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Handhaving: blijven stilzitten 
kan veel geld kosten 
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Sinds het midden van de jaren '90 is de overheid een steeds 
actievere houding gaan aannemen met betrekking tot 
handhaving. Waar vroeger nog wel eens een overtreding 
door de vingers werd gezien, is de overheid tegenwoordig 
min of meer verplicht om handhavend op te treden. Dit 
komt de geloofwaardigheid van de overheid ten goede, 
maar vereist tegelijkertijd een zekere inspanning van 
het bedrijfsleven om aan de vergunningvoorschriften te 
voldoen. 
Voorbeelden van veelgebruikte handhavingsmiddelen zijn 
(a) het opleggen van een last onder dwangsom en (b) de 
toepassing van bestuursdwang. In sommige gevallen ziet 
men de overtreding van een vergunningvoorschrift tevens 
als een 'economisch delict'. Het Openbaar Ministerie kan 

in dat geval strafrechtelijk optreden. Zo kan het zijn dat 
de ondernemer niet alleen wordt geconfronteerd met het 
bestuursrechtelijk traject, maar ook met een strafrechte-
lijke vervolging. In deze bijdrage zal alleen de bestuurlijke 
handhaving worden besproken. 

Last onder dwangsom 
Van een last onder dwangsom is sprake als de overheid een 
geconstateerde overtreding van een voorschrift met behulp 
van een dreigende boete, de 'dwangsom', probeert te hand-
haven. De dwangsom dient als prikkel voor het bedrijf 
om orde op zaken te stellen. Gebeurt dat niet (voldoende), 
dan kan de overheid de dwangsom gaan incasseren. 
Afhankelijk van de hoogte ervan kan dat aardig oplopen. 
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Wanneer dit tot beëindiging van de overtreding heeft geleid, 
kan de overheid een nieuwe (lees: hogere) dwangsom 
opleggen. 

Bestuursdwang 
Daar waar bij de last onder dwangsom de overtreder zelf in 
actie moet komen, kan de overheid er echter ook voor kie-
zen om in plaats daarvan zelf in te grijpen door 'bestuurs-
dwang' toe te passen. Voorbeelden zijn: het weghalen 
van verkeerd geparkeerde fietsen, afbreken van illegaal 
gebouwde bouwwerken en het sluiten van een café wegens 
overtreding van wettelijke voorschriften. 
Het staat de overheid vrij om te kiezen voor het opleggen 
van een last onder dwangsom of toepassing van bestuurs-
dwang. Zij laat zich meestal leiden door de specifieke 
omstandigheden van het geval of het speciaal ontwikkelde 
handhavingsbeleid. Zo zal bij overtreding door een arm-
lastig bedrijf eerder worden gekozen voor toepassing van 
bestuursdwang dan oplegging van een last onder dwang-
som. Bij spoedeisende kwesties is het vaak niet verant-
woord om maatregelen van het bedrijf zelf af te wachten. De 
overheid neemt dan haar verantwoordelijkheid en treedt 
zelf op. 

Kostenverhaal 
Tot zover is het een papieren kwestie. Het sluitstuk van een 
efficiënt handhavingsbeleid is, dat de verschuldigde dwang-
sommen of de kosten van de toegepaste bestuursdwang 
daadwerkelijk op de overtreder worden verhaald. Zo niet, 
dan tast dat de geloofwaardigheid van de overheid aan. In 
het verleden trad de overheid nogal eens halfslachtig op. 
Verschuldigde dwangsommen werden niet geïnd of (gedeel-
telijk) kwijtgescholden. Daarin lijkt echter een verandering 
te zijn gekomen. 

Rechtsbescherming tegen handhaving 
Gelukkig voldoen bedrijven in de meeste gevallen aan de 
milieuvoorschriften, of kan een eventuele overtreding 
zonder veel problemen en in goed overleg met de overheid 
ongedaan worden gemaakt. Maar wat te doen wanneer je 
wel wordt geconfronteerd met een last onder dwangsom 
of bestuursdwang? In beide gevallen kan bezwaar worden 
gemaakt bij het betreffende overheidsorgaan Doorgaans 
krijgt het betroldcen bedrijf daarbij van de overheid nog 
wat extra tijd om de overtreding ongedaan te maken, de 
zgn. begunstigingstermijn. In het geval van een opgelegde 
last onder dwangsom geldt dat na het verstrijken daarvan 
dwangsommen verschuldigd zijn. Zolang de overtreder 
geen actie onderneemt, blijft de meter lopen, tot het maxi-
mum aan verschuldigde dwangsommen is bereikt. Dit kan 
van geval tot geval verschillen. Ook hierin heeft de overheid 
een zekere mate van vrijheid. Voorbeeld: 

Een schadeherstelbedrijf heeft in tegenstelling tot de 
vergunningvoorschriften geen vloeistofdichte vloer. De 
overheid legt het bedrijf een last onder dwangsom op, 
inhoudende dat het bedrijf binnen vier weken na dagteke-
ning een vloeistofdichte vloer moet hebben aangelegd. Is 

binnen de gestelde termijn niet aan de lastgeving voldaan, 
dan verbeurt het bedrijf een dwangsom van € z.000,- per 
week dat niet aan de last is voldaan met een maximum van 
€ 50.000,-. 

Om te voorkomen dat er dwangsommen betaald moeten 
worden kan het betreffende bedrijf twee dingen doen. Ten 
eerste: voldoen aan de lastgeving en binnen de gestelde 
termijn een vloeistofdichte vloer aanleggen. In de praktijk 
komt het echter regelmatig voor dat bedrijven om uiteen-
lopende redenen niet binnen de begunstigingstermijn aan 
de lastgeving kunnen voldoen, althans niet tegen redelijke 
kosten. Wat dan? Moet men dan lijdzaam toezien hoe de 
dwangsommeter begint te lopen? Nee. Het bedrijf kan naar 
de rechter toe met het verzoek de dwangsommeter stop te 
zetten. Wijst die het verzoek toe, dan loopt de dwangsom-
meter niet verder. Let op: deze beslissing is slechts een 
tijdelijke. Als na verloop van tijd de overtreding nog steeds 
niet ongedaan is gemaakt, dan loopt de dwangsommeter 
weer verder vanaf het punt waar hij was gestopt. Vergelijk 
het met een klok waar de batterij wordt uitgehaald die later 
weer wordt teruggeplaatst. 

Alhoewel regelgeving in de praktijk soms als lastig, belem-
merend of overbodig wordt ervaren, dient men zich serieus 
rekenschap te geven van deze regels. Zeker nu de overheid 
in de praktijk steeds vaker haar tanden laat zien. Wanneer 
je als bedrijf wordt geconfronteerd met een handhavings-
besluit, of met een voornemen daartoe, is het zaak niet 
te blijven stilzitten, maar actie te ondernemen. Stilzitten 
kan uiteindelijk veel geld kosten; actief optreden kan veel 
geld schelen. Als bedrijf wil je in een voorkomend geval 
natuurlijk eerstj e positie bepalen. Is het handha-
vingsbesluit terecht? Is het besluit voldoende 
zorgvuldig genomen en voorbereid? 
Afhankelijk daarvan kunnen ver-
volgens, eventueel in samen-
spraak met een juridisch 
adviseur, de noodzakelijke 
stappen worden gezet zodat de 
bedrijfsvoering zo min moge-
lijk te lijden heeft van de hand-
havende overheid. 
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