van de
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feitenvaststelling bij de invorderingsbeschikking evenmin een wettelijke plicht bestaat (los van hetgeen uit art. 3:2 en 3:46
Awb voortvloeit), maar dat de Afdeling de plicht voor het bestuursorgaan daartoe wél heeft aangenomen:

“2.8.3
Aan een invorderingsbesluit dient naar het oordeel van de Afdeling een deugdelijke en controleerbare vaststelling van
relevante feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. Dit brengt met zich dat de waarneming van feiten en
omstandigheden die leiden tot verbeurte van een dwangsom dient te worden gedaan door een terzake deskundige
medewerker van het bevoegd gezag en dat bevindingen op schrift worden gesteld. Het geschrift dient in beginsel ten minste
te bevatten de plaats, het tijdstip en de datum van de waarneming, een inzichtelijke beschrijving van de gehanteerde
werkwijze en een inzichtelijke beschrijving van hetgeen is waargenomen. Dit geschrift dient voorts te zijn voorzien van een
ondertekening door de opsteller en een dagtekening”
(zie voorts mijn noot bij: ABRvS 13 juni 2012, JM 2012/103). Het lijkt mij voor de hand liggen dat de bestuursrechter ten
aanzien van de feitenvaststelling bij kostenverhaalsbeschikkingen aansluit bij deze uitspraak. Tot echter daadwerkelijk bij
deze uitspraak is aangesloten dient de belanghebbende voor ogen te houden dat het ook los daarvan mogelijk is om de
daadwerkelijke overtreding van de last en de constatering daarvan te laten toetsen door de bestuursrechter in het kader van
de kostenverhaalsbeschikking procedure. Vooralsnog blijkt uit de praktijk dat bestuursorganen vaak volstaan met alleen de
vereisten van art. 4:86 Awb in een kostenverhaalsbeschikking. In deze praktijk schuilt de volgende valkuil.

5.

De tweede valkuil zit in de kwalificatie van de zogenaamde ‘bestuurlijke incassobrieven’. Bij de invorderingsbeschikking
maken veel bestuursorganen gebruik van de zogenaamde ‘informele werkwijze’. Hierbij wordt de invorderingsbeschikking
voorafgegaan door een bestuurlijke incassobrief. In deze bestuurlijke incassobrief wordt de overtreder verzocht om een
geldsom te betalen binnen een bepaalde termijn (vgl. art. 4:86 Awb) gelet op het van rechtswege verbeuren van de
dwangsom. De Afdeling heeft onlangs geoordeeld dat dit geen besluit in de zin van de Awb is nu de bestuurlijke
incassobrief geen gemotiveerde beslissing omtrent de invordering bevat (zie mijn noot bij: ABRvS 19 september 2012, AB
2012/399). Een soortgelijk briefje in het geval van de last onder bestuursdwang is echter op grond van art. 5:25 jo. 4:86 Awb
een kostenverhaalsbeschikking en dus wel een besluit en daarmee wel appellabel (zie P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens
en F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang en dwangsom, (2011) p. 190). Belanghebbenden moeten dus op hun qui vive zijn bij
binnenkomst van facturen van bestuursorganen.

5.

De derde valkuil zit in de verjaringstermijnen. Op grond van art. 4:104 Awb verjaart de rechtsvordering tot betaling van een
geldsom na verloop van 5 jaar, te rekenen vanaf het einde van de betalingstermijn gegeven in de betalingsbeschikking. De
Awb-wetgever heeft er bewust voor gekozen om geen termijn op te nemen waarbinnen een bestuursorgaan rechtsgeldig
een verplichting tot betaling kan vaststellen, nu deze in beginsel in het wettelijke voorschrift dat op de betalingsverplichting
betrekking heeft is opgenomen (MvT, Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 53). Verjaring op grond van art. 4:104 Awb
vereist dus dat er al een beschikking is genomen (zie M.W. Scheltema, Bestuursrechtelijke geldschulden, (2010) p. 96). De
mogelijkheid om dwangsommen in te vorderen (en dus om een invorderingsbeschikking te nemen) verjaart al na 1 jaar (art.
5:35 Awb). De mogelijkheid tot het nemen van de kostenverhaalsbeschikking verjaart echter niet op grond van de Awb, nu
er geen verjaringstermijn is opgenomen. Zo bezien verjaart de mogelijkheid om een kostenverhaalsbeschikking te nemen
niet, terwijl de mogelijkheid om een invorderingsbeschikking te nemen al na 1 jaar verjaart. Een vreemd onderscheid. Een
rechtvaardiging voor dit onderscheid is mij voorts niet bekend (en is in de memorie van toelichting ten aanzien van de vierde
tranche niet te bespeuren). Het lijkt er dus op dat de wetgever heeft verzuimd om voor de verjaring ten aanzien van het
nemen van de kostenverhaalsbeschikking een regeling te treffen. Een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de
rechter aansluit bij de verjaringstermijn voor geldschulden in het BW (5 jaar op grond van art. 3:307 BW). Echter, gelet op
het voor de belanghebbende bezwarende karakter van de kostenverhaalsbeschikking lijkt mij een termijn van 5 jaren
onwenselijk lang. Vanwege de gelijkenis van de kostenverhaalsbeschikking met de invorderingsbeschikking alsmede de
tendens van de bestuursrechter om ten aanzien van de kostenverhaalsbeschikking aansluiting te zoeken bij de
invorderingsbeschikking, lijkt het mij dat het naar analogie toepassen van art. 5:35 Awb het meest voor de hand ligt. De
verjaringstermijn voor het nemen van een kostenverhaalsbeschikking bedraagt in dat geval 1 jaar, te rekenen vanaf het
einde van de daadwerkelijke toepassing van de bestuursdwang. Vooralsnog is er echter geen geldende verjaringstermijn.
Het is voorts niet duidelijk of er een verjaringstermijn, en zo ja welke, door de bestuursrechter zal worden toegepast. Totdat
de bestuursrechter zich hierover uitlaat, dienen belanghebbenden zich er wel van bewust te zijn dat het bestuursorgaan
(vooralsnog) lang zou kunnen wachten met het nemen van een kostenverhaalsbeschikking en dat in de regel de
bewijspositie van de overtreder na verloop van tijd verslechtert.

6.
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Ter conclusie. Ik kan mij vinden in deze uitspraak. Voorts juich ik de toenadering in de rechtspraak van de
invorderingsbeschikking en de kostenverhaalsbeschikking toe. Wel attendeer ik de lezer op een aantal valkuilen in de vorm
van verschillen tussen de kostenverhaalsbeschikking en de invorderingsbeschikking. Indien belanghebbenden de
verschillen niet scherp op het netvlies hebben, dan kunnen deze valkuilen voor lelijke verrassingen zorgen.

 
Voetnoten

[*]
Mr. drs. T.N. Sanders is advocaat bij Stibbe.
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