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In de huidige Coronacrisis wordt er mogelijk minder handhavend opgetreden door de gemeente of 

de provincie. Of juist meer. Denk aan het geval dat u noodgedwongen binnen uw recyclingbedrijf 

afvalstoffen hoger moet opslaan dan vergund én er hierdoor bijvoorbeeld broei kan ontstaan. Dit artikel 

geeft u een overzicht welke bestuurlijke handhavingsinstrumenten er zijn, welke spelregels hiervoor 

gelden en wat u hiertegen kunt doen.

D
e gemeente of provincie heeft drie bestuur-

lijke handhavingsinstrumenten. Het eerste 

handhavingsinstrument betreft de last onder 

bestuursdwang. Bij een last onder bestuurs-

dwang maakt het bevoegd gezag zelf de over-

treding ongedaan op kosten van de overtreder. Het tweede 

handhavingsinstrument betreft de bestuurlijke boete.

Het derde en verreweg meest toegepaste handhavingsin-

strument betreft de last onder dwangsom. Hierbij wordt de 

overtreder opgedragen om zelf de vermeende overtreding te 

beëindigen en beëindigd te houden, al dan niet binnen een 

bepaalde (begunstigings)termijn. Gebeurt dit niet (binnen 

deze begunstigingstermijn), dan verbeurt de overtreder 

daarna een dwangsom aan de gemeente of de provincie. 

Uit de rechtspraak blijkt dat er een beginselplicht tot 

handhaving geldt in gevallen, waarin sprake is van strijdig-

heid met de regelgeving. Daaruit blijkt ook dat er twee bijzon-

dere omstandigheden zijn, op grond waarvan de gemeente of 

provincie van bestuurlijke handhaving moet afzien. De eerste 

bijzondere omstandigheid is ‘concreet zicht op legalisatie’.

De tweede bijzondere omstandigheid is dat ‘bestuurlijke 

handhaving zodanig onevenredig is, in verhouding tot de daar-

mee te dienen doelen’, zodat daarvan moet worden afgezien. 

Tenslotte blijkt uit de rechtspraak dat de gemeente of provincie in 

beginsel behoort te handelen volgens haar eigen handhavingsbe-

leid, indien zij zelf dergelijk handhavingsbeleid heeft opgesteld.

Voorkomen is beter dan genezen
In bestuurlijke handhavingszaken is het ook verstandig om 

in een zo vroeg mogelijk stadium daartegen te (laten) ageren, 

omdat dan namelijk nog de meest optimale sturing mogelijk is 

en daardoor zelfs een besluit tot bestuurlijke handhaving kan 

worden voorkomen. Een dergelijke procedure start namelijk soms 

eerst met een bestuurlijke schriftelijke waarschuwing, daarna 

doorgaans met een schriftelijk voornemen en tenslotte pas met 

een schriftelijk besluit. In elk stadium kan daarop worden gere-

ageerd richting gemeente of provincie, bij voorkeur schriftelijk. 

Zo is namelijk de indiening van een ontvankelijke én ver-

gunbare omgevingsvergunning-aanvraag voor de activiteit 

milieu bij het bevoegd gezag al voldoende om concreet zicht 

op legalisatie te doen laten ontstaan en hierdoor bestuur-

lijke handhaving te voorkomen. Zo blijkt uit de rechtspraak.

Daarnaast blijkt uit de rechtspraak dat de beoordeling van 

de vraag of concreet zicht op legalisatie bestaat, ambtshalve 

dient te worden getoetst in een bouwkwestie, zelfs ook als 

er (nog) geen omgevingsaanvraag bouwen is ingediend bij 

het bevoegd gezag, indien het bouwplan past in het bestem-

mingsplan. Wanneer legalisatie daarvan mogelijk is, kan toch 

concreet zicht op legalisatie ontbreken, bijvoorbeeld indien 

de overtreder weigerachtig is om een omgevingsvergun-

ningaanvraag bouwen in te dienen bij het bevoegd gezag.

Tenslotte blijkt uit de rechtspraak dat, daar waar het 

gaat om de activiteiten, die in strijd zijn met het gemeen-

telijk bestemmingsplan, er pas sprake is van concreet zicht 

op legalisatie, vanaf het moment van ter inzage legging van 

het ontwerpbestemmingsplan of het moment van ter inzage 

legging van het ontwerpbesluit tot legalisatie daarvan, 

als het gaat om een planologisch besluit dat moet worden 

voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

handhaving onevenredig; overmacht
Soms is er geen concreet zicht op legalisatie mogelijk, 

maar kan bestuurlijke handhaving toch worden voorko-

men, in het geval die namelijk zodanig onevenredig is, in 

verhouding tot de daarmee te dienen doelen, zodat daar-

van moet worden afgezien. Niet alleen in het geval van een 

overtreding van geringe aard en ernst, maar in sommige 

gevallen dus ook daarbuiten, kan dan bestuurlijke handha-

ving toch onevenredig zijn, zo blijkt ook uit de rechtspraak. 

Zo is het in de praktijk wel eens voorgekomen dat een 

last onder dwangsom van de provincie is gestrand bij de 

hoogste bestuursrechter, omdat de vergunde opslaghoogte 

van enkele meters voor afvalstoffen slechts met enkele cen-

timeters werd overschreden. In een enkel geval werd door 

de bestuursrechter bestuurlijke handhaving ook onevenre-

dig geacht, omdat weliswaar nog geen sprake was van con-

creet zicht op legalisatie, maar het bevoegd gezag zich al 

wel bereid toonde om de procedure tot legalisatie te voeren.

Uit de wet blijkt voorts dat er geen bestuurlijke sanc-

tie wordt of mag worden opgelegd, in het geval er sprake 

is van een rechtvaardigingsgrond voor een overtreding. 

Bij dergelijke rechtvaardigingsgronden moet u onder 

meer denken aan bijvoorbeeld overmacht en noodweer.

Onherroepelijk
Het komt geregeld voor dat ondernemers pas rechts-

hulp inroepen, als zijn geen enkele uitweg meer weten en 

het dwangsombesluit zelfs al onherroepelijk is geworden. Zij 

worden dan namelijk daarna geconfronteerd met een besluit 

tot invordering van deze dwangsom. Uit de wet blijkt namelijk 

dat het bevoegd gezag eerst ook nog een dergelijk invorde-

ringsbesluit moet nemen jegens een overtreder, voordat het 

deze overtreder kan aanmanen tot betaling van de dwangsom.

De mogelijkheden om te sturen zijn dan weliswaar kleiner, 

maar zeker niet kansloos. Ook dergelijke invorderingsbeslui-

ten kunnen dan namelijk soms toch nog met succes worden 

aangevochten, zelfs al is dus het onderliggende dwangsom-

besluit al onherroepelijk. Het onderliggende onherroepelijke 

dwangsombesluit kan weliswaar in beginsel rechtens niet 

meer met succes ter discussie worden gesteld bij het opkomen 

tegen deze invorderingsbesluiten, maar in uitzonderingsgeval-

len is dit dus wel mogelijk, zo blijkt ook uit de rechtspraak.

Die uitzonderingsgevallen zijn dat er evident geen sprake is 

van een overtreding en/of wanneer de betrokkene evident geen 

overtreder is. Voorts blijkt uit de rechtspraak dat er aan deze 

invorderingsbesluiten strenge eisen worden gesteld aan het 

bevoegd gezag, daar waar het gaat om het leveren van bewijs dat 

één of meer vermeende overtredingen hebben plaatsgevonden.

Deugdelijke motivering
Hierdoor komt het in mijn praktijk komt het toch nog gere-

geld voor dat van een deugdelijke en/of controleerbare vaststel-

ling van de relevante feiten en omstandigheden geen sprake is 

en een invorderingsbesluit van de gemeente of provincie toch 

nog onderuit gaat, omdat daardoor namelijk het bewijs van een 

gestelde overtreding niet is geleverd. Zelfs dus in het geval het 

onderliggende dwangsombesluit toch al onherroepelijk was.

Verder heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Wattel (een 

soort van gerechtelijk adviseur) in zijn conclusie van 4 april 

2018 aan de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, geconcludeerd dat, anders 

dan voorheen, ook de financiële draagkracht van een overtreder 

een bijzondere omstandigheid betreft, waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het nemen van invorderingsbesluiten.

Sindsdien blijkt overigens uit de rechtspraak van deze 

hoogste bestuursrechter dat een beroep op deze financi-

ele draagkracht nog nooit heeft geleid tot het sneuvelen 

van een invorderingsbesluit. Er gelden namelijk strenge 

eisen voor de overtreder om aan te tonen dat hij of zij geen 

financiële draagkracht heeft. Niettemin is het voorstelbaar 

dat, vanwege de huidige Coronacrisis, het argument van 

het ontbreken van financiële draagkracht nu wel eens met 

succes in stelling zou kunnen worden gebracht tegen invor-
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deringsbesluiten. Het is afwachten of en hoe de (hoogste) 

bestuursrechter in zodanig geval daarover gaat oordelen. 

Verjaringstermijn
Een laatste reddingsboei voor een overtreder is het doen 

van een beroep op verjaring. In de wet is namelijk een korte 

verjaringstermijn van slechts één jaar opgenomen voor de 

invordering van dwangsommen. Die verjaringstermijn begint 

te lopen na de dag, waarop zij (van rechtswege) is verbeurd. 

Die verjaringstermijn kan worden gestuit, maar dit moet 

dan wel correct gebeuren. Zo is in de rechtspraak namelijk 

bepaald dat een invorderingsbesluit geen stuitingshande-

ling betreft, die deze verjaringstermijn (van één jaar) stuit.

Voorts blijkt ook uit de rechtspraak dat een aanmaning, die 

moet plaatsvinden na het nemen van een invorderingsbesluit, op 

de juiste wijze rechtsgeldig moet gebeuren. Anders is er namelijk 

geen sprake is van een correcte stuiting van een lopende verja-

ringstermijn. Overigens is de rechtspraak hier wel redelijk soepel 

voor de gemeente of provincie, in die zin dat bijvoorbeeld een 

onjuiste aanmaningstermijn toch geen nadelige gevolgen heeft.

Als de bevoegdheid tot invordering is verjaard, dient een 

eventueel bezwaar en/of beroep tegen een last onder dwangsom 

en/of een daarop volgend invorderingsbesluit, waarin een expli-

ciet beroep is gedaan op deze verjaring, weliswaar niet-ontvan-

kelijk te worden verklaard, maar die niet-ontvankelijkheid is dan 

tevens het schriftelijke bewijs dat sprake is van verjaring daarvan.


