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1. Toezicht en handhaving algemeen
 Steeds grotere rol strafrecht. Let op verschillende bevoegdheden toezichthouders en
welke informatie wel of niet proactief wordt verstrekt.
- Zie ook http://www.stibbeblog.nl/environment-and-planning/de-consequenties-vannon-compliance/ d.d. 12 maart 2015, en
- http://www.stibbeblog.nl/environment-and-planning/jaarplan-brzo-weer-meeraandacht-voor-strafrechtelijke-handhaving/ d.d. 8 mei 2015.
 Toekomstige wetswijziging: wetsvoorstel VTH. Op 22 september 2015 aangenomen door
Tweede Kamer.
 Modelverordening van VNG en het IPO over kwaliteit voor de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving d.d. 7 juli 2015
- Zie ook http://www.stibbeblog.nl/environment-and-planning/het-gewijzigdewetsvoorstel-vth-minder-overleggen-meer-rampen-voorkomen/ d.d. 20 januari 2015.
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2. Openbaarmaking
 Tendens naar steeds meer openbare informatie, ook bij toezicht en handhaving.
- De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt sinds september 2014 op zijn website een
overzicht bij van door hem opgelegde sancties.

- De gezamenlijk toezichthouders maken bij de zwaardere industrie (de Brzo-bedrijven)
sinds begin 2014 een samenvatting openbaar van de reguliere jaarlijkse inspectie.
- De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt sinds augustus 2014 op haar
website een overzicht bij van bedrijven die zware of ernstige asbestovertredingen
hebben begaan;
 Let op en zoek zo nodig actief contact met de overheid om vóór de openbaarmaking een
zorgvuldig geformuleerde toelichting toe te zenden.
 Zie ook http://www.stibbeblog.nl/environment-and-planning/handhavingsbesluiten-entoezichtsgegevens-gaan-online-zorg-voor-een-toelichting-namens-het-bedrijf/ d.d. 9 juli
2015.
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3. Actualiteiten jurisprudentie (1/4)
 Bevoegd gezag
- Bevoegdheid GS om mede hand te haven bij voormalig provinciale inrichtingen per 1
januari 2014 vervallen. Dat heeft geen effect op invorderingsbeschikkingen genomen
vóór 1 januari 2014. (ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2523)

 Overtredersbegrip
- Relevant is wie degene is “die het project uitvoert”. Dat is niet degene aan wie de
vergunning destijds is verleend, maar degene die voor de uitvoering verantwoordelijk
is, dus de eigenaar of opdrachtgever. Dat kunnen meerdere (rechts)personen zijn.
(ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1667)
 Vertrouwensbeginsel/Gedogen
- Na 12 jaar is handhavend optreden tegen destijds mondeling toegestane bouwwerken
onevenredig. (ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:358, AB 2015/154 m.nt.
C.N.J. Kortmann)
- Een gedoogbesluit levert naar zijn aard geen duurzaam beletsel op om handhavend
op te treden. (ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4640, AB 2015/153 m.nt.
C.N.J. Kortmann)
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3. Actualiteiten jurisprudentie (2/4)
 Concreet zicht op legalisatie
- In de regel is vereist dat een juiste vergunningaanvraag is ingediend en het bevoegd
gezag voornemens is de vergunning te verlenen. (ABRvS 5 augustus 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:2523)

 Mondelinge last
- Als handhavend moet worden opgetreden in spoedeisende situaties, dan kan het
bestuursorgaan niet mondeling een last onder dwangsom opleggen. Wel kan een
mondeling last onder bestuursdwang worden opgelegd. (ABRvS 15 oktober 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3698)
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3. Actualiteiten jurisprudentie (3/4)
 Aanmaning
- Een aanmaning met een onjuiste betalingstermijn (acht dagen in plaats van twee
weken zoals is vermeld in artikel 4:112 Awb) is toch een rechtsgeldige aanmaning.
(ABRvS 8 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3603)
- Uit een aanmaning moet onmiskenbaar blijken dat als niet wordt betaald, tot
dwanginvordering wordt overgegaan. Als dit niet uit de aanmaning blijkt is de
aanmaning geen geldige stuitingshandeling. (ABRvS 22 juli 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:2301, http://www.stibbeblog.nl/public-law/het-lijkt-geenaanmaning-dus-het-is-geen-aanmaning-of-toch-niet/ d.d. 7 augustus 2015)
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3. Actualiteiten jurisprudentie (4/4)
 Invordering
- Een bestuursorgaan kan een verstreken begunstigingstermijn weliswaar niet
verlengen, maar de voorzieningenrechter kan, onder omstandigheden, door een
voorlopige voorziening met terugwerkende kracht te treffen wel bewerkstelligen dat
ook in de periode tussen het einde van de begunstigingstermijn en zijn uitspraak niet
aan de last behoefde te worden voldaan. (ABRvS 22 oktober 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3803)
- Geen fatale termijn voor betwisten invorderingsbeschikking in een lopende procedure
(ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:33, http://www.stibbeblog.nl/publiclaw/geen-fatale-termijn-voor-betwisting-van-een-invorderingsbeschikking-hangendeeen-procedure/ d.d. 20 januari 2015)
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