
 

 

NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT – NR.93 

 
Hantering criterium ‘gegronde vrees voor herhaling’ bij de bevoegdheid tot het 

opleggen van een (reguliere) last onder dwangsom 

In een uitspraak van 24 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1955) hanteert de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State het criterium of er sprake was van ‘gegronde 

vrees voor herhaling’ van de overtreding. De overtreding betrof reinigingswerkzaamheden op 

het perceel in strijd met art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, Wabo. 

 

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van de Afdeling (ABRvS 21 december 2011, nr. 

201103651/1/H2), wordt in deze uitspraak overwogen dat de rechtbank terecht heeft 

beoordeeld of gegronde vrees voor herhaling van de reinigingswerkzaamheden bestond en 

het college diende over te gaan tot oplegging van een last onder dwangsom. Naar het 

oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank die vraag terecht ontkennend beantwoord. 

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat tussen partijen niet in geschil is dat op het 

voorterrein van het perceel van de eigenaar van het pand na ontvangst van de brief van het 

college van burgemeester en wethouders geen reinigingswerkzaamheden zijn 

geconstateerd. Anders dan appellant betoogt, is de omstandigheid dat in het verleden, naar 

gesteld, in strijd met het bestemmingsplan is gehandeld, onvoldoende om gegronde vrees 

voor herhaling aan te nemen, zo is opgenomen in de onderhavige uitspraak. 

 

Ten aanzien van het criterium of er ‘gegronde vrees voor herhaling bestaat’ bij het oplegggen 

van een reguliere last onder dwangsom, heeft men zich in de literatuur kritisch uitgelaten (zie 

bijvoorbeeld ABRvS 21 december 2011, AB 2012/210, m.nt. F.R. Vermeer en ABRvS 11 juli 

2012, AB 2012/255, m.nt. F.R. Vermeer). Voornoemd criterium vloeit immers niet voort uit de 

wet of uit de wetsgeschiedenis. De toets van de ‘gegronde vrees voor herhaling’ zoals de 

Afdeling deze hanteert in de uitspraak van 11 december 2011 is in latere Afdelingsuitspraken 

gecorrigeerd. Zo komt de Afdeling in de uitspraak van 11 juli 2012 (nr. 201104260/1/A4 ) 

terug op voornoemde uitspraak van 21 december 2011. Overwogen wordt in die uitspraak 

dat de gestelde omstandigheid dat geen gegronde vrees voor herhaling bestaat, géén 

bijzondere reden is op grond waarvan van handhaving zou moeten worden afgezien. 

 

Anders dan in de uitspraak van december 2012 - waarin de Afdeling (zelfstandig) oordeelt 

dat ‘gegronde vrees voor herhaling’ een geldend criterium betreft (r.o. 2.7.) - heeft 
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verweerder zijn beslissing in het onderhavige geval gebaseerd op het ontbreken van 

‘gegronde vrees voor herhaling’ (r.o. 3.1.). Dit is wat door de rechtbank en de Afdeling wordt 

getoetst. Gelet op de eerdere jurisprudentie van de Afdeling (ABRvS 11 juli 2012, nr. 

201104260/1/A4 en ABRvS 7 augustus 2013, nr. 201206344/1/A4), mag worden 

aangenomen dat ‘gegronde vrees voor herhaling’ niet heeft te gelden als nieuw zelfstandig 

criterium bij het oplegggen van een reguliere last onder dwangsom. Hantering hiervan zou 

een inperking van de bevoegdheid tot handhavend optreden betekenen en een verzwaarde 

bewijslast bij het bevoegd gezag meebrengen. Uit art. 5:2 Awb volgt immers dat de 

mogelijkheid dat een reeds gepleegde overtreding herhaald kan worden, voldoende is voor 

de bevoegdheid tot handhaving. Of (gegronde) vrees voor herhaling bestaat, is daarbij niet 

relevant. Zie tevens mijn annotatie bij de hier besproken uitspraak: ABRvS 24 juni 2015, AB 

2015/254, m.nt. C.M.M. van Mil. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil. 

 

 

Rechtsonzekere doeleindenomschrijving en voorwaardelijke verplichting 

Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Nijkerk het bestemmingsplan 

“Nijkerkerveen en Holkerveen” vastgesteld. In beroep bij de Afdeling komt aan de orde of de 

doeleindenomschrijving, en de daarin opgenomen voorwaardelijke verplichting, horende bij 

de bestemming “Bedrijventerrein” rechtsonzeker zijn, zoals gesteld door appellanten. 

  

De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 19 augustus 2015 (nr. 201410315) dat dit het geval 

is. De realisering van de bestemming is afhankelijk gesteld van een nadere afweging die, 

gelet op de rechtszekerheid en uitvoerbaarheid van het plan, reeds bij de bestemming had 

moeten worden gemaakt. Voor de praktijk, waarin regelmatig de afweging tussen flexibiliteit 

en rechtszekerheid moet worden gemaakt, een interessante uitspraak. 

  

In artikel 8.1 van de planregels van het betreffende bestemmingsplan zijn de voor 

“Bedrijventerrein” aangewezen gronden bestemd voor:  

1. bedrijven tot en met categorie 2 van Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten; 

2. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.1", tevens voor bedrijven 

tot en met categorie 3.1 van Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten en voor bedrijven 

tot en met categorie 3.2 van Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten, met voor 

laatstgenoemde bedrijven de voorwaardelijke verplichting dat het bedrijf naar aard en 

invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot maximaal categorie 3.1 

van Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten; 

(…) 

  

Appellanten betogen dat deze doeleindenomschrijving onduidelijk is. Zij stellen dat de 

daarin opgenomen voorwaardelijke verplichting rechtsonzeker is, omdat niet 

objectiveerbaar is wanneer daaraan is voldaan. Dit betoog slaagt. 
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De Afdeling overweegt dat het niet ongebruikelijk is om een dergelijk criterium in een plan 

op te nemen. Het is gebruikelijk dat een voorwaarde wordt opgenomen voor het 

toepassen van een afwijkingsbevoegdheid, waarbij het college van burgemeester en 

wethouders per concreet geval een afweging over de invulling van het criterium kan 

maken. Een dergelijk criterium kan echter niet zonder nadere afweging bij recht worden 

toegestaan, zoals in dit geval is gebeurd. De Afdeling overweegt als volgt: 

  

“Een dergelijk criterium is naar het oordeel van de Afdeling echter niet geschikt om, zoals 

in het voorliggende plan, zonder nadere objectivering te worden opgenomen in de 

beschrijving van een bestemming die bij recht wordt toegestaan. De realisering van de 

bestemming wordt daarmee afhankelijk gesteld van een nadere afweging die, gelet op de 

rechtszekerheid en de uitvoerbaarheid van het plan, reeds bij de rechtstreekse 

bestemming had moeten worden gemaakt.” 

  

De planregels beschrijven niet onder welke voorwaarden een bedrijf naar ‘aard en 

invloed’ geacht kan worden te behoren tot een lagere milieucategorie. Daardoor is het 

onzeker welke bedrijven zich uiteindelijk op de gronden kunnen vestigen. 

  

Met betrekking tot de term ‘voorwaardelijke verplichting’ uit artikel 8.1 van de planregels 

overweegt de Afdeling dat de planregel weliswaar de term ‘voorwaardelijke verplichting’ 

bevat, maar dat de bepaling geen verplichting inhoudt waaraan moet worden voldaan 

teneinde de bestemming te mogen realiseren. De bepaling is derhalve niet 

kwalificeerbaar als een voorwaardelijke verplichting. 

  

Een criterium zoals hiervoor genoemd kan dus wel in een bestemmingsplan worden 

opgenomen voor het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid, waarbij per geval een 

afweging over de invulling van het criterium kan worden gemaakt. Het opnemen van een 

dergelijk criterium in de beschrijving van een bestemming die bij recht wordt toegestaan, 

zoals hier aan de orde, is echter niet toegestaan. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Wouters. 

 

 

Arrest van de Hoge Raad: een invorderingsbeschikking heeft geen stuitende 

werking en verduidelijking van het begrip ‘erkenning’. 

Op 3 april 2015 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen 

(ECLI:NL:HR:2015:817). In het arrest heeft de Hoge Raad bevestigd dat een 

invorderingsbeschikking de verjaring van dwangsommen niet stuit. In het arrest komt nog 

een interessant onderwerp aan de orde, namelijk de erkenning van geldschulden. De 

Hoge Raad bepaalt dat het “recht op betaling” uit artikel 4:105 lid 2 Awb zowel op de 

erkenning van het bestaan van de geldschuld, als de erkenning van het recht van het 

bestuursorgaan om de geldschuld op te eisen bestaat. 

  

Casus 

De casus is als volgt. De gemeente Simpelveld heeft op 21 maart 2011 een dwangsom 

opgelegd aan een inwoner van de gemeente die zonder een toereikende 

omgevingsvergunning een schuur heeft gebouwd. Op last van een dwangsom van € 

2.000,- per week, met een maximum van € 20.000,- moest de schuur verwijderd worden 
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voor 1 mei 2011. Na een ongegrond bezwaar is het besluit uiteindelijk onherroepelijk 

geworden. Door het niet voldoen aan de last raakt het maximale bedrag aan 

dwangsommen verbeurd op 10 juli 2011. De gemeente stuurt op 13 maart 2012 een brief 

waarbij de inwoner in de gelegenheid wordt gesteld de verbeurde boetes te voldoen. Op 

26 april 2012 wordt uiteindelijk een besluit tot invordering van de verbeurde 

dwangsommen (invorderingsbeschikking) genomen, op grond van artikel 5:37 Awb. Het 

tegen de invorderingsbeschikking gemaakte bezwaar wordt ongegrond verklaard. Op 24 

juli 2012 stelt de inwoner zich op het standpunt dat de bevoegdheid om tot invordering 

van de verbeurde dwangsommen over te gaan inmiddels is verjaard. Op 12 november 

2012 ten slotte vaardigt de gemeente een dwangbevel tot betaling van de hoofdsom uit. 

Dit dwangbevel is onderwerp van het geding in cassatie. De inwoner vorderde op de voet 

van art. 4:123 lid 2 Awb in verbinding met art. 438 Rv een verbod de executie van het 

dwangbevel door te zetten. Daaraan werd ten grondslag gelegd dat de vordering tot 

betaling van de dwangsommen is verjaard. 

  

Invorderingsbeschikking 

Artikel 5:35 Awb bepaalt dat de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde 

dwangsom verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. In 

bovenstaande casus is op 10 juli 2011 van rechtswege het maximale bedrag aan 

dwangsommen verbeurd. Derhalve eindigt de verjaringstermijn op 11 juli 2012,tenzij er 

tussentijds is gestuit. De vraag is nu of de invorderingsbeschikking een dergelijke stuiting 

van de verjaringstermijn teweeg heeft gebracht. De Hoge Raad is van oordeel dat dit niet 

het geval is. Dit is in overeenstemming met eerdere rechtspraak van lagere rechters en 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

  

Zo heeft de rechtbank Gelderland in haar uitspraak van 11 juli 2013 

(ECLI:NL:RBGEL:2013:1567) overwogen dat: 

“(…) een invorderingsbeschikking als bedoeld in artikel 5:37, eerste lid, van de Awb niet 

kan worden aangemekrt als een rechtshandeling in de zin van artikel 4:106 van die 

wet.”.   

  

Ook het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch was deze mening al toegedaan in een arrest van 

12 november 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:5332): 

“Het hof is van oordeel dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat 

invorderingsbeschikkingen als bedoeld in artikel 5:37 Awb niet een stuiting 

bewerkstelligen van de in artikel 5:35 Awb bedoelde verjaringstermijn.”. 

  

Daarnaast heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een 

uitspraak van 24 december 2013 (ECLI:NL:RVS2013:2626) (impliciet) geoordeeld dat 

een invorderingsbeschikking niet kan worden aangemerkt als een stuitingshandeling. Zo 

oordeelt de ABRvS in voornoemde uitspraak dat er weliswaar binnen een jaar na het 

verbeuren van de dwangsom een invorderingsbeschikking is genomen, maar dat: 

“(…) vast [staat] dat de verjaring niet is gestuit als bedoeld in artikelen 4:105 en 4:106 

van de Algemene wet bestuursrecht of is verlengd als bedoeld in artikel 4:111 van de 

Awb.”. 

  

De hoogste rechtscolleges zijn het er dus over eens; het nemen van een 

invorderingsbeschikking is niet aan te merken als een stuitingshandeling. De 
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stuitingshandelingen uit artikel 4:105 en 4:106 Awb zijn limitatief. Bovendien schrijft de 

Awb een bepaalde opeenvolging van te verrichten handelingen voor, die meebrengen dat 

de invorderingsbeschikking een voorwaarde vormt om vervolgens aan te kunnen manen 

tot betaling van de dwangsom (artikel 5:37 lid 1 Awb). De invorderingsbeschikking kan 

niet als aanmaning in de zin van art. 4:112 lid 1 Awb worden aangemerkt, gezien 

hetgeen is overwogen omtrent de door de wetgever beoogde opeenvolging van 

handelingen en de rechtszekerheid. 

  

Het arrest van de Hoge Raad brengt aldus op zichzelf niets nieuws, maar bevestigt wel 

rechtspraak van lagere rechters en van de Afdeling. 

  

Erkenning 

Op grond van artikel 4:105 lid 2 van de Awb wordt door erkenning van het recht op 

betaling de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het recht erkent, gestuit. De 

Hoge Raad bepaalt in dit arrest tevens dat het “recht op betaling” uit artikel 4:105 lid 2 

Awb zowel ziet op de erkenning van het bestaan van de geldschuld als zodanig, als op 

de erkenning van het recht van het bestuursorgaan om de geldschuld op te eisen. 

  

In deze zaak heeft de inwoner erkend dat de last is overtreden en dat het maximale 

bedrag aan dwangsommen is verbeurd. De inwoner heeft daarbij echter betwist dat de 

gemeente de verbeurde dwangsommen kan invorderen. Blijkens het arrest heeft hij zich 

tegenover de gemeente op het standpunt gesteld dat het haar op grond van (onder meer) 

het vertrouwensbeginsel niet vrijstond tot invordering van de dwangsommen over te 

gaan. Dit moet volgens de Hoge Raad zo geïnterpreteerd worden dat de inwoner 

meende niet tot betaling te kunnen worden genoopt door de gemeente. De Hoge Raad 

oordeelt dat geen sprake is geweest van een erkenning van ‘het recht op betaling’ die 

ingevolge art. 4:105 lid 2 Awb de verjaring stuit. 

  

Slot 

Dit arrest bevestigt aldus ten eerste dat een invorderingsbeschikking de verjaring van 

dwangsommen niet stuit. Dit is in overeenstemming met eerdere rechtspraak. Daarnaast 

bepaalt de Hoge Raad in dit arrest dat een erkenning van de verschuldigdheid van 

verbeurde dwangsommen niet gelijk kan worden gesteld aan een erkenning van ‘het 

recht op betaling’,die ingevolge art. 4:105 lid 2 Awb de verjaring stuit. Nu de inwoner 

heeft betwist dat de gemeente tot invordering van de dwangsommen over kon gaan, 

heeft hij daarmee zijn geldschuld niet erkend in de zin van artikel 4:105 lid 2 Awb. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Wouters en Chantal van Mil. 
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Omvang geschil mag na afloop beroepstermijn niet worden uitgebreid door 

aanvechten nieuw besluitonderdeel 

In ABRvS 3 juni 2015 (nr. 201403153/1/R1) is de vraag aan de orde of appellant na afloop 

afloop van de beroepstermijn nog een nieuwe grond mocht aanvoeren. De Afdeling is van 

van oordeel dat dat in dit geval niet mogelijk was. Deze uitspraak is van belang omdat de 

de aangevoerde grond betrekking heeft op een bestemming waartegen al wel gronden 

gronden waren ingediend. 

  

Wat was het geval? In zijn beroepschrift heeft appellant de bestemming ”Natuur” 

aangevochten voor zover het betreft de bouwregels voor erfafscheidingen. In een nader stuk 

nader stuk komt appellant op tegen de bestemming ”Natuur” voor zover niet is voorzien in 

voorzien in recreatief gebruik. Deze laatste grond moet volgens de Afdeling buiten 

beschouwing worden gelaten. 

  

Ter motivering geeft de Afdeling aan dat zij zich in beroepsprocedures tegen besluiten 

besluiten waarbij veel uiteenlopende belangen zijn betrokken, zoals een bestemmingsplan of 

bestemmingsplan of andere besluiten op het gebied van het omgevingsrecht, gesteld ziet 

ziet voor specifieke problemen bij de bewaking van de goede procesorde, de zorgvuldigheid 

zorgvuldigheid en de doelmatigheid van de procedure. Deze houden verband met de 

omvang en de complexiteit van het door de rechter te beslechten geschil alsmede met de 

met de omstandigheid dat het rechterlijk onderzoek vaak aan een beperkte termijn is 

gebonden en mogelijk ook het doen verrichten van deskundigenonderzoek omvat. 

  

Omwille van de zorgvuldigheid en de doelmatige voortgang van het rechterlijk onderzoek is 

onderzoek is het volgens de Afdeling daarom belangrijk dat vóór de aanvang van dat 

onderzoek duidelijk is welke onderdelen van het besluit worden aangevochten. Die 

duidelijkheid vóór de aanvang van het rechterlijk onderzoek is evenzeer van belang omdat bij 

omdat bij zulke besluiten vaak veel belanghebbenden zijn betrokken en die betrokkenheid 

betrokkenheid zich vaak beperkt tot één of enkele besluitonderdelen. 

  

Gelet op het belang van een efficiënte geschilbeslechting, alsmede de rechtszekerheid van 

rechtszekerheid van de andere belanghebbenden, kan in het licht van de goede procesorde 

procesorde in een procedure tegen besluiten waarbij veel uiteenlopende belangen zijn 

zijn betrokken, zoals een bestemmingsplan of andere besluiten op het gebied van het 

omgevingsrecht, daarom naar het oordeel van de Afdeling niet worden aanvaard dat de 

de omvang van het geschil na afloop van de beroepstermijn of de gegeven termijn voor het 

voor het aanvullen van de gronden wordt uitgebreid door het aanvechten van een nieuw 

nieuw besluitonderdeel. 

  

In dit geval ziet de Afdeling kennelijk de bestemming ”Natuur” voor zover niet is voorzien in 

voorzien in recreatief gebruik, als een nieuw besluitonderdeel, waartegen geen grond meer 

meer mocht worden aangevoerd. Nieuwe gronden binnen hetzelfde besluitonderdeel kunnen 

kunnen nog wel na afloop van de beroepstermijn worden ingediend, zij het uiteraard binnen 

binnen de grenzen van de goede procesorde. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke. 
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Inlezen overgangsrecht 

Om te bezien of gebruik onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan valt, moet 

moet vaak vele bestemmingsplannen terug worden gekeken om te onderzoeken of het 

het gebruik op enig moment onder het overgangsrecht van een plan is komen te vallen en of 

vallen en of het gebruik vervolgens is gecontinueerd. Dit is vaak een hele puzzel. 

  

In ABRvS 9 september 2015 (nr. 201403837/1/R3) was sprake van een extra complicatie 

complicatie omdat bij het onderzoek naar voorgaande bestemmingsplannen bleek, dat in een 

dat in een bestemmingsplan uit 2002, goedkeuring aan de overgangsbepaling was 

onthouden door GS. Vervolgens heeft de gemeenteraad niet tijdig voldaan aan artikel 30 

30 WRO (oud). Er was dus geen nieuwe overgangsbepaling vastgesteld. 

  

Vraag is vervolgens wat hiervan de consequentie is. De Afdeling is van oordeel dat in dit 

dit geval een redelijke wetstoepassing met zich brengt dat de overgangsbepalingen in de 

de planregels worden ingelezen. Dat betekent dat wordt gehandeld en geoordeeld alsof de 

alsof de planregels overgangsbepalingen bevatten in de door GS gewenste redactie. 

Verwezen wordt in dit verband naar een uitspraak van 10 december 2003 (nr. 200304110/1). 

200304110/1). Het aan de orde zijnde gebruik viel derhalve onder het overgangsrecht van 

van het bestemmingsplan uit 2002. 

  

Het gebruik viel ook onder het overgangsrecht van het daaropvolgende plan. In het in geding 

geding zijnde plan is het gebruik opnieuw onder het overgangsrecht gebracht. Er zij nog 

nog eens op gewezen dat hiervoor in ieder geval is vereist dat de gerechtvaardigde 

verwachting bestaat dat het bestaande gebruik binnen de planperiode zal worden beëindigd. 

beëindigd. Daarvan was in dit geval geen sprake. Gelet hierop had de raad moeten 

onderzoeken of een passende bestemming voor het gebruik tot de mogelijkheden behoorde 

behoorde en indien dat niet het geval was, had moeten worden overwogen tot het opnemen 

opnemen van een uitsterfregeling. Nu dit niet is gebeurd, is het op dit punt ingestelde beroep 

beroep gegrond. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Scheltens-Fokke. 
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aanvaardt KienhuisHoving geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere 
onjuistheden (of de gevolgen daarvan). 
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