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Ook na betaling van een dwangsom dient een 
bestuursorgaan een invorderingsbeschikking 
te nemen als de overtreder daarom vraagt.

Artikel 5:37, tweede lid Awb bepaalt dat het college 
op verzoek van een belanghebbende een invorde-
ringsbeschikking neemt. Hierbij is niet als voor-
waarde gesteld dat de dwangsom nog niet is be-
taald. De Afdeling volgt het college dan ook in niet in 
zijn stelling dat het niet meer bevoegd was om een 
invorderingsbeschikking te nemen. Dat de invorde-
ringsbeschikking in dit geval niet als rechtsgevolg 
heeft dat het college tot aanmaning en vervolgens 
tot invordering van de dwangsom bij dwangbevel 
kan overgaan, betekent niet dat de invorderingsbe-
schikking niet is aan te merken als een besluit in de 
zin van artikel 1:3, eerste lid Awb. De Afdeling over-
weegt daartoe dat artikel 5:37, tweede lid Awb het 
bestuursorgaan verplicht om op verzoek van een be-
langhebbende een invorderingsbeschikking te ne-
men en dat in de geschiedenis van de totstandko-
ming van artikel 5:37, eerste lid Awb (Kamerstukken 
II 2003/04, 29702, 3, p. 115) (hierna: de Memorie 
van Toelichting) is vermeld dat het de bedoeling van 
artikel 5:37 Awb is, dat de bestuursrechter voortaan 
zal oordelen over geschillen over bestaan en om-
vang van de geldschuld. In de oude situatie, van 
voor de inwerkingtreding van de vierde tranche van 
de Awb per 1 juli 2009, kon slechts de civiele (execu-
tie-)rechter over dergelijke geschillen oordelen, het-
geen uit systematisch oogpunt, maar ook uit een 
oogpunt van rechtsbescherming van de (vermeen-
de) overtreder ongewenst is, aldus de Memorie van 
Toelichting. Hieruit blijkt dat de verplichting tot het 
nemen van een invorderingsbeschikking juist is be-
doeld om geschillen over het al dan niet verschul-
digd zijn van een dwangsom aan de bestuursrechter 
te kunnen voorleggen. Appellante kan daarom niet 
worden tegengeworpen dat zij de dwangsom al 
heeft betaald.

* Advocaat bij AKD en promovendus aan de universiteit Lei-
den.

Appellante,
en
Het college van B&W van Aalsmeer.

Procesverloop

Bij brief van 16 juni 2015 heeft het college van ap-
pellante een dwangsom van € 3.500 ingevorderd.

Bij besluit van 13 oktober 2015 heeft het colle-
ge het door appellante daartegen gemaakte be-
zwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 20 juli 2016 heeft de recht-
bank het door appellante daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is 
aangehecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak heeft appellante hoger 
beroep ingesteld.

Het college heeft een schriftelijke uiteenzet-
ting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld 
op 4 juli 2017, waar appellante, vertegenwoordigd 
door directeur, bijgestaan door mr. A.A. Alciyan, 
rechtsbijstandverlener te Nijmegen, en het college, 
vertegenwoordigd door mr. K Bounaanaa, zijn ver-
schenen.

Overwegingen

Inleiding
1. Bij besluit van 28 april 2014, verzonden 
29 april 2014, heeft het college appellante onder 
oplegging van een eenmalige, maximale dwang-
som van € 3.500 gelast een bovengrondse statio-
naire opslagtank voor afgewerkte olie, in gebruik 
zonder certificaat, op de verdieping van het pand 
locatie-a te Aalsmeer binnen vier weken na de 
verzending van het besluit te verwijderen con-
form de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 
(hierna: de PGS 30) en verwijderd te houden of 
een certificaat van een erkend installateur te to-
nen. Het gebruik van de opslagtank zonder certi-
ficaat is een overtreding van artikel 3.71d, eerste 
tot en met zesde lid, van de Activiteitenregeling 
milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling), 
gelezen in samenhang met de PGS 30.
2. Bij brief van 18 juni 2014 heeft het colle-
ge aan appellante medegedeeld dat de dwang-
som van € 3.500 is verbeurd. Op 30 juli 2014 
heeft appellante de dwangsom door middel van 
een overschrijving betaald. Als omschrijving bij 
die overschrijving heeft zij vermeld “onder pro-
test en onder voorbehoud van rechten”. Op 4 fe-
bruari 2015 heeft appellante het college verzocht 
een invorderingsbeschikking te nemen. Bij brief 
van 27 februari 2015 heeft het college dit gewei-
gerd. Het college heeft het door appellante daar-
tegen gemaakte bezwaar op 23 juni 2015 ge-
grond verklaard. Met de brief van 16 juni 2015 
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heeft het college alsnog een invorderingsbeschik-
king genomen.

Bevoegdheid van het college en de ontvankelijk-
heid van het bezwaar

3. Het college stelt zich op het standpunt 
dat het, omdat appellante de verbeurde dwang-
som al had betaald, niet meer bevoegd was om 
nog een invorderingsbeschikking te nemen. Het 
college heeft toegelicht dat het desondanks, op 
advies van de commissie voor de bezwaarschrif-
ten, op 16 juni 2015 een invorderingsbeschikking 
heeft genomen.
3.1.  Appellante betoogt dat zij de dwangsom 
onverschuldigd heeft betaald omdat sprake is van 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan 
het college had moeten afzien van het opleggen 
en het invorderen van de dwangsom. Zij heeft 
toegelicht dat Roest, de directeur van het bedrijf, 
ten tijde van de ontvangst van de brief van 18 juni 
2014 voor vakantie in het buitenland verbleef. 
Omdat appellante op dat moment niet in de gele-
genheid was om advies in te winnen, is de 
dwangsom onder protest en onder voorbehoud 
van rechten — zoals ook aangegeven op de bank-
overschrijving — betaald. Indien appellante niet 
binnen de gestelde termijn had betaald, zou zij, 
zo stond in de brief, ook de wettelijke rente ver-
schuldigd zijn geweest. Om aan de orde te kun-
nen stellen dat zij de dwangsom onverschuldigd 
heeft betaald, heeft appellante het college ver-
zocht om alsnog een invorderingsbeschikking te 
nemen.
3.2.  Artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: de Awb) luidt: 

“Onder besluit wordt verstaan: een schriftelij-
ke beslissing van een bestuursorgaan inhou-
dende een publiekrechtelijke rechtshande-
ling.”

Artikel 5:37 luidt:
“1. Alvorens aan te manen tot betaling 
van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan 
bij beschikking omtrent de invordering van 
een dwangsom.
2. Het bestuursorgaan geeft voorts een 
beschikking omtrent de invordering van de 
dwangsom, indien een belanghebbende daar-
om verzoekt.
[…].”

3.3.  Artikel 5:37, tweede lid, van de Awb be-
paalt dat het college op verzoek van een belang-
hebbende een invorderingsbeschikking neemt. 
Hierbij is niet als voorwaarde gesteld dat de 
dwangsom nog niet is betaald. De Afdeling volgt 
het college dan ook in niet in zijn stelling dat het 
niet meer bevoegd was om een invorderingsbe-
schikking te nemen. Dat de invorderingsbeschik-
king in dit geval niet als rechtsgevolg heeft dat het 

college tot aanmaning en vervolgens tot invorde-
ring van de dwangsom bij dwangbevel kan over-
gaan, betekent niet dat de invorderingsbeschik-
king niet is aan te merken als een besluit in de zin 
van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De Afdeling 
overweegt daartoe dat artikel 5:37, tweede lid, 
van de Awb het bestuursorgaan verplicht om op 
verzoek van een belanghebbende een invorde-
ringsbeschikking te nemen en dat in de geschie-
denis van de totstandkoming van artikel 5:37, 
eerste lid, van de Awb (Kamerstukken II 2003/04, 
29702, 3, p. 115) (hierna: de Memorie van Toe-
lichting) is vermeld dat het de bedoeling van arti-
kel 5:37 van de Awb is, dat de bestuursrechter 
voortaan zal oordelen over geschillen over be-
staan en omvang van de geldschuld. In de oude 
situatie, van voor de inwerkingtreding van de 
vierde tranche van de Awb per 1 juli 2009, kon 
slechts de civiele (executie-)rechter over dergelij-
ke geschillen oordelen, hetgeen uit systematisch 
oogpunt, maar ook uit een oogpunt van rechtsbe-
scherming van de (vermeende) overtreder onge-
wenst is, aldus de Memorie van Toelichting. Hier-
uit blijkt dat de verplichting tot het nemen van 
een invorderingsbeschikking juist is bedoeld om 
geschillen over het al dan niet verschuldigd zijn 
van een dwangsom aan de bestuursrechter te 
kunnen voorleggen. Appellante kan daarom niet 
worden tegengeworpen dat zij de dwangsom al 
heeft betaald.
3.4.  De conclusie van het voorgaande is dat 
het college bevoegd was om de invorderingsbe-
schikking van 16 juni 2015 te nemen en dat het 
appellante terecht ontvankelijk heeft geacht in 
haar bezwaar tegen deze invorderingsbeschik-
king.

De beoordeling van het hoger beroep
4. Appellante betoogt dat artikel 3.71d, eer-
ste tot en met zesde lid, van de Activiteitenrege-
ling, de grondslag van de overtreding op basis 
waarvan tot handhaving is overgegaan, onverbin-
dend is dan wel buiten toepassing moet worden 
gelaten. De rechtbank heeft miskend dat het col-
lege, gelet daarop, van handhaving en daarmee 
ook van invordering had moeten afzien.
4.1.  Vast staat dat geen bezwaar is gemaakt 
tegen het besluit van 28 april 2014 tot oplegging 
van een last onder dwangsom. Dit betekent dat 
dit besluit in rechte onaantastbaar is geworden. 
De rechtbank heeft, gelet hierop, terecht overwo-
gen dat de rechtmatigheid van de last onder 
dwangsom en de grondslag waarop dit besluit is 
gebaseerd een gegeven is, zodat dit besluit ten 
grondslag kan worden gelegd aan de invorde-
ringsbeschikking van 16 juni 2015.

Het betoog faalt.
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5. Appellante betoogt verder dat de recht-
bank niet in aanmerking heeft genomen dat de 
noodzaak tot invordering al voor het nemen van 
de invorderingsbeschikking was komen te ver-
vallen. Zij heeft er op gewezen dat het gebruik 
van de opslagtank zonder certificaat als gevolg 
van een wijziging van artikel 3.71d van de Activi-
teitenregeling per 1 januari 2015 geen overtre-
ding meer is, dat deze wijziging omstreeks au-
gustus 2014, dus ruim voor het nemen van de 
invorderingsbeschikking, bekend is geworden en 
dat de reden van de wijziging was dat de gestelde 
eis voor opslagtanks te streng werd bevonden. 
Gelet op deze omstandigheden had het college 
moeten afzien van invordering.
5.1.  Niet in geschil is dat de dwangsom is ver-
beurd.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uit-
spraak van 16 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5949), 
dient bij een besluit omtrent invordering van een 
verbeurde dwangsom aan het belang van de invorde-
ring een zwaarwegend gewicht te worden toege-
kend. 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 uit-
gangspunt kan worden gevonden in de Memorie van 
Toelichting bij artikel 5:37, eerste lid, van de Awb. 
Hierin is vermeld dat een adequate handhaving vergt 
dat opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en 
dat verbeurde dwangsommen dus worden ingevor-
derd. Slechts in bijzondere omstandigheden kan ge-
heel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien.

De omstandigheid dat het gebruik van de op-
slagtank zonder certificaat, waarvoor de last is 
opgelegd, als gevolg van een wijziging van de Ac-
tiviteitenregeling vanaf 1 januari 2015 niet langer 
als overtreding wordt aangemerkt en dat deze 
wijziging al eerder was aangekondigd, zijn op 
zichzelf geen omstandigheden als gevolg waar-
van het college van invordering had behoren af te 
zien. Ook het feit dat de reden van bedoelde 
wetswijziging was dat de eis van een certificaat te 
streng werd bevonden, leidt, gelet op het hier-
voor genoemde doel van een adequate handha-
ving dat met de invordering is gediend, niet tot de 
conclusie dat sprake is van omstandigheden die 
maken dat het college had moeten afzien van in-
vordering.

Het betoog faalt.

Conclusie
6. Het hoger beroep is ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
7. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Noot

1. Ook als een overtreder de dwangsom al 
heeft betaald, kan hij nog steeds om een invorde-
ringsbeschikking vragen zodat hij kan laten toet-
sen of hij daadwerkelijk de dwangsom verschul-
digd is. Een logisch en helder oordeel van de 
Afdeling. Een paar kanttekeningen mijnerzijds bij 
deze uitspraak.
2. Het systeem van de invordering bij 
dwangsommen is beslist niet eenvoudig. Dat 
komt omdat de dwangsom van rechtswege is ver-
schuldigd (art. 5:33 Awb). Er bestaat dus al een 
betalingsverplichting voordat er een invorde-
ringsbeschikking is (art. 5:37 Awb). Aan die van 
rechtswege ontstane betalingsverplichting is ook 
de aanvang van de verplichting om wettelijke ren-
te te betalen, als ook de verjaring, gekoppeld. Te-
gen de tijd dat er een invorderingsbeschikking is 
genomen, lopen die verplichtingen dus meestal al 
enige tijd. Daarom informeren bestuursorganen 
overtreders vaak al van de verbeurte van een 
dwangsom voordat er een invorderingsbeschik-
king wordt genomen (de zogenaamde ‘bestuurlij-
ke incassobrief’ — geen besluit zie AB 2012/399). 
Het komt wel eens voor dat naar aanleiding van 
die bestuurlijke incassobrief keurig betaald wordt. 
Over dit soort gevallen gaat deze uitspraak.
3. Het bestuursorgaan heeft in dit geval een 
bestuurlijke incassobrief gestuurd. De overtreder 
heeft naar aanleiding daarvan de dwangsom be-
taald. Vervolgens heeft hij om een invorderings-
beschikking gevraagd zodat hij naar de bestuurs-
rechter kan om te laten toetsen of hij wel 
verplicht was om de dwangsom te betalen. Het 
bestuursorgaan stelt zich kennelijk op het stand-
punt dat, omdat er al is betaald, het bestuursor-
gaan niet gaat invorderen bij dwangbevel en dus 
ook niet meer bevoegd is om een invorderingsbe-
schikking te nemen. Het belangrijkste rechtsge-
volg van de invorderingsbeschikking is immers 
dat er aangemaand kan worden en daarna des-
noods een dwangbevel uitgevaardigd mag wor-
den. Als het bestuursorgaan dat niet meer gaat 
(of kan) doen, dan kan men zich afvragen wat het 
nut nog is van de invorderingsbeschikking. De Af-
deling volgt dat betoog (gelukkig) niet. De Afde-
ling ontkent niet dat de invorderingsbeschikking 
geen nut meer heeft vanuit het perspectief van 
het bestuursorgaan, maar wijst er terecht op dat 
de invorderingsbeschikking de rechtsingang is 
voor de overtreder. Als het bestuursorgaan geen 
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invorderingsbeschikking neemt, dan kan de over-
treder nooit laten toetsen of hij de dwangsom 
heeft verbeurd. Dat kan natuurlijk niet de bedoe-
ling zijn.
4. Bij een aandachtige lezing van deze uit-
spraak zal de lezer wellicht iets anders opvallen. 
De invorderingsbevoegdheid was hier vermoe-
delijk al verjaard op het moment dat de invorde-
ringsbeschikking werd genomen. Op 28 mei 2014 
verbeurde namelijk de dwangsom. Vanaf dat 
moment ging de verjaringstermijn van één jaar 
lopen (art. 5:35 Awb). Ik lees in de uitspraak niet 
dat er nog stuitingshandelingen zijn verricht, zo-
dat op 28 mei 2015 de invorderingsbevoegdheid 
verjaarde.
5. Verjaring heeft als gevolg dat de be-
voegdheid tot invordering niet meer kan worden 
uitgeoefend — hetgeen ook betekent dat de in-
vorderingsbeschikking niet meer kan worden ge-
nomen (zie ECLI:NL:RVS:2016:3474: “4. Indien 
het bestuursorgaan niet tijdig tot stuiting of verlen-
ging van de verjaringstermijn is overgegaan, is het 
na verjaring van de bevoegdheid tot invordering 
niet langer bevoegd een invorderingsbeschikking te 
nemen alsmede dwangmiddelen in te zetten ten-
einde tot inning van de geldschuld over te gaan”).
6. In de uitspraak staat echter dat op 16 juni 
2015 (ruim na het verstrijken van de verja-
ringstermijn) ‘alsnog een invorderingsbeschikking’ 
is genomen. Maar dat kon toen helemaal niet 
meer! Dit punt blijft in het geheel buiten be-
schouwing in deze zaak. Dus ofwel (i) deze hele 
discussie is door iedereen over het hoofd gezien 
of (ii) de Afdeling meent dat verjaring van de in-
vorderingsbevoegdheid niet in de weg kan staan 
aan het op verzoek van de overtreder nemen van 
een invorderingsbeschikking. Aangezien de ver-
jaring van de invorderingsbevoegdheid ambts-
halve wordt getoetst door de Afdeling ga ik uit 
van optie (ii). Ik lees deze uitspraak dus zo dat de 
Afdeling meent dat de verjaring van de invorde-
ringsbevoegdheid niet in de weg staat aan het 
door de overtreder die vrijwillig betaalt op een la-
ter moment alsnog vragen om een invorderings-
beschikking. Daar kan men vraagtekens bij plaat-
sen.
7. Vier jaar geleden signaleerde ik al in AB 
2013/153 dat deze discussie op een gegeven mo-
ment zou gaan spelen. In AB 2013/153 oordeelde 
de Afdeling namelijk dat de weigering van een 
bestuursorgaan van een verzoek om een vrijwil-
lig betaalde dwangsom terug te betalen geen be-
sluit was omdat er geen rechtsgevolg was. In dat 
geval lag er echter al wel een invorderingsbe-
schikking zodat er een rechtsingang was voor de 
overtreder. Ik merkte toen op dat: “[het] ook 
denkbaar [is] dat er geen invorderingsbeschikking 
is. Een voorbeeld hiervan is het geval dat er vrijwil-

lig is betaald naar aanleiding van een bestuurlijke 
incassobrief terwijl de bevoegdheid tot het nemen 
van een invorderingsbeschikking is verjaard (zie 
daarover mijn annotatie bij AB 2013/82). Een be-
langhebbende heeft dan geen bestuursrechtelijke 
rechtsingang gehad om de verbeurte van de 
dwangsom te betwisten. Met deze uitspraak is dui-
delijk geworden dat een zelfstandig verzoek tot te-
rugbetaling ook geen bestuursrechtelijke rechtsin-
gang zal opleveren nu het geen besluit is. Is er geen 
invorderingsbeschikking mogelijk, dan wordt de 
belanghebbende dus gedwongen om naar de civiele 
rechter te stappen om alsnog de verbeurte van de 
dwangsom aan te kunnen vechten. Ik vraag mij af 
of dat een wenselijke uitkomst is. De wetgever heeft 
immers met de invorderingsbeschikking juist be-
doeld om de beoordeling van het invorderingsge-
schil door de bestuursrechter te laten verrichten 
(Kamerstukken II 2003/04, 29702, 3, p. 102).” Ik 
kwam toen zelf tot de conclusie dat het eigenlijk 
onwenselijk is dat er in dat geval geen invorde-
ringsbeschikking meer wordt genomen, maar dat 
het moeilijk is om over het feit dat het bestuurs-
orgaan niet meer bevoegd is om een beschikking 
te nemen heen te stappen.
8. Kortom: op zichzelf kan ik mij goed vin-
den in de uitkomst van deze uitspraak, maar ik 
mis eigenlijk het belangrijkste deel van de moti-
vering voor het oordeel van de Afdeling. Waarom 
kon het bestuursorgaan ondanks dat de invorde-
ringsbevoegdheid was verjaard toch nog een in-
vorderingsbeschikking nemen? 
T.N. Sanders
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Art. 3.1 Wro
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Vaststellen bestemmingsplan. Gevolgen voor 
monumentale waarden rijksmonument? Re-
dengevende omschrijving. 

Over de monumentale waarde van de molen over-
weegt de Afdeling het volgende. De molen is in 1992 
aangewezen als beschermd rijksmonument. De 
omschrijving bij de aanwijzing als monument be-
schrijft welke aspecten van het monument in het 
bijzonder beschermenswaardig zijn (zie onder 
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