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Thema’s

• Handhavingsbeleid

• Concreet zicht op legalisatie
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Beginselplicht tot handhaving 

Standaardoverweging bestuursrechter:

“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 dwangsom op te treden, in de 

regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 

bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden 

gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet 

zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden 

zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 

belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te 

worden afgezien.”
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Beginselplicht tot handhaving 

Handhavingsbeleid (1)

ABRvS 5 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT6683, AB 2011, 307

(Beesel)

• Afdeling nuanceert/preciseert ‘beginselplichtformule’ 

• Aan standaardoverweging toegevoegd:

“Als een bestuursorgaan redelijk te achten beleid voert, 

bijvoorbeeld inhoudend dat het bestuursorgaan de overtreder in 

bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot 

herstel voordat het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het 

zich in beginsel aan dit beleid te houden”

• Dit laat onverlet dat het bestuursorgaan slechts onder bijzondere 

omstandigheden van het opleggen van een last onder 

bestuursdwang of een last onder dwangsom mag afzien 
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Beginselplicht tot handhaving 

Handhavingsbeleid (2)

ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982, AB 2014, 451 

(Zaanstad)

• Afdeling: prioriteringsbeleid m.b.t. handhaving is niet in strijd met 

de beginselplicht

• Handhavingsbeleid mag er niet toe strekken dat tegen 

overtredingen met een lage prioriteit nimmer wordt opgetreden

• Wanneer om handhaving wordt verzocht, kan niet uitsluitend onder 

verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden 

afgezien

 Leidt een verzoek van een belanghebbende tot een 

sanctiebesluit, dan ontstaat er geen strijd met gelijkheidsbeginsel

t.o.v. gevallen waarin geen verzoek is gedaan en dus geen 

sanctiebesluit is genomen 
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Beginselplicht tot handhaving  

Concreet zicht op legalisatie (1)

Bestemmingsplan

• Met het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan bestaat 

concreet zicht op legalisatie, tenzij op voorhand duidelijk is dat het 

bestemmingsplan geen rechtskracht zal krijgen

Omgevingsvergunning

• Voor concreet zicht op legalisatie is vereist dat een 

vergunningaanvraag strekkende tot legalisering van de illegale situatie 

is ingediend en het college de verlening niet onaannemelijk acht
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Beginselplicht tot handhaving

Concreet zicht op legalisatie (2) 

ABRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1039 (Oss)

• Uitgangspunt: een vergunningaanvraag strekkende tot legalisering 

van de illegale situatie is ingediend

• Uitzondering: er hoeft geen aanvraag te zijn ingediend als een 

vergunning zou kunnen worden verleend, omdat hetgeen is 

gerealiseerd in overeenstemming is met het bestemmingsplan

• Bij beoordeling of concreet zicht op legalisering bestaat moet de 

illegale bebouwing als zodanig in aanmerking worden genomen
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Beginselplicht tot handhaving

Concreet zicht op legalisatie  (3)

Vervolg ABRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1039 (Oss)

• In casu zijn zonder vergunning bijgebouwen gebouwd en met het 

hoofdgebouw verbonden waardoor niet meer aan het 

bestemmingsplan wordt voldaan

• Afdeling: bij verlening van een omgevingsvergunning voor een deel 

van de illegale bebouwing wordt niet de gehele illegale situatie 

wordt opgeheven

• Derhalve geen concreet zicht op legalisatie

• Daarbij is van belang dat ten tijde van de beslissing op bezwaar 

geen concreet plan was ingediend tot verwijdering van het deel dat 

niet gelegaliseerd kon worden

• Dat nadien een bouwplan is ingediend, waarvoor het college 

toestemming heeft verleend, doet daar niet aan af.
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Beginselplicht tot handhaving

Handhaving onevenredig (1) 

ABRvS 8 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3635 (Aanbouw 

Rotterdam)

• Aangevraagde vergunning voor aanbouw is geweigerd

• Aanbouw gebouwd zonder vergunning 

• Bouwwerk is in strijd met het bestemmingsplan, diepte met ruim 

16% overschreden (3,5 m i.p.v. 0,5 m)

• Handhaving is volgens Afdeling niet onevenredig in verhouding met 

belangen

• Dat na de aanbouw een ruime tuin overblijft en er geen verzoek 

van derden ligt, verandert dit oordeel niet

• Bouwen zonder vergunning is voor eigen risico, ook wanneer 

overtreder in haar financiële belang wordt getroffen
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Beginselplicht tot handhaving

Handhaving onevenredig (2) 

ABRvS 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:455, JB 2013, 172 (Leudal)

• Afwijking bouwvergunning (o.a. lengte bedrijfsgebouw) nauwelijks 

waarneembaar

• Belangen van derden niet geschaad

• Geruime tijd geleden gebouwd

• Ingrijpende gevolgen overtreder in geval van handhaving

• Handhaving volgens Afdeling onevenredig

• NB: het ging hier om een kleinere afwijking dan in de uitspraak 

‘Aanbouw Rotterdam’
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Beginselplicht tot handhaving

Handhaving onevenredig (3)

ABRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885 (Bergen op Zoom)

• Woning is in strijd met ontheffing en bouwvergunning te dicht op de 

erfgrens gebouwd

• Minimaal toegestane afstand: 1,885 meter

Daadwerkelijke afstand: 1,69 tot 1,77 meter

Verschil: 11 tot 19 centimeter

• Buurman verzoekt om handhaving

• College weigert handhavend op te treden omdat de kosten van 

herstel niet op zouden wegen tegen de ernst van de overtreding

• Rechtbank: college moet handhavend optreden
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Beginselplicht tot handhaving

Handhaving onevenredig (4)

Vervolg ABRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885 

(Bergen op Zoom)

• Afdeling: overtreding niet van geringe aard en ernst nu de gehele 

zijgevel van 6 m hoog en 12 m lang, gemiddeld 15 cm dichter op 

de zijdelingse erfgrens is gebouwd dan was vergund

• Handhavend optreden desalniettemin onevenredig:

– De gehele woning moet worden afgebroken, of de gehele 

zijmuur moet worden verplaatst

– De afstand tussen beide woningen bedraagt 5,75 meter

– Niet aannemelijk dat geluids- en stankoverlast, inbreuk op 

privacy en waardedaling woning groter is door de overtreding

– De afwijking zal in een regulier vast te stellen bestemmingsplan 

worden gelegaliseerd
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Beginselplicht tot handhaving

Handhaving onevenredig (5)

• ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:358

– Last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot een 

kippenhok, hooiopslag en hooiruif

– Zonder benodigde vergunning en in strijd met het 

bestemmingsplan gebouwd

– Bouwwerken destijds goedgekeurd door gemeente, maar niet 

schriftelijk vastgelegd

– Handhavend optreden na 12 jaar onevenredig:

• Gezien de afgelegde verklaringen over de gang van zaken 

m.b.t. bouwwerken van geringe importantie

• Gesteld nog gebleken dat omwonenden overlast ondervinden
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