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Art. 5:37 Awb

ECLI:NL:RVS:2017:1012

Bijzondere omstandigheden. Beroep op ABRvS 
15 januari 2014, AB 2014/108 faalt omdat in dit 
geval niet voldaan is aan het doel van de last en 
er geen sprake is van één ondeelbare last maar 
van meerdere lasten.

In de door appellant en anderen genoemde uit-
spraak van 15 januari 2014 ging het om een last 
onder dwangsom om in een woning aanwezige as-
besthoudende materialen te saneren overeenkom-
stig de in de last genoemde voorschriften van de 
Bouwverordening gemeente Deventer. De overtre-
der had niet aan de last voldaan, omdat hij niet ten 
minste één week maar twee dagen voorafgaande 
aan de aanvang van het slopen het bevoegd gezag 
op de hoogte had gebracht van de data en de tijd-
stippen waarop het slopen zou plaatsvinden. De Af-
deling oordeelde in die uitspraak dat zich bijzonde-
re omstandigheden voordeden op grond waarvan 
van gedeeltelijke invordering moest worden afge-
zien. Daartoe nam de Afdeling in aanmerking dat 
aan het doel van de last, het voorkomen dat de 
overtreder zelf de asbesthoudende materialen zou 
saneren in plaats van een gecertificeerd bedrijf, was 
voldaan omdat de asbesthoudende materialen 
door een gecertificeerd bedrijf waren gesaneerd. 
Voorts nam de Afdeling in aanmerking dat de last 
bestond uit vier onderdelen, waarbij enkel het on-
derdeel dat het bevoegd gezag ten minste één week 
voor het slopen op de hoogte moest worden ge-
bracht van de data en de tijdstippen waarop het 
slopen zou plaatsvinden was overtreden.

De feiten en omstandigheden in de zaak die 
leidde tot de uitspraak van 15 januari 2014 ver-
schillen wezenlijk van de huidige zaak. In deze zaak 
gaat het om een last onder dwangsom om een met 
het bestemmingsplan strijdige situatie te staken en 
gestaakt te houden. Anders dan in de uitspraak van 
15 januari 2014 het geval was, is aan het doel van 
de last niet voldaan, omdat de strijd met het be-
stemmingsplan niet is opgeheven. Voorts is in deze 
zaak, anders dan in de uitspraak van 15 januari 
2014 het geval was, niet één dwangsom gekoppeld 
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aan de verschillende onderdelen van de last, maar 
is aan elk onderdeel van de last een separate 
dwangsom gekoppeld. Reeds hierom maakt de om-
standigheid dat aan een aantal onderdelen van de 
last is voldaan, niet dat het college gedeeltelijk van 
invordering had moeten afzien.

Appellant en anderen,
en
Het college van B&W van Zaltbommel.

Procesverloop

Bij besluit van 3 maart 2015 heeft het college van 
appellant en anderen een bedrag van € 28.454,82 
aan verbeurde dwangsommen inclusief wettelij-
ke rente ingevorderd wegens het niet naleven 
van de bij besluit van 21 november 2013 aan hen 
opgelegde last onder dwangsom.

Bij besluit van 1 juli 2015 heeft het college het 
door appellant en anderen daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 22 maart 2016 heeft de 
rechtbank het door appellant en anderen daarte-
gen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze 
uitspraak is aangehecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak hebben appellant en an-
deren hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzet-
ting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 10 maart 2017, waar appellant, bijgestaan 
door mr. M.F.J. Martens, advocaat te ’s-Hertogen-
bosch, en het college, vertegenwoordigd door mr. 
A. Stoelwinder, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Bij besluit van 21 november 2013 heeft 
het college appellant en anderen onder oplegging 
van een dwangsom gelast om de activiteiten op 
het perceel locatie 1 te Aalst die in strijd zijn met 
de ter plaatse geldende bestemming “Loon- en 
grondbedrijf” te staken en gestaakt te houden. De 
last houdt in dat appellant en anderen voor 1 
maart 2014 de opslag van bouwmaterialen ten 
behoeve van de bouw op locatie 2 te Aalst, de op-
slag van overige bouwmaterialen en aanverwan-
te goederen op het buitenterrein, het gebruik van 
de opstallen ten behoeve van het aannemersbe-
drijf van bedrijf en de verhuur aan derden ten be-
hoeve van opslag van goederen voor de horeca- 
of detailhandel staken en gestaakt houden. De 
last houdt verder in dat uiterlijk tot 1 oktober 
2014 alleen nog bouwmaterialen mogen worden 
opgeslagen waarvan aannemelijk kan worden 
gemaakt dat deze gebruikt worden bij de bouw 
op het perceel locatie 2. Aan de last is voor iedere 
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hiervoor genoemde activiteit een dwangsom met 
een maximumbedrag verbonden.

Tegen het besluit van 21 november 2013 zijn 
geen rechtsmiddelen aangewend, zodat dit be-
sluit in rechte onaantastbaar is.
2. Bij het in bezwaar gehandhaafde besluit 
van 3 maart 2015 heeft het college een bedrag 
van € 28.454,82 aan verbeurde dwangsommen 
van appellant en anderen ingevorderd. Niet in ge-
schil is dat het college bevoegd was tot invorde-
ring van deze verbeurde dwangsommen over te 
gaan.
3. Appellant en anderen betogen dat de 
rechtbank heeft miskend dat het college wegens 
bijzondere omstandigheden geheel of gedeelte-
lijk van invordering had moeten afzien. Daartoe 
voeren zij aan dat deze zaak parallellen heeft met 
de zaak die leidde tot de uitspraak van de Afde-
ling van 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:32, 
waarin de Afdeling tot het oordeel kwam dat zich 
bijzondere omstandigheden voordeden op grond 
waarvan het bevoegd gezag van gedeeltelijke in-
vordering had behoren af te zien. Net als in die 
zaak is wel gedeeltelijk aan de last voldaan, om-
dat een deel van de bouwmaterialen is verbruikt 
en verwijderd en de verhuur aan derden is ge-
staakt, zodat de daarmee gepaard gaande over-
last zich niet meer voordoet. Voorts waren er 
contacten met het college over de herontwikke-
ling van het perceel, aldus appellant en anderen.
3.1.  Zoals de rechtbank terecht heeft overwo-
gen, dient bij een besluit omtrent invordering van 
een verbeurde dwangsom aan het belang van de 
invordering een zwaarwegend gewicht te wor-
den toegekend. Een andere opvatting zou afdoen 
aan het gezag dat behoort uit te gaan van een be-
sluit tot oplegging van een last onder dwangsom. 
Steun voor dit uitgangspunt kan worden gevon-
den in de geschiedenis van de totstandkoming 
van artikel 5:37, eerste lid, van de Awb (Kamer-
stukken II 2003/04, 29702, 3, p. 115). Hierin is ver-
meld dat een toereikende handhaving vergt dat 
opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en 
dus dat verbeurde dwangsommen worden inge-
vorderd. Slechts in bijzondere omstandigheden 
kan geheel of gedeeltelijk van invordering wor-
den afgezien.
3.2.  In de door appellant en anderen ge-
noemde uitspraak van 15 januari 2014 ging het 
om een last onder dwangsom om in een woning 
aanwezige asbesthoudende materialen te sane-
ren overeenkomstig de in de last genoemde voor-
schriften van de Bouwverordening gemeente De-
venter. De overtreder had niet aan de last voldaan, 
omdat hij niet ten minste één week maar twee 
dagen voorafgaande aan de aanvang van het slo-
pen het bevoegd gezag op de hoogte had ge-
bracht van de data en de tijdstippen waarop het 

slopen zou plaatsvinden. De Afdeling oordeelde 
in die uitspraak dat zich bijzondere omstandighe-
den voordeden op grond waarvan van gedeelte-
lijke invordering moest worden afgezien. Daartoe 
nam de Afdeling in aanmerking dat aan het doel 
van de last, het voorkomen dat de overtreder zelf 
de asbesthoudende materialen zou saneren in 
plaats van een gecertificeerd bedrijf, was voldaan 
omdat de asbesthoudende materialen door een 
gecertificeerd bedrijf waren gesaneerd. Voorts 
nam de Afdeling in aanmerking dat de last be-
stond uit vier onderdelen, waarbij enkel het on-
derdeel dat het bevoegd gezag tenminste één 
week voor het slopen op de hoogte moest wor-
den gebracht van de data en de tijdstippen waar-
op het slopen zou plaatsvinden was overtreden.

De feiten en omstandigheden in de zaak die 
leidde tot de uitspraak van 15 januari 2014 ver-
schillen wezenlijk van de huidige zaak. In deze 
zaak gaat het om een last onder dwangsom om 
een met het bestemmingsplan strijdige situatie te 
staken en gestaakt te houden. Anders dan in de 
uitspraak van 15 januari 2014 het geval was, is 
aan het doel van de last niet voldaan, omdat de 
strijd met het bestemmingsplan niet is opgehe-
ven. Voorts is in deze zaak, anders dan in de uit-
spraak van 15 januari 2014 het geval was, niet één 
dwangsom gekoppeld aan de verschillende on-
derdelen van de last, maar is aan elk onderdeel 
van de last een separate dwangsom gekoppeld. 
Reeds hierom maakt de omstandigheid dat aan 
een aantal onderdelen van de last is voldaan, niet 
dat het college gedeeltelijk van invordering had 
moeten afzien.

De rechtbank heeft verder terecht geoordeeld 
dat de contacten die appellant en anderen met 
het college had over de herontwikkeling van het 
perceel, geen bijzondere omstandigheid is op 
grond waarvan het college van geheel of gedeel-
telijke invordering had moeten afzien. Daarbij 
heeft de rechtbank terecht in aanmerking geno-
men dat deze herontwikkeling ziet op de ontwik-
keling van woningbouw en niet op de legalise-
ring van de overtreding waarvoor de last onder 
dwangsom is opgelegd.

Hetgeen appellant en anderen ter zitting heb-
ben aangevoerd, geeft evenmin aanleiding voor 
het oordeel dat het college geheel of gedeeltelijk 
van invordering had moeten afzien. De ter zitting 
aangevoerde argumenten dat het algemeen be-
lang in deze zaak niet heel groot is omdat buren 
ook in strijd met het bestemmingsplan spullen 
opslaan en dat de begunstigingstermijn ontoerei-
kend was, hebben betrekking op de bij het onher-
roepelijke besluit van 21 november 2013 opge-
legde last onder dwangsom en doen reeds 
daarom niet af aan de rechtmatigheid van de bij 
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het besluit van 1 juli 2015 gehandhaafde invorde-
ringsbeschikking.

Naar het terechte oordeel van de rechtbank 
zijn er ook voor het overige geen bijzondere om-
standigheden op grond waarvan het college van 
geheel of gedeeltelijke invordering had moeten 
afzien. Voor matiging van het ingevorderde be-
drag, zoals appellant en anderen ter zitting heb-
ben verzocht, bestaat geen aanleiding.

Het betoog faalt.
4. Het hoger beroep is ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
5. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Noot

1. Dat iets geen bijzondere omstandigheid 
is in het kader van de invordering van dwang-
sommen is doorgaans geen aanleiding voor mij 
om een uitspraak te annoteren. Dat komt omdat 
dit soort uitspraken niet bepaald schaars te noe-
men is. Het aantal uitspraken waarin werd geoor-
deeld dat iets geen bijzondere omstandigheid is 
in het kader van de invordering van dwangsom-
men, is volgens mijn telling de 2000 gepasseerd. 
Het aantal (gepubliceerde) uitspraken waarin wél 
een bijzondere omstandigheid is aangenomen 
kan ik daarentegen (letterlijk) op de vingers van 
één hand tellen. In deze uitspraak is er geen spra-
ke van een bijzondere omstandigheid. De reden 
dat ik deze uitspraak toch annoteer is omdat het 
meer licht werpt op één van de gevallen waarin 
wél een bijzondere omstandigheid werd aange-
nomen en dus bijdraagt aan het beantwoorden 
van de vraag wanneer volgens de Afdeling sprake 
is van een bijzondere omstandigheid.
2. De uitspraak van de Afdeling waar deze 
uitspraak nader licht op werpt is de uitspraak van 
15 januari 2014 (AB 2014/108 met mijn annota-
tie). In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat er 
sprake was van een bijzondere omstandigheid 
omdat appellant aan drie van de vier onderdelen 
van de last had voldaan, appellant aan het doel 
van de last had voldaan en de overtreding van de 
last slechts bestond uit twee dagen (in plaats van 
één week) van tevoren melden van de sloop. In 
dat geval bleef de in eerste aanleg bepaalde mati-
ging van de dwangsom van € 25.000 tot € 10.000 
in stand bij de Afdeling.
3. Appellant beroept zich op die uitspraak. 
Hij stelt dat aan hem ook een last is opgelegd met 

vier delen (staken opslag bouwmaterialen op het 
buitenterrein, staken gebruik van perceel voor 
aannemersbedrijf, staken verhuur opslagruimte 
aan derden en beperken opslag bouwmateriaal 
tot het nabijgelegen bouwterrein). Nu hij de ver-
huur aan derden heeft gestaakt en hij het bouw-
materiaal gedeeltelijk heeft opgeruimd, terwijl 
volgens appellant aan het doel van de last is vol-
daan (de overlast zou zijn beëindigd), meent hij 
recht te hebben op een matiging van de dwang-
som. De Afdeling deelt die mening niet omdat in 
dit geval sprake is van vier verschillende lasten en 
niet vier onderdelen van één lastgeving. Elke last 
heeft een eigen dwangsom in dit geval, anders 
dan in de uitspraak van 15 januari 2014. Het feit 
dat appellant dus aan één van de ‘delen’ heeft 
voldaan, vertaalt zich daarom niet in een ‘mati-
ging’ al is het maar omdat appellant de dwang-
som voor dat deel niet heeft verbeurd. Dat is een 
begrijpelijk oordeel.
4. Waarom ik deze uitspraak de moeite 
waard vind om te annoteren, is het oordeel (ten 
overvloede?) van de Afdeling dat in dit geval ook 
niet aan het ‘doel van de lastgeving’ is voldaan. 
Het doel van de last is volgens de Afdeling ‘om een 
met het bestemmingsplan strijdige situatie te sta-
ken en gestaakt te houden’ en dat is in dit geval 
niet bereikt — er zijn immers in ieder geval nog 
twee overtredingen van het bestemmingsplan 
gaande. Dat oordeel vind ik interessant omdat de 
Afdeling het doel van de last in dit geval gelijk- 
stelt aan het beëindigen van de overtreding. In de 
uitspraak van 15 januari 2014 heeft de Afdeling 
echter voor een andere benadering gekozen. Daar 
werd het doel — als ik het tenminste goed zie — 
niet gelijkgesteld met het beëindigen (in dat ge-
val: het voorkomen) van de overtreding, maar 
met het belang dat de te overtreden bepaling be-
oogt te beschermen.
5. In de uitspraak van 15 januari 2014 be-
helsde de last dat aan art. 8.3.3 Bouwverordening 
gemeente Deventer 1992/2011 moest worden 
voldaan. Dat artikel bestond uit vier verplichtin-
gen waaronder (art. 8.3.3 lid 3 Bouwverordening) 
het ‘ten minste één week voorafgaande aan de 
aanvang van het slopen’ melden van het uitvoeren 
van de sloop. De lastgeving was om die bepaling 
(inclusief de meldingsplicht) niet te overtreden. 
Appellant heeft toen niet tijdig gemeld en heeft 
aldus de wettelijke bepaling overtreden. Volgens 
de Afdeling was echter toch aan het doel van de 
last voldaan nu ‘de asbesthoudende materialen 
door een gecertificeerd bedrijf gesaneerd [zijn]’. Dat 
impliceert dat de Afdeling in dat geval keek naar 
het belang dat art. 8.3.3 Bouwverordening ge-
meente Deventer 1992/2011 beoogde te bescher-
men: het voorkomen van ondeskundige sanering 
van te slopen (asbesthoudende) panden.
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6. Het verschil tussen de twee verschillen-
de interpretaties van ‘het doel van de last’ is rele-
vant, omdat de benadering van de Afdeling in 
deze uitspraak zou betekenen dat het doel van de 
last feitelijk nooit relevant kan zijn bij de beoor-
deling van de bijzondere omstandigheid. Immers, 
gaan wij er vanuit dat het doel van een last het 
beëindigen van de overtreding is, dan zal per de-
finitie nooit aan het doel van de lastgeving zijn 
voldaan als de overtreding niet is beëindigd. Als 
er een dwangsom is verbeurd, dan kan dus nooit 
aan het doel van de last zijn voldaan en dan kan 
er (op dit punt) geen sprake zijn van een bijzon-
dere omstandigheid. Wat is dan nog de relevantie 
van het ‘doel van de last’ als criterium voor de bij-
zondere omstandigheid?
T.N. Sanders
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Art. 6.1 lid 2 aanhef en onder b, art. 6.1 lid 6 Wro
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Planschade; uit te werken bestemming mag 
niet in planvergelijking worden betrokken als 
onderdeel van nieuwe planologische regime, 
en is geen grond voor een tegemoetkoming in 
planschade zolang geen uitwerkingsplan is 
vastgesteld en in werking getreden. De ge-
schiedenis van de totstandkoming van art. 6.1 
lid 6 Wro verzet zich in onderhavig geval niet 
tegen betrekken van uit te werken bestem-
ming, als onderdeel van oude planologische 
regime, in de vergelijking met nieuwe planolo-
gische regime.

In de tussenuitspraak van 24 september 2014 heeft 
de Afdeling overwogen dat uit de geschiedenis van 
de totstandkoming van artikel 6.1, zesde lid, van de 
Wro valt af te leiden dat de wetgever heeft beoogd 
dat een uit te werken bestemming niet in de plan-
vergelijking mag worden betrokken en geen grond 
voor een tegemoetkoming in planschade is, zolang 
geen uitwerkingsplan is vastgesteld en in werking 
getreden. Voor het antwoord op de vraag of artikel 
6.1, zesde lid, van de Wro van toepassing is, is de da-

tum van de aanvraag beslissend. Indien de aan-
vraag vóór de inwerkingtreding van die bepaling 
op 25 april 2013 is ingediend, is de wijze van plan-
vergelijking, zoals neergelegd in de tussenuitspraak 
van 17 april 2013, onverkort van toepassing.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van 
artikel 6.1, zesde lid, van de Wro valt af te leiden dat 
de wetgever slechts oog heeft gehad voor de uit te 
werken bestemming als onderdeel van het nieuwe 
planologische regime.

(…) Uit deze uiteenzetting in de memorie van 
toelichting valt af te leiden dat de wetgever het bui-
ten beschouwing laten van een uit te werken be-
stemming niet als zelfstandig doel ziet, maar als 
middel om te bewerkstelligen dat geen tegemoet-
koming wordt verstrekt voor planschade die de 
aanvrager niet in die omvang zal lijden, indien de 
uitwerking van de uit te werken bestemming min-
der ongunstig uitvalt dan bij het benutten van de 
maximale mogelijkheden van de uit te werken be-
stemming. De wetgever heeft derhalve beoogd dat 
slechts voor werkelijke planschade en niet voor the-
oretische planschade een tegemoetkoming wordt 
toegekend.

Indien een uitwerkingsplan is vastgesteld en on-
herroepelijk is geworden, kan degene die stelt dat hij 
schade lijdt of zal lijden als gevolg van het uitwer-
kingsplan een aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade indienen. In het kader van die aanvraag 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximale 
mogelijkheden van het uitwerkingsplan en de maxi-
male mogelijkheden van de aan de uit te werken be-
stemming voorafgaande bestemming. In deze situa-
tie wordt derhalve een uitzondering gemaakt op de 
regel dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
planologische maatregel, waarvan is gesteld dat deze 
planschade heeft veroorzaakt, en het onmiddellijk 
daaraan voorafgaande planologische regime.

Niet in geschil is dat de inwerkingtreding van 
het tweede bestemmingsplan, met de uit te werken 
bestemming voor woondoeleinden, een positieve 
invloed op de waarde van de onroerende zaak had. 
Lidl heeft de eigendom van de onroerende zaak na 
de inwerkingtreding van dat bestemmingsplan ver-
kregen. Bij de aankoop van de onroerende zaak is 
Lidl, als redelijk denkend en handelend koper, nage-
gaan wat ten tijde van de inwerkingtreding van dat 
bestemmingsplan naar redelijke verwachting de in-
vulling van de uit te werken bestemming zou zijn.

Indien vervolgens een uitwerkingsplan was 
vastgesteld en in werking was getreden en Lidl een 
aanvraag om tegemoetkoming in planschade als 
gevolg van dat uitwerkingsplan had ingediend, had 
het college, met toepassing van de onder 5.9 bedoel-
de regel, een vergelijking behoren te maken tussen 
de redelijke verwachting van de invulling van de uit 
te werken bestemming voor woondoeleinden van 
het tweede bestemmingsplan en de maximale mo-

AB 1979Afl. 34 - 2017

AB 2017/292AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT


