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Een overtreder die zich met kan vinden in een aan hem opgelegde Iast onder dwangsom of bestuursdwang,
kan een verzoek tot het treflen van een voorlopige voorziening indienen. Meestal Iaat een verzoeker,
vooruitlopend op de uitspraak, na om uitvoering aan de Iast te geven. Dat is met zonder risico, zeker als
het de voorzieningenrechter met Iukt om v66r het verstri3ken van de begunstigingstermijn uitspraak te
doen. Maar ook als het verzoek wordt toeqewezen, kan de overtreder met met een gerust hart hangende de
bodemprocedure de last negeren.

ning aan voor de uitbreiding van haar inrichting. Deze re-
visievergunning wordt medio 2011 door GS van Utrecht
verleend.

ell last onder dwangsom treedt in werking daags na de
bekendmaking ervan. Tegen een dergelijk besluit kan

bezwaar worden gemaakt, maar het bezwaar heeft geen
schorsende werking. De ovemeder zal dus een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening moeten in-
dienen als hij wil voorkomen dat hangende het bezwaar
dwangsommen worden verbeurd doordat hij de last met
uitvoert. De voorzieningenrechter zal met altijd in staat zijn
om v66r het verstrijken van de begunstigingstermijn uit-
spraak te doen. De overtreder die besluit om in afwachting
van de uitspraak geen uitvoering aan de last te geven loopt
derhalve een risico. Daarnaast rust de vraag in hoeverre een
voorlopige voorziening de overtreder deftnitieve bescher-
ming biedt.

In dit artikel bespreek ik het risico van de voorlopige
voorziening tegen de last onder dwangsom. Dat doe ik naar
aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 22 oktober
2014.' De casus die aan deze uitspraak ten grondslag ligt
laat duidelijk zien welke risico's verbonden zijn aan een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.

De Heus kan zich onder andere met vinden in de aan de

vergunning verbonden voorschriften 8.l.2a' ell 8.1.4.3 Zij
stelt daarom beroep in tegen de revisievergunning.

Omdat De Heus hangende het tieroep nalaat uitvoering te
geven aan de voorschriften 8.1.2 ell 8.1.4, leggen GS bij
besluit van 10 januari 2012 de lasten onder dwangsom
op om deze voorschriften uiterlijk per 1 maart 2012 na
te leven. De dwangsom is bepaald op een bedrag van €
10.000 per week met een maximum van € 100.000.

De Heus maakt tijdig bezwaar tegen de lasten onder
dwangsom. Zes weken na het versturen van de lasten onder
dwangsom dient zij een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in bij de voorzitter van de Afdeling.
De Heus dient ook of, beter gezegd, alsnog een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening in tegen de
revisievergunning. De voorzitter doet op 2 april 2012 in
beide zaken uitspraak."Hij wijst het verzoek tegen de re-

De Heus B.V. exploiteert een inrichting waar diervoeders
worden geproduceerd. In 2010 vraagt De Heus onder de
vigeur van de oude Wet milieubeheer een revisievergun-

I ECLI:NL:RVS:2014:3803.

2 0p grond van voorschrift 8.l.2 diende De Heus binnen twee maanden na

het van kracht worden van de vergunning door middel van geurmetin-
gen ell berekeningen aan te tonen dat aan de in de vergunning vootqe-
schyeven qeurqyensviaayde kon worden voldaan.

3 0pgrondvanvoorschrift8.T.4diendeDeHeusbinneneenmaandnahet

van kracht worden van de vergunning een vooystel over te leggen aan
GS voor de verdeling van de productie van diervoeders met een hoog
eiwitgehalte op de aanwezige perslijnen.

4 ECLI:NL:RVS:20l2:BW'l537(milieu)enECLl:NL:RVS:2012:BWT538(hand-
having).
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visievergunning gedeeltelijk toe. Hij schorst de werking
van voorschrift 8.1.4, maar ziet geen aanleiding om een
voorlopige voorziening te treffen tegen voorschrift 8.1.2.
Het verzoek tegen de revisievergunning heeft dus deels
succes.

Het verzoek tegen de lasten onder dwangsom wordt volledig
toegewezen. De werking van de last gericht op handhaving
van voorschrift 8.1.4 wordt geschorst. Met betrekking tot
de last die is gericht op handhaving van voorschrift 8.1.2
treft de voorzitter de voorlopige voorziening dat de begun-
stigingstermijn tot 2 juli 2012 wordt verlengd.

i I

Ik vind dat met zuiver. Het besluit tot het opleggen van een
last onder dwangsom of bestuursdwang treedt in werking
daags na de bekendmaking. Vanaf dat moment moet de
overtreder uitvoering geven aan de last. De overtreder mag
bezwaar maken ell in bezwaar aanvoeren dat de begunsti-
gingstermijn te kort is, maar dat ontslaat hem met van de
verplichting de last uit te voeren. Dat wordt met anders als
het bestuursorgaan in bezwaar tot de conclusie komt dat
het de last terecht heeft opgelegd, maar dat de begunsti-
gingstermijn inderdaad te kort is. Het bestuursorgaan zal
dan het bestreden besluit moeten wijzigen, in die zin dat
een langere begunstigingstermijn wordt opgenomen, maar
het bestuursorgaan hoeft geen nieuwe begunstigingster-
mijn op te nemen die gaat lopen vanaf het moment van
verzending van de beslissing op bezwaar.

De voorzieningenrechter kan in beginsel elke voorlopige
voorziening treffen die hij nodig acht,-' maar de meest
gebruikelijke voorlopige voorziening is de schorsing van
het bestreden besluit.

In dit geval schorst de voorzitter de last gericht op
handhaving van voorschrift 8.1.4. Dat is logisch. De
voorzitter heeft in de procedure tegen de revisievergun-
ning de werking van dit voorschrift geschorst. Uitgaande
van dat voorlopig oordeel zijn GS met bevoegd om tot
handhaving over te gaan, zodat het voor de hand ligt om
de werking van het handhavingsbesluit te schorsen.

De voorzitter treft tegen de last gericht op handhaving
van voorschrift 8.1.2 de voorlopige voorziening dat de be-
gunstigingstermijn met drie maanden wordt verlengd. Dat
wijst erop dat hij van oordeel is dat de last op zich terecht
ell aan de juiste persoon is opgelegd, maar dat de begun-
stigingstermijn te kort is. In de uitspraak laat de voorzitter
zich echter met uit over de lengte van de begunstigingster-
mijn. Hij verwijst wat betreft de reden voor het treffen van
de voorlopige voorziening uitsluitend naar zijn uitspraak
in de procedure tegen de revisievergunning. Die procedure
ging over de rechtmatigheid van de voorschriften ell met
over de rechtmatigheid van de lasten onder dwangsom. In
die uitspraak vinden we dus met het antwoord op de vraag
waarom de voorzitter een voorlopige voorziening getroffen
heeft tegen de last gericht op handhaving van voorschrift
8.1.2. Van partijen heb ik begrepen dat de lengte van de be-
gunstigingstermijn geen (serieus) punt van discussie was.
Het lijkt er daarom op dat de voorzitter deze voorlopige
voorziening uit coulance heeft getroffen. De kennelijke
opvatting van de voorzitter is dus dat de indiening van een
verzoek voorlopige voorziening de ovemeder vrijstelt van
de verplichting de last uit te voeren tot een redelijke termijn
na de uitspraak.6

s
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Artikel 8:Ell Awb.

Op rechtspraak.nl is een aantal uitspraken van de voorzieningenrechter

van de rechtbank Rotterdam gepubliceerd, waarin de voorzieningen-

ye<hter hetzelfde doet.ln al deze zaken ootdeelde de voorzieningenrech-

tey dat de last ondey dwangsom rechtmatig was, maar trof hij toch de

Ook ten aanzien van het verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening geldt dat het indienen van zo'n
verzoek geen schorsende werking heeft. Het ontslaat
de overtreder met van de verplichting om uitvoering
aan de last te geven. Als de overtreder ervoor kiest om
vooruitlopend op de uitspraak van de voorzieningen-
rechter geen uitvoering aan de last te geven, dan komt
die beslissing naar mijn mening voor zijn risico. Daarom
vind ik het ook met zuiver dat de voorzieningenrechter
die tot het voorlopig oordeel komt dat de last volkomen
rechtmatig is, de overtreder, die er bewust voor gekozen
heeft om vooralsnog geen uitvoering aan de last te geven,
toch te hulp schiet door de voorlopige voorziening te
treffen dat de begunstigingstermijn wordt verlengd. Dat
klemt in dit geval des te meer, nu De Heus pas zes weken
na verzending van het besluit een verzoekschrift voorlopige
voorziening heeft ingediend ell er daardoor ook zelf voor
verantwoordelijk is dat de voorzmer van de Afdeling met
v66r het einde van de begunstigingstermijn uitspraak kon
doen op het verzoek.

Bij besluit van 19 juni 2012 verklaren GS het bezwaar
van De Heus (volledig) ongegrond. De Heus stelt geen
beroep in tegen die beslissing, zodat de lasten onder
dwangsom zes weken later formele rechtskracht krijgen.
Bij uitspraak'[NOOT: ECLI:NL:RVS:2013:BY8552.] van
16 januari 2013 verklaart de Afdeling het beroep van De
Heus tegen de revisievergunning geheel ongegrond.

De Heus heeft inmiddels voldaan aan de lasten. De last

om voorschrift 8.1.2 na te leven heeft De Heus uitgevoerd

voorlopige voorziening dat de begunstigingstermijn vverd verlengd. Als

yeden gaf hij op dat ten tijde van de uitspraak de begunstigingstermijn

al was verstyeken ell de vooyzieninqenrer?htey wilde voorkomen dat de

overtyedey als gevolg van de afwijzing van het verzoek met terugwey-

kende kracht dwangsommen zou veybeuyen. Zie Vz. Rechtbank Rot-

terdam 4 november 2010, ECLI:NL:RBROT:20 1 0:BO2894, 1 6 februari 20 1 2,

ECLI:NL:RBROT:2C)12:BV6089 ell 20 maart 2012. ECLI:NL:RBROT:BWOO58.

7 ECLI:NL:RVS:201 3:BY8552.

TIIDS(HRIFTVOORPRAKTISCH B(STuURSRE(HT i .?.. -i?l: l-?' (l .'.' - . ?l.?. 9



HANDHAVING

binnen de door de voorzitter geboden begunstigingster-
mijn. Na de uitspraak van 16 januari 2013 stellen GS zich
op het standpunt dat tot 2 april 2012 toch dwangsommen
zijn verbeurd omdat de voorlopige voorzieningen tegen de
lasten met met terugwerkende kracht zijn getroffen. Zij
besluiten om alleen over te gaan tot de invordering van de
dwangsommen die tot 2 april 2012 zijn verbeurd wegens
het met tijdig uitvoeren van voorschrift 8.1.2. In totaal gaat
het om een bedrag van € 40.000. De Heus maakt bezwaar
tegen de beschikking tot invordering van de verbeurde
dwangsommen. Dat leidt uiteindelijk tot de hiervoor
genoemde uitspraak van de Afdeling van 22 oktober 2014.
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De Heus diende het verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening op 22 februari 2012 in, terwijl
de begunstigingstermijn op 1 maart 2012 verstreek. Het
lukte de voorzitter met om v66r 1 maart uitspraak te doen.
Wat had de voorzitter kunnen doen om te voorkomen

dat hangende het verzoek voorlopige voorziening
dwangsommen verbeurd zouden worden?

De voorzieningenrechter kan allereerst het bestuursorgaan
vragen de begunstigingstermijn te verlengen tot enige
tijd na de uitspraak. Dat is een praktische oplossing. Een
andere mogelijkheid is om op grond van artikel 8:83 lid
4 Awb zonder hoor ell wederhoor, vooruitlopend op de
mondelinge behandeling van het verzoek, een voorlopige
voorziening te treffen tegen de last onder dwangsom. Deze
bevoegdheid mag alleen worden toegepast als onverwijlde
spoed dat vereist ell partijen daardoor met in hun belangeh
worden geschaad. In de Memorie van Toelichting is
aangegeven dat zeer terughoudend met het toepassen van
deze bevoegdheid worden omgegaan.s Deze bevoegdheid
wordt in dit soort gevallen dan ook - terecht - zelden
gebruikt.

In dit geval had de voorzitter bi) uitspraak van 2 april
2012 de begunstigingstermijn met drie maanden verlengd.
GS stelden zich op het standpunt dat, nu de voorzitter met
uitdrukkelijk had bepaald dat de begunstigingstermijn met
terugwerkende kracht was verlengd, De Heus tot 2 april
2012 dwangsommen had verbeurd.

De rechtbank stelde GS in het gelijk. Zij verwees allereerst
naar de hiervoor genoemde uitspraak van de voorzitter van
de Afdeling van 30 september 2010. Verder overwoog de
rechtbank dat het ontbreken van terugwerkende kracht ook
in lijn is met het oordeel van de Afdeling van 7 december
20ll'o dat een begunstigingstermijn met meer kan worden
verlengd, nadat die termijn is verstreken.

De Afdeling vernietigt de uitspraak van de rechtbank." Zij
overweegt dat in zijn uitspraak van 30 september 2010
de voorzitter het dwangsombesluit had geschorst, terwijl
in dit geval de voorzitter de begunstigingstermijn heeft
verlengd. De Afdeling overweegt dat de voorzitter met de
term 'verlengen' met heeft beoogd om een nieuwe begunsti-
gingstermijn te geven, maar heeft beoogd de oorspronkelij-
ke begunstigingstermijn te laten doorlopen.

Vervolgens overweegt de Afdeling dat een begunstigings-
termijn weliswaar met kan worden verlengd nadat de be-
gunstigingstermijn is verstreken, maar dat een voorzienin-

genrechter, onder omstandigheden, door een voorlopige
voorziening met terugwerkende kracht te treffen wel kan
bewerkstelligen dat tussen het moment van het verstrijken
van de begunstigingstermijn ell zijn uitspraak geen
dwangsommen verbeuren. De Afdeling overweegt dat zij
in zoverre terugkomt op haar uitspraak van 7 december
2011.

Het bestuursorgaan kan dus na het verstr5ken van de be-
gunstigingstermijn die termijn met verlengen, de voorzie-
ningenrechter kan dat, 'onder omstandigheden', wel. Welke
omstandigheden dat zijn, vermeldt de Afdeling overigens
met.

sll*

r

11' l

t

ll? i

Als het met lukt om v66r het verstrijken van de begunsti-
gingstermijn uitspraak te doen op het verzoek voorlopige
voorziening, kan de voorzitter bepalen dat de voorlopige
voorziening terugwerkende kracht heeft. Dat moet dan wel
uitdrukkelijk in de uitspraak zijn bepaald, zo oordeelde
de voorzitter in zijn uitspraak van 30 september 2010.9
De voorzieningenrechter kan ambtshalve bepalen dat zijn
voorlopige voorziening terugwerkende kracht heeft, maar
de overtreder doet er uiteraard verstandig aan om hier
expliciet om te vragen.

Zoals hiervoor aangegeven hadden de lasten onder
dwangsom medio 2012 ongewijzigd formele rechtskracht
gekregen. Wat gebeurt er dan met de voorlopige voorziening
dat de begunstigingstermijn met drie maanden wordt
verlengd?

De voorlopige voorziening is met meer dan een juridische
ordemaatregel ell constitueert geen recht. Dat betekent
m.i. dat als de last onder dwangsom uiteindelijk formele
rechtskracht krijgt, de voorlopige voorziening moet worden

8

g

Kamerstukken 11 T 99 1 /92, 22495. nr. 3, p. 509-51T.

Zie Vz. ABRvS 30 septembey 20 1 0. ECLI:NL:RVS:20 1 0:BN9529.

10 ECLI:NL:RVS:2011:BU7090.

11 ABRvS22oktober20T4.ECLl:NL:RVS:20M:3803.
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geacht nooit te hebben bestaan. In dit geval betekent dat
dat vanaf 1 maart 2012 dwangsommen zijn verbeurd tot
het moment waarop de last alsnog is uitgevoerd. Ik versviis
in dit verband naar het artikel van mr. U.T. Hoekstra'

ell de reactie hierop van mr. L.M. Koenraad." Hoekstra
onderbouwt uitvoerig waarom naar zijn mening geen enkele
betekenis meer toekomt aan de voorlopige voorziening
zodra het bestreden besluit onherroepelijk is. De gedachte
dat een overtreder, die met succes heeft verzocht om een
voorlopige voorziening, met terugwerkende kracht alsnog
dwangsommen kan verbeuren als hij ten gronde in het
ongelijk wordt gesteld, is bepaald geen gemeengoed.
Koenraad schrijft dan ook dat zijn eerste reactie op het
artikel van Hoekstra was dat dit met waar kon zijn, maar
dat hij na herlezing tot de conclusie kwam dat Hoekstra
gelijk heeft. Ik deel de opvatting van Hoekstra ook.

Uit de uitspraak blijkt met dat in de procedure bij de
Afdeling aan de orde is geweest of de getroffen voorlopige
voorziening nog wel relevant is. Het voert mijns inziens te
ver om daaraan de conclusie te verbinden dat de Afdeling
de visie van Hoekstra afwijst. Naar mijn mening kon de
Afdeling namelijk ook met toekomen aan dit punt.

GS hebben met aan hun besluit ten grondslag gelegd dat
de dwangsommen zijn verbeurd omdat de voorlopige
voorziening met terugwerkende kracht is komen te
vervallen met het onherroepelijk worden van de last onder
dwangsom. De Afdeling kon zich er dus met over uitlaten
naar aanleiding van wat partijen hadden aangevoerd. De
Afdeling kon GS ook met op grond van artikel 8:69 lid 2
Awb ambtshalve te hulp schieten omdat dit artikel alleen
betrekking heeft op het aanvullen van de rechtsgronden
van beroep ell met van versveer.

consequentie daarvan is dat dwangsommen zijn vertieurd
in de periode van 1 maart 2012 tot het moment waarop
alsnog uitvoering is gegeven aan de last c.q. het maximum
aan dwangsommen is bereikt. Voor zover de bevoegdheid
tot invordering van die dwangsommen met is verjaard,
zouden GS alsnog tot invordering kunnen overgaan.

Overigens heb ik van de provincie begrepen dat deze zaak
geen vervolg meer zal krijgen. De door De Heus betaalde
dwangsommen zijn door GS teruggestort ell de zaak geldt
v@@r GS als afgedaan.

Het indienen van een verzoek voorlopige voorziening tegen
een last onder dwangsom is rechtens met zonder risico
voor de overtreder als hij ervoor kiest om hangende de
procedure geen uitvoering aan de last te geven.

Als de voorzieningenrechter v66r het verstrijken van de
begunstigingstermijn het verzoek afwijst, dan loopt de
overtreder het risico dat de resterende tijd te kort is om
de last te kunnen uitvoeren. Verstrijkt de begunstigings-
termijn voordat de voorzieningenrechter uitspraak heeft
kunnen doen, dan moet de ovemeder erop attent zijn
dat de voorlopige voorziening met terugwerkende kracht
wordt getroffen of hopen dat de voorzieningenrechter uit
coulance de voorlopige voorziening treft dat de begunsti-
gingstermijn wordt verlengd. Wijst de voorzieningenrech-
ter het verzoek toe ell voert de ovemeder de last met uit,

dan loopt hij het risico dat hij met terugwerkende kracht
dwangsommen heeft verbeurd als hij in de procedure ten
gronde ongelijk kri)gt.

Als de Afdeling van oordeel zou zijn dat in geen geval in
de periode van 1 maart tot 2 april 2012 dwangsommen
kunnen zijn verbeurd, dan kan de beslissing op bezwaar
met anders luiden dan dat de invorderingsbeschikking
moet worden herroepen. In dat geval had het voor de hand
gelegen dat de Afdeling zelf in de zaak had voorzien door
het bezwaar gegrond te verklaren ell het primaire besluit te
herroepen. De Afdeling is hiertoe zelfs verplicht op grond
van artikel 8:41a Awb. Dat de Afdeling met zelf in de
zaak heeft voorzien kan dus een aanwijzing zijn dat uit de
uitspraak van de Afdeling met per se volgt dat de invorde-
ringsbeschikking moet worden herroepen.

De overtreder doet er daarom verstandig aan om met te
volstaan met het maken van bezwaar en/of het indienen

van een verzoek voorlopige voorziening, maar om ook zo
snel mogelijk uitvoering aan de last te geven. Wordt het
bestreden besluit herroepen, dan kan de overtreder de
schade die hij heeft geleden doordat hij uitvoering aan de
last heeft gegeven verhalen op de overheid. Dat is dan weer
het risico van het bestuursorgaan.

Het is mijns inziens daarom met uitgesloten dat GS in
de nieuwe beslissing op bezwaar (alsnog) het standpunt
kunnen innemen dat in de betreffende periode wel degelijk
dwangsommen zijn verbeurd omdat de voorlopige
voorziening met terugwerkende kracht is vervallen met het
onherroepelijk worden van de last onder dwangsom. De

Overdeauteur

Jaap Udema is advocaat bij Adriaarise van der Weel Ad-

vocaten ell qespecialiseeyd in bestuurlijke handhaving.

12 Mr.U.T.Hoekstra%Hetrisicovandevoorlopigevoorzieningenvande

uitspraakin eerste aanleg: Gst. 2013, 7395/'l I I.

13 Mr.L.M.Koenraad%Reactieopartikelmr.U.T.Hoekstra:Gst.2C)14,7398/9.
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