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 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE  
 8 juni 2016  , nr. 201506514/1/A1  
 (Mr. E. Steendijk) 
 m.nt. T.N. Sanders *    

 Art. 5:37 Awb  

 ECLI:NL:RVS:2016:1594        

 Bewijs leveren dat dwangsom is verbeurd kan 
in dit geval ook door middel van verklaringen 
van derden. In eerdere uitspraken sloot de Af-
deling die mogelijkheid uit, gelet op de door 
haar gestelde eisen aan het bewijs bij invorde-
ring. Zijn deze uitspraken tegenstrijdig, of zijn 
de eisen van de Afdeling misschien geen eisen 
(meer)?      

 “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in bij-
voorbeeld de uitspraak van 10 februari 2016, 
 ECLI:NL:RVS:2016:306 , moet aan een invorde-
ringsbeschikking een deugdelijke en controleerbare 
vaststelling van de feiten ten grondslag liggen. Dat 
de toezichthouder van de gemeente zich mede heeft 
gebaseerd op verklaringen van derden, maakt in dit 
geval niet dat geoordeeld moet worden dat aan dat 
vereiste niet is voldaan. Daarbij is van belang dat de 
verklaringen wat betreft de lasten 6, 7, 8, 9, 13 en 14 
afkomstig zijn van de bewoners van de woningen 
waarop deze lasten betrekking hebben en veron-
dersteld mag worden dat zij van herstel- of onder-
houdswerkzaamheden aan de door hen bewoonde 
woningen op de hoogte zouden zijn geweest. Voorts 
hebben deze bewoners er geen enkel belang bij om 
onjuiste verklaringen af te leggen. Bovendien volgt 
uit de omstandigheid dat appellant geen overleg 
heeft gevoerd over de wijze waarop hij aan de las-
ten uitvoering zou willen geven, zoals hem dat in het 
besluit van 16 juli 2014 is verzocht, en ook anders-
zins geen bereidheid heeft getoond daaraan uitvoe-
ring te zullen geven, dat de toezichthouder van de 
gemeente geen aanleiding had om aan de verklarin-
gen te twijfelen. Onder deze omstandigheden wordt 
in het feit dat de toezichthouder zich wat betreft de 
lasten 4 en 5, die betrekking hebben op de woning 
aan locatie-c, heeft gebaseerd op verklaringen van 
de bewoners van de naastgelegen woningen even-
min grond gevonden voor het oordeel dat de invor-
deringsbeschikking niet voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen. Daarbij wordt voorts in aanmerking 
genomen dat het college onweersproken heeft ge-
steld dat het voor de toezichthouder niet mogelijk 
was zelf te onderzoeken of aan bedoelde lasten was 

    *  Advocaat bij AKD en promovendus aan de Universiteit Leiden. 

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013 — die 
zijn besproken tijdens de jaarvergadering van de 
Vereniging voor bestuursrecht VAR op 24 mei 
2013. In hun overkoepelende slotbeschouwing 
concluderen de preadviseurs (K.J. de Graaf, P.J. 
Huisman, F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen) 
gezamenlijk dat het besluitbegrip niet langer de 
enige figuur voor de toegang tot de bestuursrech-
ter dient te zijn, gezien de onvrede over de doc-
trinaire uitgangspunten die niet langer aansluiten 
op de actuele behoefte aan rechtsbescherming en 
de onzekerheden waartoe dit in de praktijk leidt 
(p. 309).     
 11.3. Onder verwijzing naar de in deze noot 
besproken jurisprudentie zou men kunnen 
verdedigen dat het gesloten stelsel van  art. 
26  AWR niet langer de enige figuur voor de 
toegang tot de belastingrechter dient te zijn, 
gezien de onvrede over de doctrinaire uit-
gangspunten die niet langer aansluiten op de 
actuele behoefte aan rechtsbescherming door 
de rechter met specifieke deskundigheid op 
het gebied van fiscale rechtsbetrekkingen en 
de grensschermutselingen tussen de diverse 
rechters waartoe dit in de praktijk leidt (in 
deze richting ook Feteris 2010, p. 372).     
 11.4. Verder vestig ik hier de aandacht op 
K.J. de Graaf & A.T. Marseille, “Versnippering 
van rechtsbescherming als probleem voor 
rechtzoekenden?”, in: R.J.N. Schlössels e.a. 
(red.),  De burgerlijke rechter in het publiekrecht , 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 587-606. 
Zij signaleren vier mogelijke problemen bij po-
gingen tot het herverkavelen van rechtsmacht: 
resterende onduidelijkheid over het antwoord 
op de vraag welke rechter bevoegd is (p. 588), 
de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid 
van beide procedures (p. 588), geschillen die 
deels op een besluit en deels op een andere 
handeling betrekking hebben (p. 589) en een 
gebrek aan rechtseenheid (p. 590). Allemaal 
zaken die een rol behoren te spelen bij zowel 
het wetenschappelijk onderzoek naar het ge-
sloten stelsel (punt 10.5) als de concrete wijzi-
ging van art. 26 AWR (punt 11.1).     
 12. In punt 8 van de noot onder  AB  
2016/243 signaleerden West en ik dat een be-
zwaar tegen een niet-appellabele handeling 
niet-ontvankelijk is, en dat de bestuursrechter 
vergissingen van het bestuursorgaan op dit 
punt — desnoods ambtshalve — moet corrige-
ren. Uit rechtsoverweging 1 van de hierboven 
afgedrukte uitspraak blijkt dat de belastingin-
specteur zijn huiswerk goed heeft gedaan, en 
dat de rechtbank Oost-Brabant dit bestuursor-
gaan niet hoefde te corrigeren.   
 L.M. Koenraad            
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  8)  ten aanzien van de kozijnen ter plaatse 
van de keuken aan de achterzijde van de woning 
aan locatie-e de strijd met de  artikelen 2.6 ,  3.26, 
eerste lid , en  6.17, tweede lid , van het Bouwbesluit 
op te heffen onder oplegging van een dwangsom 
van € 600 per week of gedeelte daarvan tot een 
maximum van € 2.400;     
  9)  ten aanzien van de dakbedekking van de 
eerste verdieping van de woning aan locatie-d de 
strijd met  artikel 2.6 ,  3.26, eerste lid , en  artikel 
6.17, tweede lid , van het Bouwbesluit op te heffen 
onder oplegging van een dwangsom van € 500 
per week of gedeelte daarvan tot een maximum 
van € 2.000;     
  10)  ten aanzien van de lekkage van de ko-
zijnen/dakgoot van de woning aan locatie-b 
de strijd met  artikel 2.6 ,  3.26, eerste lid  en  6.17, 
tweede lid , van het Bouwbesluit op te heffen on-
der oplegging van een dwangsom van € 600 per 
week tot een maximum van € 2.400;     
  11)  ten aanzien van de afvoer bij de voor-
gevel van de woning aan locatie-b de strijd met 
 artikel 7.22 , onder c, van het Bouwbesluit op te 
heffen onder oplegging van een dwangsom van 
€ 600 per week of gedeelte daarvan tot een maxi-
mum van € 4.800;     
  12)  ten aanzien van de hemelwaterafvoerlei-
ding van de woningen aan locatie-d en 10 de strijd 
met  artikel 6.17, tweede lid , van het Bouwbesluit 
op te heffen onder oplegging van een dwangsom 
van € 400 per week of gedeelte daarvan tot een 
maximum van € 1.600;     
  13)  ten aanzien van de ramen van de voor-
gevel op de tweede verdieping van de woningen 
aan locaties-f en de eerste verdieping van de van 
de woning aan locatie-b de strijd met  artikel 3.37, 
eerste  en  tweede lid , van het Bouwbesluit op te 
heffen onder oplegging van een dwangsom van 
€ 2.000 per week of gedeelte daarvan tot een 
maximum van € 8.000.     
  14)  ten aanzien van de ramen in de voor-
gevel op de begane grond van de woningen aan 
locaties-g en de eerste verdieping van de woning 
aan locaties-h de strijd met  artikel 3.38, eerste  en 
 tweede lid  van het Bouwbesluit op te heffen on-
der oplegging van een dwangsom van € 400 per 
week tot een maximum van € 1.600.   

 Voorts heeft het college appellant in dit be-
sluit verzocht om met hem te overleggen over de 
wijze van uitvoering voordat hij daaraan begint, 
aangezien de woningen aan locaties-a bescherm-
de gemeentelijke monumenten zijn. 

 Bij besluit van 8 december 2014 heeft het col-
lege het door appellant daartegen gemaakte be-
zwaar ongegrond verklaard. 

 Bij uitspraak van 8 juli 2015 heeft de recht-
bank het door appellant daartegen ingestelde 

voldaan, nu de woning niet was bewoond en hem 
geen toegang tot de woning is verschaft.”     

 Uitspraak op het hoger beroep van appellant, 
gemeente, appellant, tegen de uitspraak van de 
Rechtbank Den Haag van 8 juli 2015 in zaak nr. 
15/592 in het geding tussen: 
 appellant 
 en 
 het college van B&W van Leidschendam-Voor-
burg.       

 Procesverloop   

 Bij besluit van 16 juli 2014 heeft het college appel-
lant gelast binnen twintig weken:     
  1)  ten aanzien van het schilderwerk van de 
houtconstructies van de woningen aan locaties-a 
de strijd met  artikel 2.6  van het Bouwbesluit 2012 
(hierna: het Bouwbesluit) en  artikel 11  van de 
Monumentenwet 1988 op te heffen onder opleg-
ging van een dwangsom van € 2.000 voor iedere 
week of gedeelte daarvan tot een maximum van 
€ 8.000;     
  2)  ten aanzien van de dakgoot van de wo-
ning aan locatie-b de strijd met  artikel 6.17  van 
het Bouwbesluit op te heffen onder oplegging van 
een dwangsom van € 600 voor iedere week of ge-
deelte daarvan tot een maximum van € 2.400;     
  3)  ten aanzien van de dakkapellen van de 
woningen aan locaties-a, de strijd met  artikel 2.6  
van het Bouwbesluit op te heffen onder opleg-
ging van een dwangsom van € 4.000 per week of 
gedeelte daarvan tot een maximum van € 16.000;     
  4)  ten aanzien van de brandwerende be-
plating van de staalconstructie van de woning 
aan locatie-c de strijd met  artikel 2.14, eerste lid , 
van het Bouwbesluit op het heffen onder opleg-
ging van een dwangsom van € 400 per week of 
gedeelte daarvan tot een maximum van € 1.600;     
  5)  ten aanzien van de roestende gasleidin-
gen van de woning aan locatie-c de strijd met 
 artikel 6.7  van het Bouwbesluit op te heffen on-
der oplegging van een dwangsom van € 400 per 
week of gedeelte daarvan tot een maximum van 
€ 1.600;     
  6)  ten aanzien van de ramen in de zijgevel 
van de woning aan locatie-d de strijd met  artikel 
2.90, eerste lid , van het Bouwbesluit op te heffen 
onder oplegging van een dwangsom van € 1.000 
per week of gedeelte daarvan tot een maximum 
van € 4.000;     
  7)  ten aanzien van de brandwerendheid van 
de dakkapellen van de woningen aan locatie-b, [.] 
en [.] de strijd met  artikel 2.90, eerste lid , van het 
Bouwbesluit op te heffen onder oplegging van 
een dwangsom van € 1.200 per week of gedeelte 
daarvan tot een maximum van € 4.800;     
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ten behoeve van de hoorzitting in bezwaar geen 
grond heeft gevonden om het besluit van 8 de-
cember 2014 te vernietigen. Volgens hem heeft 
de rechtbank, door te overwegen dat het op zijn 
weg lag het verweerschrift op te vragen, miskend 
dat in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
de Awb) geen bepaling is opgenomen waaruit 
dat volgt en dat het alleen toezenden van het 
verweerschrift aan de Commissie voor bezwaar-
schriften (hierna: de Commissie) in strijd is met 
de goede procesorde.     
  2.1.  Daargelaten dat het college heeft gesteld 
dat appellant over voormeld verweerschrift be-
schikte, heeft de rechtbank terecht geoordeeld 
dat indien appellant daarover niet beschikte, 
daarin geen grond ligt voor vernietiging van het 
besluit van 8 december 2014. Het lag in dit ge-
val op de weg van appellant om, nu hij niet bij 
de hoorzitting van de Commissie aanwezig was, 
het verweerschrift daar aan de orde kwam en het 
college stelt het verweerschrift aan hem te heb-
ben verstuurd, het verweerschrift alsnog bij het 
college op te vragen op het moment dat hij het 
bestaan daarvan opmaakte uit het advies van de 
Commissie. Dat een dergelijke verplichting niet 
expliciet in de Awb is opgenomen, doet daaraan 
niet af. 

 Het betoog faalt.     
  3.  Appellant betoogt voorts dat de recht-
bank niet heeft onderkend dat het college niet 
bevoegd was jegens hem handhavend op te tre-
den. Daartoe voert hij aan dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat uit het rapport van 
Wolf Dikken van 4 januari 2011 blijkt dat over-
tredingen zijn geconstateerd met betrekking tot 
de algemene sterkte van de bouwconstructie, de 
sterkte bij brand, de gasvoorziening, de beperking 
van uitbreiding bij brand, de wering van vocht 
van buiten, de afvoer van hemelwater, de lucht-
verversing van een verblijfsgebied, de verblijfs-
ruimte, de toiletruimte en de badruimte. Voorts 
heeft de rechtbank niet onderkend dat aan dit 
rapport geen betekenis toekomt, nu het is geda-
teerd, aldus appellant.     
  3.1.  De rechtbank heeft bij de weergave van 
de feiten in haar uitspraak voormelde overtredin-
gen opgesomd uit het rapport van Wolf Dikken. 
De rechtbank heeft terecht geen grond gevonden 
voor het oordeel dat het college dit rapport niet 
aan zijn besluit van 16 juli 2014 ten grondslag 
mocht leggen. Dat, als gesteld ter zitting, de wo-
ningen al meer dan honderd jaar in dezelfde staat 
verkeren en niet onbewoonbaar zijn verklaard, 
kan appellant, wat daarvan zij, niet baten. Daarbij 
wordt in aanmerking genomen dat appellant dit 
enkel stelt en geen deskundig tegenrapport heeft 
overgelegd waaruit van een andere visie dan in 
het rapport van Wolf Dikken zou blijken. Voorts is 

beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is 
aangehecht (niet opgenomen;  red. ). 

 Tegen deze uitspraak heeft appellant hoger 
beroep ingesteld. 

 Het college heeft een verweerschrift inge-
diend. 

 Bij besluit van 10 juni 2015 heeft het college 
besloten tot invordering van de door appellant 
verbeurde dwangsommen vanwege het niet na-
komen van de hem bij besluit van16 juli 2014 
opgelegde lasten, met uitzondering van de lasten 
die zijn vermeld onder 2, 10 en 12, tot een bedrag 
van € 54.800. 

 De zaak is door een meervoudige kamer van 
de afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 

 De afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld 
op 11 april 2016, waar appellant, vertegenwoor-
digd door mr. F.J.M Kobossen, advocaat te Apel-
doorn, en het college, vertegenwoordigd door A. 
Danisman en F. van der Hulst, beiden werkzaam 
bij de gemeente, zijn verschenen.     

 Overwegingen     

  1.  Appellant is eigenaar van de woningen 
aan locaties-h tot en met [..] te Leidschendam. 
Deze woningen liggen in beschermd stads- en 
dorpsgezicht. Daarnaast zijn de woningen aan 
locaties-a gemeentelijke monumenten. Op 21 
maart 2009 heeft de Vereniging tot Behoud Erf-
goed Leidschendam het college verzocht om 
handhavend op te treden tegen de slechte staat 
van onderhoud van de woningen aan locaties-
a. Naar aanleiding daarvan heeft Conserf B.V. 
Monumentenadviesbureau Leiden in opdracht 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg een 
bouwhistorische verkenning verricht voor de 
woningen aan locaties-a. Conserf B.V. Monumen-
tenadviesbureau Leiden heeft in een rapport van 
september 2010 geadviseerd over het behoud en 
de restauratie van de monumentale onderdelen 
van deze woningen. Eveneens in opdracht van de 
gemeente heeft adviesbureau Wolf Dikken advi-
seurs (hierna: Wolf Dikken) een inspectie uitge-
voerd aan de woningen locaties-h tot en met 10 
(hierna: de woningen). Wolf Dikken heeft in een 
rapport van 4 januari 2011 vermeld welke strij-
digheden met het  Bouwbesluit  2010 zijn gecon-
stateerd en welke maatregelen moeten worden 
getroffen om deze op te heffen. 

 Volgens appellant vormt de staat van de wo-
ningen geen reden om jegens hem handhavend 
op te treden.    

 Behandeling hogerberoepsgronden     
  2.  Appellant betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte in de omstandigheid dat hij niet de be-
schikking heeft gekregen over het verweerschrift 
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aanleiding bestaat om van handhavend optreden 
tegen de geconstateerde overtredingen af te zien.     
  6.1.  De rechtbank heeft geoordeeld dat het 
college zich terecht op het standpunt heeft ge-
steld dat geen sprake is van bijzondere omstan-
digheden op grond waarvan het college mocht 
weigeren tegen de geconstateerde overtredingen 
handhavend op te treden. De rechtbank heeft 
daartoe overwogen dat het gelet op de aard van 
deze overtredingen niet mogelijk is deze te lega-
liseren. Voorts heeft de rechtbank in aanmerking 
genomen dat niet vast staat dat de woningen 
worden verkocht of door een projectontwikke-
laar worden (her)ontwikkeld en dat, mocht dit 
gebeuren, niet vast staat op welke termijn dit zal 
gebeuren. Het betreft derhalve een onzekere toe-
komstige gebeurtenis waarmee het college geen 
rekening kon houden, aldus de rechtbank. 

 Reeds omdat appellant dit oordeel en de daar-
aan ten grondslag liggende overwegingen niet 
gemotiveerd heeft bestreden, wordt zijn betoog 
niet gevolgd.     
  7.  Appellant betoogt verder dat de recht-
bank niet heeft onderkend dat het beroep tegen 
de last onder dwangsom ingevolge  artikel 5:39, 
eerste lid , van de Awb mede betrekking had op 
de invorderingsbeschikking van 10 juni 2015. Als 
gevolg daarvan is hem ten onrechte een beroeps-
gang onthouden, aldus appellant.     
  7.1.  Ingevolge  artikel 5:39, eerste lid , van de 
Awb, voor zover thans van belang, heeft het be-
zwaar, beroep of hoger beroep tegen de last on-
der dwangsom mede betrekking op een beschik-
king die strekt tot invordering van de dwangsom, 
voor zover de belanghebbende deze beschikking 
betwist.     
  7.2.  Er bestaat in dit geval geen grond voor 
het oordeel dat de rechtbank ten onrechte niet 
heeft onderkend dat het beroep van appellant 
tegen het besluit van 8 december 2014 mede 
betrekking had op de invorderingsbeschikking. 
Daarbij is van belang dat op het moment van de 
zitting van de rechtbank op 28 mei 2015 de in-
vorderingsbeschikking nog niet was genomen en 
niet is gebleken dat het college nadien en vooraf-
gaand aan de uitspraak de invorderingsbeschik-
king aan de rechtbank heeft toegestuurd. 

 Het betoog faalt.     
  8.  Het hoger beroep is ongegrond.     

 Behandeling beroepsgronden tegen de invorde-
ringsbeschikking     
  9.  Op grond van  artikel 5:39, eerste lid , van 
de Awb heeft het door appellant ingestelde hoger 
beroep mede betrekking op de invorderingsbe-
schikking van 10 juni 2015.     
  10.  Het betoog van appellant, dat de invorde-
ringsbeschikking niet in stand kan blijven, omdat 

voor handhavend optreden vanwege strijdigheid 
met bepalingen uit het  Bouwbesluit  niet vereist 
dat de panden onbewoonbaar zijn verklaard. 

 Het standpunt van appellant, dat het rapport 
van Wolf Dikken was gedateerd en daarom niet 
aan het besluit van 16 juli 2014 ten grondslag kon 
worden gelegd, wordt niet gevolgd. Daargelaten 
dat het college heeft toegelicht dat het appellant 
voorafgaand aan het besluit van 16 juli 2014 her-
haaldelijk tevergeefs de gelegenheid heeft gebo-
den op het rapport van Wolf Dikken een zienswij-
ze in te dienen, hem subsidie voor het opknappen 
van de woningen heeft aangeboden en met hem 
contact heeft opgenomen over eventuele aan-
koop van de woningen en daar de nodige tijd mee 
was gemoeid, heeft de rechtbank terecht overwo-
gen dat aannemelijk is dat de bouwkundige staat 
van de woningen gezien het tijdsverloop alleen 
maar is verslechterd. Voorts mist de stelling van 
appellant ter zitting, dat het college alvorens het 
besluit van 8 december 2014 te nemen niet heeft 
waargenomen dat de overtredingen nog beston-
den, feitelijke grondslag, nu blijkens een daarvan 
opgemaakt rapport van 11 november 2014 de 
toezichthouder van de gemeente op die zelfde 
datum heeft geconstateerd dat de overtredingen 
niet waren beëindigd. 

 Het betoog faalt.     
  4.  Voor het eerst in hoger beroep betoogt 
appellant dat het college hem ten onrechte als 
overtreder heeft aangemerkt in plaats van de 
huurders van de woningen. Aangezien het ho-
ger beroep is gericht tegen de uitspraak van de 
rechtbank en er geen reden is waarom dat betoog 
niet reeds bij de rechtbank konden worden aan-
gevoerd, en appellant dit uit een oogpunt van een 
zorgvuldig en doelmatig gebruik van rechtsmid-
delen had behoren te doen, dient dit betoog bui-
ten beschouwing te blijven.     
  5.  De conclusie is derhalve dat het college 
bevoegd was ter zake jegens appellant handha-
vend op te treden. Gelet op het algemeen belang 
dat gediend is met handhaving, zal in geval van 
overtreding van een wettelijk voorschrift het 
bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last 
onder bestuursdwang of een last onder dwang-
som op te treden, in de regel van die bevoegdheid 
gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere 
omstandigheden mag van het bestuursorgaan 
worden gevergd dat niet doen. Dit kan zich voor-
doen, indien concreet zicht op legalisering be-
staat. Voorts kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee 
te dienen belangen, dat van optreden in die con-
crete situatie behoort te worden afgezien.     
  6.  Appellant betoogt voorts dat de recht-
bank ten onrechte heeft overwogen dat geen 
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worden dat aan dat vereiste niet is voldaan. Daar-
bij is van belang dat de verklaringen wat betreft 
de lasten 6, 7, 8, 9, 13 en 14 afkomstig zijn van de 
bewoners van de woningen waarop deze lasten 
betrekking hebben en verondersteld mag worden 
dat zij van herstel- of onderhoudswerkzaamhe-
den aan de door hen bewoonde woningen op de 
hoogte zouden zijn geweest. Voorts hebben deze 
bewoners er geen enkel belang bij om onjuiste 
verklaringen af te leggen. Bovendien volgt uit de 
omstandigheid dat appellant geen overleg heeft 
gevoerd over de wijze waarop hij aan de lasten 
uitvoering zou willen geven, zoals hem dat in het 
besluit van 16 juli 2014 is verzocht, en ook an-
derszins geen bereidheid heeft getoond daaraan 
uitvoering te zullen geven, dat de toezichthouder 
van de gemeente geen aanleiding had om aan de 
verklaringen te twijfelen. Onder deze omstan-
digheden wordt in het feit dat de toezichthouder 
zich wat betreft de lasten 4 en 5, die betrekking 
hebben op de woning aan locatie-c, heeft geba-
seerd op verklaringen van de bewoners van de 
naastgelegen woningen evenmin grond gevon-
den voor het oordeel dat de invorderingsbeschik-
king niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
Daarbij wordt voorts in aanmerking genomen dat 
het college onweersproken heeft gesteld dat het 
voor de toezichthouder niet mogelijk was zelf te 
onderzoeken of aan bedoelde lasten was voldaan, 
nu de woning niet was bewoond en hem geen 
toegang tot de woning is verschaft. 

 Voorts wordt overwogen dat in de niet nader 
onderbouwde ongespecificeerde stelling van ap-
pellant eerst ter zitting, dat een beheerder her-
stelwerkzaamheden heeft uitgevoerd, geen aan-
knopingspunten bestaan om aan de juistheid van 
het constateringsrapport van 28 januari 2015 te 
twijfelen. 

 De conclusie is derhalve dat het college dit 
constateringsrapport aan de invorderingsbe-
schikking ten grondslag heeft mogen leggen en 
aldus aannemelijk heeft gemaakt dat ten tijde van 
de controle op 28 januari 2015 niet aan de opge-
legde lasten, met uitzondering van de lasten 2, 10 
en 12, gevolg was gegeven. 

 Het betoog faalt.     
  12.  Tot slot faalt het betoog van appellant dat 
het college ten onrechte in zijn slechte gezond-
heid en hoge leeftijd geen bijzondere omstan-
digheden heeft gezien om van invordering af te 
zien. Van appellant mag worden verwacht dat hij 
ervoor zorgt dat zijn taken worden overgenomen, 
indien hij daartoe zelf niet lager in staat is.     
  13.  Het beroep tegen de invorderingsbe-
schikking van 10 juni 2015 is ongegrond.     
  14.  Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.      

het daaraan ten grondslag liggende besluit van 8 
december 2014 onrechtmatig is, faalt. Uit hetgeen 
hiervoor is overwogen blijkt dat het standpunt 
van appellant dat dat besluit onrechtmatig is, niet 
wordt gevolgd.     
  11.  Appellant betoogt verder dat het college 
ten onrechte tot invordering heeft besloten. Daar-
toe voert hij aan dat de toezichthouder van de 
gemeente zich ten onrechte heeft gebaseerd op 
mededelingen van derden, die in deze procedure 
geen partij zijn. Voorts heeft appellant ter zitting 
gesteld dat de partner van zijn stiefdochter die 
aan locatie-d woont en van beroep aannemer is, 
de beheerder is van de woningen en in die hoe-
danigheid herstelwerkzaamheden aan de wonin-
gen heeft uitgevoerd en daarover aan hem heeft 
gerapporteerd.     
  11.1.  Het college heeft aan de invorderingsbe-
schikking ten grondslag gelegd het constaterings-
rapport van 28 januari 2015, dat een toezichthou-
der van de gemeente naar aanleiding van een 
controle van de woningen op dezelfde datum 
heeft opgesteld. Volgens dit rapport is alleen aan 
de lasten 2, 10 en 12 gevolg gegeven. Ter zitting 
heeft het college vermeld dat dit is gebeurd door 
de bewoners van de woningen. 

 Ten aanzien van last 3 is in het controlerapport 
vermeld dat de zinken zijwanden en het boeideel 
van de dakkapel van de woning aan locaties-h 
zijn voorzien van trespa beplating, die over het 
oude materiaal is aangebracht en dat de Wel-
stands- en Monumentencommissie Leidschen-
dam-Voorburg op 25 november 2014 hierover 
negatief geadviseerd. Het schilderwerk van het 
kozijn met “zes ruit schuifraam” is nog in slechte 
staat en aan de dakkapellen van de woningen aan 
locatie-b en 8 zijn geen herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd, aldus het constateringsrapport. Wat 
betreft de lasten 1 en 11 heeft de gemeentelijke 
toezichthouder blijkens dit rapport zelf geconsta-
teerd dat zij niet waren uitgevoerd. Wat betreft 
de lasten 4 en 5, die betrekking hebben op de 
woning aan locatie-c, is vermeld dat deze woning 
leeg staat en bewoners van de naastgelegen pan-
den hebben verklaard dat het laatste jaar daaraan 
geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 
Wat betreft de lasten 6, 7, 8, 9, 13 en 14 is gerap-
porteerd dat de bewoners van de betreffende 
woningen hebben verklaard dat de lasten niet 
zijn uitgevoerd.     
  11.2.  Zoals de afdeling eerder heeft overwogen 
in bijvoorbeeld de uitspraak van 10 februari 2016, 
 ECLI:NL:RVS:2016:306 , moet aan een invorde-
ringsbeschikking een deugdelijke en controleer-
bare vaststelling van de feiten ten grondslag lig-
gen. Dat de toezichthouder van de gemeente zich 
mede heeft gebaseerd op verklaringen van der-
den, maakt in dit geval niet dat geoordeeld moet 
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 2. Wat is er aan de hand in deze uitspraak? 
Een eigenaar onderhoudt zijn panden slecht en 
overtreedt daardoor het  Bouwbesluit . Daar treedt 
het bestuursorgaan handhavend tegen op. In ge-
schil is de vraag of het bestuursorgaan terecht 
heeft vastgesteld dat de eigenaar een elftal lasten 
niet zou hebben uitgevoerd en dus dwangsom-
men heeft verbeurd. Van de elf lasten die zouden 
moeten zijn uitgevoerd op de controledatum 
heeft een toezichthouder voor drie van die las-
ten uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat 
die niet zijn uitgevoerd. Voor zes lasten heeft de 
toezichthouder ‘gerapporteerd dat de bewoners 
van de betreffende woningen hebben verklaard 
dat de lasten niet zijn uitgevoerd’ en voor twee 
lasten wordt gebruik gemaakt van verklaringen 
met eenzelfde strekking van de ‘bewoners van de 
naastgelegen panden’. De conclusie van de Afde-
ling: dit kan prima door de beugel. Daartoe over-
weegt de Afdeling dat de bewoners van de pan-
den die over hun eigen pand verklaren geen enkel 
belang hebben bij het afleggen van een onjuiste 
verklaring en dat verondersteld mag worden dat 
zij op de hoogte zouden zijn geweest van eventu-
ele herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Voor 
wat betreft de twee lasten waar de verklaring van 
de buren is gebruikt is dat volgens de Afdeling 
aanvaardbaar omdat de pandeigenaar geen be-
reidheid heeft getoond om uitvoering te geven 
aan de lasten terwijl het voor de toezichthouder 
niet mogelijk was om zelf te onderzoeken of aan 
bedoelde lasten was voldaan.     
 3. Vooropgesteld, nog los van de vraag of 
deze uitspraak in strijd is met andere uitspraken, 
merk ik op dat de motivering van deze uitspraak 
rammelt voor wat betreft het gebruik van de ver-
klaringen van de buren. Ten eerste kan een toe-
zichthouder de onbewoonde panden gewoon be-
treden ( art. 5:15  Awb). Als het pand op slot is kan 
de toezichthouder de eigenaar dwingen om het 
pand van het slot te halen via  art. 5:20  Awb. Zo 
nodig kan onder toepassing van bestuursdwang 
de deur opengebroken worden. Waar de Afde-
ling dus op baseert dat het voor de toezichthou-
der niet mogelijk was om de waarneming zelf te 
verrichten is voor mij een raadsel. Ten tweede is 
een verklaring van de buren dat de last niet zou 
zijn uitgevoerd van twijfelachtige waarde. Die 
buren zijn toch ook niet in het pand geweest? 
Hoe moeten zij nu weer weten dat de last niet is 
uitgevoerd als de toezichthouder dat ook niet kan 
zien?     
 4. Belangrijker is echter dat deze uitspraak 
volgens mij in strijd is met de eisen die de Afde-
ling zelf aan het bewijs bij invorderingsbeschik-
kingen heeft gesteld en bovendien in strijd is met 
twee andere recente uitspraken van de Afdeling.     

 Beslissing   

 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:     
  I.  verklaart het hoger beroep ongegrond;     
  II.  verklaart het beroep tegen de invor-
deringsbeschikking van 10 juni 2015, kenmerk 
HH/896488, ongegrond.        

 Noot 

      1. Een uitspraak van de Afdeling die tegen-
strijdig lijkt te zijn met een jurisprudentielijn van 
de Afdeling én andere recente uitspraken van de 
Afdeling is altijd interessant. Als er verder niet bij 
staat dat de Afdeling iets ‘anders dan voorheen’ 
overweegt, duidt zo’n uitspraak meestal op een 
foutje van de Afdeling of op onenigheid binnen 
de Afdeling (spannend!). Bij eerste bestudering 
lijkt deze uitspraak inderdaad in één van die ca-
tegorieën te kunnen vallen. In deze uitspraak 
accordeert de Afdeling namelijk het gebruik van 
een waarneming van een derde (de buurman) 
als bewijs dat een dwangsom is verbeurd, terwijl 
de Afdeling een jurisprudentielijn heeft (zie o.m. 
ABRvS 13 juni 2012,  JM  2012/103, met mijn an-
notatie) waarin wordt geëist dat de waarneming 
die leidt tot verbeurte van een dwangsom moet 
worden verricht door een ‘ter zake deskundige 
medewerker van het bevoegd gezag’. Boven-
dien heeft de Afdeling recentelijk tot tweemaal 
toe bevestigd dat het bewijs van een derde niet 
aan invordering ten grondslag kan worden ge-
legd (ABRvS 25 november 2015,   AB  2016/14  
met mijn annotatie en ABRvS 24 februari 2016, 
 ECLI:NL:RVS:2016:469 ). De hier geannoteerde 
uitspraak lijkt daar tegenstrijdig mee te zijn en 
zou dus een foutje kunnen zijn, of een staats-
raad die rebelleert. Toch denk ik niet dat deze 
uitspraak tot een van die twee conclusies moet 
leiden. Eerder denk ik dat deze uitspraak een heel 
ander probleem voor het voetlicht brengt. Dat 
probleem is volgens mij dat de Afdeling (en niet 
alleen de staatsraad verantwoordelijk voor deze 
uitspraak) het eigenlijk niet helemaal eens is met 
de eisen die zij zelf heeft gesteld aan het bewijs 
bij invorderingsbeschikkingen (een soort ‘judges 
remorse’), maar die lijn niet expliciet wil verlaten. 
Dit leidt ertoe dat de Afdeling in de praktijk hele 
andere eisen stelt aan het bewijs bij invordering 
dan zij zegt te stellen. Daardoor lijken de uitspra-
ken tegenstrijdig, maar zijn zij eigenlijk heel goed 
met elkaar te verenigen. De schijn van zwabberen 
is echter net zo ernstig als daadwerkelijk zwab-
beren. Volgens mij is het daarom tijd voor de Af-
deling om te kiezen of te delen: óf de lijn conse-
quent gaan toepassen, óf de lijn verlaten.     
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februari 2015 overgelegde foto's kunnen in zo-
verre niet te grondslag liggen aan een vaststelling 
of de aan belanghebbende opgelegde last is over-
treden.’ Ik lees in die overweging het volgende: 
‘weliswaar wijken wij met regelmaat van onze ei-
sen af, maar de harde ondergrens is dat de waar-
neming die tot verbeurte van de dwangsom leidt 
door een ter zake deskundige medewerker van 
het bevoegd gezag moet worden verricht’. Daar 
lijkt de hier geannoteerde uitspraak niet mee te 
rijmen.     
 8. Boze tongen beweren dat de Afdeling 
zich ook wel eens vergist. Ik denk echter niet dat 
de hier geannoteerde uitspraak als een vergissing 
gekwalificeerd moet worden. Het komt mij voor 
als een weloverwogen keuze om impliciet af te 
wijken van de eis. Ten eerste verwijst de Afdeling 
in deze uitspraak zelf naar de eisen die zij heeft 
gesteld. Ik veronderstel dat de Afdeling zich dan 
ook bewust is van de inhoud van die eisen. Ten 
tweede is de jurisprudentie van de Afdeling dat 
het bewijs van een derde niet aan de invordering 
ten grondslag mag worden gelegd toch vrij recent 
en leek het oordeel ook een principieel karakter 
te hebben. Ik ga er dan vanuit dat de behande-
lende stafjurist(e) en staatsraad van deze ju-
risprudentie op de hoogte zijn. Ten derde is het 
niet de eerste keer dat de Afdeling heeft geoor-
deeld dat het bewijs van een derde mag worden 
gebruikt om te concluderen dat een dwangsom 
is verbeurd. De Afdeling heeft op 9 april 2014 
( ECLI:NL:RVS:2014:1268 ) namelijk geoordeeld 
dat een rapport van een derde (in dat geval een 
geluidsrapport van een geluidsdeskundige, niet 
zijnde een medewerker van het bevoegd gezag) 
ook mag worden gebruikt in plaats van een fei-
tenvaststelling.     
 9. Naar ik aanneem zit het verschil tussen 
de uitspraken van 9 april 2014 en 8 juni 2016 
enerzijds (wél bewijs van een derde toegestaan) 
en de uitspraken van 25 november 2015 en 24 
februari 2016 anderzijds (geen bewijs van een 
derde toegestaan) in de geloofwaardigheid van 
diegene die de waarneming heeft verricht of het 
bewijs aanlevert. In de eerste twee zaken vindt de 
Afdeling het bewijs wél geloofwaardig omdat het 
afkomstig is van een (ogenschijnlijk) onafhanke-
lijke derde. In het tweede paar zaken vindt de Af-
deling het bewijs juist niet geloofwaardig omdat 
het van de verzoeker om handhaving afkomstig 
is. Daar valt natuurlijk best wat voor te zeggen. 
Als iemand geen belang heeft bij het manipuleren 
van bewijs, komt het bewijs ook betrouwbaarder 
over. Het probleem is alleen dat de Afdeling niet 
zegt als eis te stellen dat diegene die de waarne-
ming verricht geloofwaardig is. De Afdeling zegt 
als eis te stellen dat de waarneming moet zijn 

 5. Hoe bewijs je als bestuursorgaan dat de 
overtreder een dwangsom heeft verbeurd? In 
eerste instantie was dat niet anders dan in de rest 
van het bestuursrecht (zie bijvoorbeeld: ABRvS 
28 december 2011,  ECLI:NL:RVS:2011:BU9457 ), 
maar al gauw stelde de Afdeling bijzondere eisen 
aan dat bewijs (ABRvS 13 juni 2012,  JM  2012/103, 
met mijn annotatie): ‘aan een invorderingsbe-
sluit dient naar het oordeel van de Afdeling een 
deugdelijke en controleerbare vaststelling van 
relevante feiten en omstandigheden ten grond-
slag te liggen. Dit brengt met zich dat de waar-
neming van feiten en omstandigheden die leiden 
tot verbeurte van een dwangsom dient te worden 
gedaan door een ter zake deskundige medewer-
ker van het bevoegd gezag en dat bevindingen 
op schrift worden gesteld. Het geschrift dient in 
beginsel ten minste te bevatten de plaats, het tijd-
stip en de datum van de waarneming, een inzich-
telijke beschrijving van de gehanteerde werkwij-
ze en een inzichtelijke beschrijving van hetgeen 
is waargenomen. Dit geschrift dient voorts te zijn 
voorzien van een ondertekening door de opstel-
ler en een dagtekening’. Deze overweging is door 
de Afdeling daarna regelmatig herhaald (al dan 
niet in de vorm van een verkorte verwijzing). Zie 
voor een recente (en complete) standaardover-
weging op dit punt: ABRvS 28 december 2016, 
 ECLI:NL:RVS:2016:3471 , r.o. 12.1.     
 6. Ook in de hier geannoteerde uitspraak 
verwijst de Afdeling naar deze lijn. Deze uitspraak 
is volgens mij echter in strijd met de door de Af-
deling gestelde eis dat de waarneming op grond 
waarvan wordt geconcludeerd dat er een dwang-
som is verbeurd moet zijn verricht door een ter 
zake deskundige medewerker van het bevoegd 
gezag. De bewoners van de panden, laat staan 
de buren daarvan, zijn geen ter zake deskundige 
medewerkers van het bevoegd gezag. Weliswaar 
heeft een ter zake deskundige medewerker van 
het bevoegd gezag die waarnemingen van de be-
woners en buren op schrift gesteld, maar hij heeft 
die waarnemingen niet zelf verricht.     
 7. Bovendien is deze uitspraak in strijd 
met twee eerdere uitspraken. De Afdeling heeft 
op 25 november 2015 (  AB  2016/14 ) en 24 febru-
ari 2016 ( ECLI:NL:RVS:2016:469 ) geoordeeld dat 
het bewijs van een derde juist niet mag worden 
gebruikt om te concluderen dat een dwangsom 
is verbeurd. In de uitspraak van 25 november 
2015 overwoog de Afdeling zelfs: ‘dat niet altijd 
aan alle eisen uit de uitspraak van 13 juni 2012 
hoeft te worden voldaan laat echter onverlet dat 
de waarneming van feiten en omstandigheden 
die leiden tot verbeurte van een dwangsom dient 
te worden gedaan door een ter zake deskundige 
medewerker van het bevoegd gezag. De bij het 
verzoek van appellant A. en appellant B. van 20 
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dit vlak bleken de ‘eisen’ dus toch geen eisen te 
zijn. Verrassender vond ik dat de Afdeling op 25 
november 2015 (  AB  2016/14 , met mijn annotatie) 
op haar schreden lijkt terug te keren door te oor-
delen dat ook foto’s en ander bewijs toch gewoon 
aan de eisen uit de uitspraak van 13 juni 2012 
moeten voldoen. Dat oordeel leek voornamelijk 
ingegeven te zijn vanuit de wens om niet toe te 
staan dat de verzoeker om handhaving bewijs 
levert (die zou dat immers vanuit eigen belang 
kunnen manipuleren). In dat kader lag een ver-
wijzing naar de eisen, waaronder dat de waarne-
ming door een ter zake deskundige medewerker 
van het bevoegd gezag moet zijn verricht, voor 
de hand. Vanuit een breder perspectief is het 
gewoon een onhandige uitspraak (zie mijn com-
mentaar in   AB  2016/14 ). Bestuursrechters moeten 
nu altijd van vrijwel alle eisen gaan afwijken bij 
foto’s. Wat is dan nog de waarde van die eisen? 
Wat daar verder ook van zij: deze discussie on-
derstreept volgens mij in ieder geval dat de ‘eisen’ 
van de Afdeling eigenlijk alleen maar eisen zijn 
als het de Afdeling zo uitkomt.     
 13. Dit alles leidt mij tot de volgende conclu-
sie. De Afdeling heeft eisen geformuleerd die ze 
zelf helemaal niet wil toepassen. Strikte en con-
sequente toepassing daarvan in de praktijk zou 
ertoe leiden dat de Afdeling bewijs moet uitslui-
ten dat zij op zich betrouwbaar en geloofwaardig 
(‘deugdelijk en controleerbaar’) acht. Dat wil de 
Afdeling om begrijpelijke redenen niet doen. Dat 
heeft echter tot gevolg dat de eisen van de Af-
deling eigenlijk helemaal geen eisen meer zijn, 
maar meer een soort losse richtlijnen. Dat is niet 
alleen het geval ten aanzien van de eis dat de 
waarneming moet zijn verricht door een ter zake 
deskundige medewerker van het bevoegd gezag, 
maar ook ten aanzien van de andere zes door de 
Afdeling gestelde eisen. Het gevolg is dat wat de 
Afdeling zegt en wat de Afdeling doet ten aanzien 
van het bewijs bij invorderingsbeschikkingen, 
twee hele andere dingen zijn. Daardoor lijken de 
uitspraken met elkaar in tegenspraak. Deze gang 
van zaken lijkt mij onwenselijk. Om die reden zou 
ik de Afdeling in overweging geven om de eisen 
(expliciet) los te laten en het bewijs bij invorde-
ring simpelweg te toetsen aan  art. 3:2  Awb. Het 
bewijs moet gewoon deugdelijk en controleer-
baar zijn en dat kan de Afdeling dan van geval 
tot geval gaan toetsen. De vraag of het bewijs van 
een ter zake deskundige medewerker van het be-
voegd gezag afkomstig is, dan wel of het betref-
fende stuk gedagtekend en ondertekend is, is dan 
(ook voor de buitenwereld) alleen nog maar rele-
vant als aanwijzing voor het te geven antwoord 
op de vraag of het bewijs deugdelijk en contro-
leerbaar is.    
 T.N. Sanders             

verricht door een ter zake deskundige medewer-
ker van het bevoegd gezag.     
 10. Nog interessanter vind ik dat de Afdeling 
iets soortgelijks heeft gedaan bij de andere eisen 
die zij heeft gesteld. Dat leidt tot de ietwat komi-
sche situatie dat de Afdeling eerst een ‘eis’ stelt en 
vervolgens vooral bezig is met uitleggen waarom 
‘in dit geval’ toch niet aan die eis hoeft te worden 
voldaan. Een paar voorbeelden om die stelling te 
onderbouwen.     
 11. Eisen zes en zeven van de Afdeling zijn 
dat de feitenvaststelling ondertekend en gedag-
tekend moet zijn. Het ontbreken van een hand-
tekening en een dagtekening leek voor de Afde-
ling aanvankelijk ook een breekpunt. Bij digitale 
feitenvaststellingen (waar een handtekening en 
dagtekening doorgaans ontbreken) moest de op-
steller daarom achteraf verklaren dat hij het had 
opgesteld en wanneer dat dan was (ABRvS 13 
november 2013,   AB  2014/58 , met mijn annotatie). 
Later bleek dat het ontbreken van een dagteke-
ning en een handtekening van de medewerker 
— omdat de feitenvaststelling bijvoorbeeld in de 
invorderingsbeschikking zelf was opgenomen 
— geen bezwaar vormde, omdat voor iedereen 
duidelijk was wie de controle had uitgevoerd en 
wanneer die controle was uitgevoerd (ABRvS 27 
augustus 2014,  ECLI:NL:RVS:2014:3235 ). In een 
geval waarin uit de feitenvaststelling niet bleek 
op welke datum het was opgesteld oordeelde de 
Afdeling verder dat ‘af valt te leiden dat zij op de-
zelfde dagen zijn opgesteld als die waarop de be-
treffende controles zijn uitgevoerd’ (ABRvS 30 juli 
2014,  ECLI:NL:RVS:2014:2899 ). Een dagtekening 
is dus eigenlijk ook niet nodig. Ik leid hieruit af 
dat een handtekening en dagtekening voor de Af-
deling eigenlijk niet echt van belang zijn, zo lang 
maar duidelijk is wie de waarnemingen heeft 
verricht en wanneer dat dan was. Eisen zes en ze-
ven zijn bij nader inzien volgens mij dus eveneens 
geen eisen.     
 12. Bij foto’s worstelt de Afdeling ook met 
de door haar zelf gestelde eisen. De Afdeling ging 
bij het stellen van haar eisen immers uit van een 
schriftelijke feitenvaststelling (de ‘bevindingen 
moeten op schrift worden gesteld’). Daar zijn de 
eisen dus op toegespitst. Die eisen zijn dus niet 
goed toepasbaar als aan de invorderingsbeschik-
king (enkel) fotografisch bewijs ten grondslag 
wordt gelegd. Hoe onderteken je immers een 
foto? En schrijf je dan op de achterkant van de 
foto de inzichtelijke beschrijving van de werkwij-
ze? De Afdeling week dus al snel af van de eisen 
als het om ‘ander bewijs’ gaat dan een schrifte-
lijke feitenvaststelling (nog geen maand na het 
stellen van de eisen, zie: ABRvS, 25 juli 2012, 
 ECLI:NL:RVS:2012:BX2610  en ABRvS 20 maart 
2013,  JM  2013/62, met mijn annotatie). Ook op 
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