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Begrip overtreder bij bestuurlijke 

handhaving 
  

•  Last onder dwangsom kan alleen opgelegd worden aan 
de overtreder, die het in zijn macht heeft een overtreding 
ongedaan te maken. 

•  Voor de last onder bestuursdwang geldt een 
bekendmakingsvereiste (artikel 5:24 lid 3 Awb). Kosten 
bestuursdwangtoepassing kunnen uitsluitend op de 
overtreder worden verhaald. 

•  Een bestuurlijke boete kan, gezien haar bestraffende 
karakter, uitsluitend aan een overtreder worden opgelegd.  
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Overtreder  

•  Artikel 5:1 Awb:  
1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in 
strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 
2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt 
of medepleegt. 
3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en 
rechtspersonen. Artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht is van overeenkomstige toepassing. 

•  Drie elementen: 
–  Normadressaat 
–  Daderschap 
–  Medeplegen 
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Normadressaat 
•  Tot wie richt het overtreden voorschrift zich? 

•  Veel voorschriften richten zich niet tot een ieder, maar 
slechts tot degene met een bepaalde kwaliteit: 
 

Voorbeeld: 
–  Bouwverbod art. 2.1 lid 1 aanhef en onder a van de Wabo 

à De bouwer, waaronder o.g.v. de jurisprudentie ook 
moet worden begrepen degene die opdracht heeft 
gegeven tot de bouw en degene die een bouwwerk, 
standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in 
afwijking van een door b&w verleende bouwvergunning in 
stand laat. 
(zie bijv. AbRS 6 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8762) 
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Daderschap 
Uitgangspunt à degene(n) die de gedraging ‘pleegt’ of ‘plegen’ 
 
•  Degene die de verboden handeling fysiek verricht 
•  Ook degene die de overtreding niet zelf feitelijk begaat, maar 

aan wie de handeling is toe te rekenen (zie HR 23 februari 
1954, NJ 1954, 378 IJzerdraad-arrest) 
Cumulatieve criteria:  
–  Fysieke handeling in de machtssfeer van functionele 

dader 
–  Functionele dader heeft deze handeling aanvaard 

* verantwoordelijkheid / betrokkenheid door opdrachtgeven  
* zeggenschap 
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Medeplegen 
•  Twee of meer mensen plegen gezamenlijk delict 

•  Niet vereist dat de medeplegers ieder afzonderlijk alle 
bestanddelen van het delict vervullen, mits sprake is van 
bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering 

•  Twee vereisten: 
–  Bewuste samenwerking; en 
–  Gezamenlijke uitvoering 

•  Vz. ABRS 31 juli 1998, ECLI:NL:RVS:1998:AN5836, AB 1999, 45 
Rechter beslist dat in een situatie waarin meer (rechts)personen 
gezamenlijk een inrichting drijven, aan ieder van hen 
bestuurlijke sancties kunnen worden opgelegd.  
(Ander vb. CBb 22 december 2009, ECLI:NL:CBB:2009:BL0770) 
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Daderschap jurisprudentie (1) 
•  Ook degene aan wie handeling is toe te rekenen, kan als 

overtreder worden aangemerkt 

•  AbRS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:90 (Chemie-Pack I) 
–  Chemie-Pack is drijver van de inrichting  
–  Op het perceel heeft brand gewoed, hierbij is bluswater in 

nabijgelegen sloten terechtgekomen 
à art. 6.2 Waterwet overtreden 

–  Feitelijke werkzaamheden (bluswerkzaamheden) à niet 
verricht door Chemie-Pack 

–  Afdeling: Overtreding van art. 6.2 Waterwet is aan Chemie-
Pack toe te rekenen, omdat de gevolgen van de bestrijding 
van de brand moeten worden toegerekend aan het bedrijf 
ten aanzien waarvan de bluswerkzaamheden zijn verricht 
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Daderschap jurisprudentie (2) 

•  AbRS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:102 (Chemie-Pack II) 
Nauwe verwevenheid tussen de eigenaar van een terrein en een op 
dit terrein gesitueerd bedrijf, waaraan de overtreding is toe te 
rekenen, kan er toe leiden dat ook de eigenaar als overtreder moet 
worden gezien 

•  AbRS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:515 (Chemie-Pack III) 
–  Wederpartij enige bestuurder en aandeelhouder Chemie-Pack 
–  Als enige bestuurder kon wederpartij zeggenschap uitoefenen  
–  Feitelijke leiding in het bedrijf 
–  Wederpartij kan verantwoordelijk worden gehouden voor de 

overtreding van Chemie-Pack à dus overtreder 
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Daderschap jurisprudentie 
│Verhuurder (1) 

•  AbRS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:117 (verhuurder 
huisvestingsvergunning) 
–  Eigenaar stelt dat hoofdbewoner zonder haar medeweten of 

instemming een kamer heeft verhuurd aan een persoon die 
niet beschikt over de vereiste huisvestigingsvergunning  

–  Van de eigenaar van een pand die dat verhuurt, mag worden 
gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het 
gebruik dat van het pand wordt gemaakt 

–  Eigenaar dient aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet 
kon weten dat het pand onrechtmatig werd gebruikt 

–  Eigenaar heeft niet voldaan aan haar onderzoeksplicht, 
aangezien de huurder erg hoge huurlasten had ten opzichte 
van zijn inkomen 
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Daderschap jurisprudentie 
│Verhuurder (2)  

•  AbRS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0660 (Hennepkwekerij Delfshaven) 
–  Verhuurder is overtreder gevaarzettingverbod van art. 1a Ww als hij wist, 

dan wel redelijkerwijs had kunnen weten, dat de woning als 
hennepkwekerij werd gebruikt 

–  Verhuurder onvoldoende alert op bijzonderheden in de huurrelatie 
*Ontoereikende administratie (salarisstrook twee jaar oud) 
*Uitblijven van betalingen 

–  Kosten spoedeisend bestuursdwang voor verhuurder 

•  AbRS 30 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9935 (Stichting Mooiland) 
–  Stichting eigenaar van appartement met hennepkwekerij 
–  Geen klachten/meldingen van omwonenden en bij onderhoudsinspecties 

van het complex zijn geen aanwijzingen gebleken dat gebruik van de 
woning afwijkt van hetgeen normaal is à Stichting kan niet als overtreder 
worden aangemerkt. 
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Daderschap jurisprudentie 
│Verhuurder (3)  

•  AbRS 26 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8274 
–  College heeft handhavend opgetreden wegens strijd met art. 

1a, tweede lid, van de Ww, art. 2.52 van het Bouwbesluit 
2003 en art. 2.9.1 van het Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken 

–  Hoedanigheid van eigenaar/verhuurder van het pand is géén 
vereiste om als overtreder te kunnen worden aangemerkt 

–  Ook beheerders die een pand feitelijk, al dan niet namens 
een derde, verhuren en die volledige verantwoordelijkheid 
dragen voor en zeggenschap hebben over het beheer en de 
verhuur van het pand kunnen als overtreders worden 
aangemerkt 

–  Kosten van ontruiming hennepkwekerij voor beheerder 
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In zijn macht hebben? 
•  AbRS 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:489, AB 2013, 308 (Illegale 

loods Barneveld) 
–  Vraag: Is het voor het opleggen van een last onder 

bestuursdwang van belang of de overtreder het in zijn macht 
heeft om aan de last te voldoen? 

–  Antwoord: Nee 
–  Anders dan bij dwangsom is er bij bestuursdwang geen 

opgelegde verplichting, maar een geboden gelegenheid 
–  Geen materiële wijziging met inwerkingtreding Vierde tranche 

van de Awb à Kamerstukken II, 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 101. 
–  Wezenlijk verschil met last onder dwangsom à uitsluitend aan 

overtreder die het feitelijk in zijn macht heeft overtreding 
ongedaan te maken (zie AbRS 2 mei 2012, ECLI:NL:RVS:
2012:BW4520) 
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Positie curator (1)  
•  AbRS 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1261, AB 2013, 95 

–  Positie curator bij overtreding en verbeurte van dwangsommen 
i.g.v. faillissement? 
àCurator overtreder vergunningvoorschriften? 

–  Onderscheid:  
*verantwoordelijkheid voor naleving van de milieuwetgeving 
*gevolgen voor de curator van een aan de gefailleerde 
(rechts)persoon opgelegde last onder dwangsom 

–  Wanneer vóór de datum van faillissement dwangsommen worden 
verbeurd, leidt dit tot een vordering op de failliet die in de boedel 
valt 

–  Bij verbeurte van dwangsommen als gevolg van het besluit aan de 
gefailleerde na de datum van het faillissement, worden de 
dwangsommen als niet-verifieerbare schuld aangemerkt 
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Positie curator (2) 

•  AbRS 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1261, AB 2013, 95 
vervolg 
–  Curator is uit hoofde van zijn bijzondere gezagsverhouding 

verantwoordelijk voor naleving van de voor die inrichting 
geldende milieuwetgeving, wanneer een inrichting in de zin van 
de Wm onderdeel is van de boedel 

–  Curator kan vanaf moment van faillietverklaring onder 
dwangsom worden gelast om de op dat moment bestaande 
overtredingen van de milieuwetgeving te beëindigen/herhaling 
te voorkomen  

–  Waarde van bestuurlijke acties in de richting van de curator? 
à boedel bevat vaak onvoldoende om alle boedelcrediteuren te 
voldoen 
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