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Rechtbank Gelderland 25 september 2015, nr. AWB - 15
5552

(Mr. J.J.W.P. van Gastel)
m.nt. C.J. lJdema onder de hierna opgenomen uitspraak Rb.
Limburg 13 oktober 2015 (Gst. 2016/24)

(Art. 5:35 Awb, art. 4:111 lid 1 Awb, art. 8:86 lid 2 sub c
Awb)

ECtl:NL:RBGEL2015:6056

verklaard. Daartegen hebben verzoekers beroep ingesteld
dat bij de rechtbank is geregistreerd onder zaaknummer
AWB 15/3812.
Bij brief van 28 augustus 2015 hebben verzoekers verweer-
der gevraagd de verjaringstermijn te stuiten dan wel te ver-
lengen.

Bij brief van 11 september 2015 hebben verzoekers de voor-
zieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening
te treffen om te voorkomen dat de bevoegdheid tot invorde-
ring zal zijn verjaard op het moment dat er in de bodemzaak
uitspraak wordt gedaan.

Overwegingen2
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Artikel 5:35 Awb. Verzoek van derde-belanghebbende

tot het treffen van een voorlopige voorziening om -

hangende procedure tegen weigering om verbeurde

dwangsommen in te vorderen - de verjaring van de be-

voegdheid tot invordering te stuiten of te verlengen. De

Afdeling heeft in haar uitspraak van 24 december 2013

(ECLI:NL:RVS:2013:2626) overwogen dat een dergelijk

verzoek kan worden ingediend in gevallen waarin vast-

staat ell met in geschil is dat dwangsommen zijn ver-

beurd. Volgens de voorzieningenrechters kan dit ook in

gevallen waarin met vaststaat ell in geschil is dat dwang-

sommen zijn verbeurd. (Zaltbommel)

Dat de overweging van de Afdeling betrekking heeft op de si-

tuatie dat met in geschil is dat dwangsommen zijn verbeurd,

leidt de voorzieningenrechter met tot het oordeel dat in een

geval als het thans voorliggende de weg naar het treffen van

een voorlopige voorziening is afgesloten. [mmers ook in dit ge-
val maakt het intreden van verjaring een bezwaar of beroep

tegen de weigering om in te vorderen illu5oir ell dreigt dus een
onomkeerbare situatie.

Uitspraak van de voorzieningenrechter van
op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen
[verzoekers][verzoekers?, verzoekers
ell

het college van burgemeester en'wethouders van de ge-
meente Zaltbommel, verweerder.

Procesverloop1

Bij besluit van 14 juli 2014 heeft vervveerder aan een derde
een last onder dwangsom opgelegd met een begunstigings-
termijn van drie maanden. Als er na drie maanden met aan
de last is voldaan, verbeurt er € 500 gedurende e}ke week
dat met aan de last is voldaan, met een maximum van

€ 5000.

Verzoekers hebben op 13 oktober 2014 ell 19 december
2014 brieven naar verweerder gestuurd met de mededeling
dat er met is voldaan aan de last ell vervveerder verzocht om
actie te ondernemen.

Bij besluit van 15 januari 2015 heeft verweerder meegedee}d
dat een controle is uitgevoerd ell dat aan de Iast is voldaan.
Verzoekers hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Bij besluit

van 1 juli 2015 heeft verweerder dit bezwaar ongegrond

Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij de recht-
bank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaande aan een
mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of ad-
ministratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van
de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak,
op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onver-
wijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Ingevolge artikel 8:83, derde lid, van de Awb kan de voorzie-
ningenrechter, onder meer indien het verzoek om voorlopi-
ge voorziening kennelijk gegrond is, uitspraak doen zonder
dat partijen worden uitgenodigd om ter zitting te verschij-
nen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet
laatstbedoelde situatie zich in het onderhavige geval voor.
Ingevolge artikel 5:35 van de Awb verjaart, in afwijking
van artikel 4:104, de bevoegdheid tot invordering van een
verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag
waarop zij is verbeurd.
Op voet van artikel 5:37, tweede lid, van de Awb, geeft het
bestuursorgaan een beschikking omtrent de invordering van
de dwangsom, indien een belanghebbende daarom verzoekt.

lngevolge artikel 4:111, eerste lid, van de Awb wordt de ver-
jaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling aan een
bestuursorgaan verlengd met de tijd gedurende welke de
schuldenaar na de aanvang van die termijn uitstel van beta-

ling heeft.
De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoekers beroep
hebben ingesteld tegen het door verweerder in bezwaar

gehandhaafde besluit om met over te gaan tot het invor-
deren van dwangsommen. Omdat verzoekers van oordeel
zijn dat de dwangsommen vanaf 14 oktober 2014 zijn ver-
beurd, stellen zij dat de bevoegdheid tot invordering van
deze dwangsommen op 14 oktober 2015 verjaart. Als de
rechtbank in de bodemzaak verzoekers hierin volgt ell
tot het oordeel komt dat dwangsommen vanaf 14 oktober
2014 over een periode van tien weken zijn verbeurd, is de
verjaringstermijn van een jaar ten tijde van de uitspraak
zeer waarschijnlijk verstreken ell heeft verweerder geen
bevoegdheid meer een invorderingsbesluit te nemen ell
eventueel executiemaatregelen ter zake te treffen. De bo-
demzaak wordt dan zinledig. Daarom acht de voorzienin-

genrechter het verzoek om voorlopige voorziening kenne-
lijk gegrond. De voorzieningenrechter zal als voorziening
de verjaringstermijn verlengen, zodat, indien in de bodem-
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zaak tot het oordeel wordt gekomen dat dwangsommen
zijn verbeurd die moeten worden ingevorderd, verweerder
alsdan nog de bevoegdheid heeft een invorderingsbesluit te
nemen alsmede de mogelijkheid heeft zo nodig executie-
maatregelen ter zake te treffen.

De voorzieningenrechter zal daarom uitstel van betaling
verlenen. Op de voet van artikel 4:111, eerste lid, van de

Awb wordt de verjaringstermijn op deze wijze verlengd met
de periode van uitstel van betaling. De uitstel van betaling
geldt, gelet op artikel 8:85, tweede lid, aanhef ell onder c,

van de Awb, tot de rechter in de bodemzaak uitspraak heeft
gedaan.

Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, be-
paalt de voorzieningenrechter dat verweerder aan verzoe-

kers het door hen betaalde griffierecht vergoedt.
De voorzieningenrechter veroordeelt verweerder in de door
verzoekers gemaakte proceskosten. Verzoekers hebben
verweerder bij brief van 28 augustus 2015 immers reeds

verzocht uitstel van betaling te verlenen maar verweerder
heeft daar tot op heden met op gereageerd, althans een der-

gelijke reactie is met bij de voorzieningenrechter bekend.
De kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het
Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een der-

de beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op €490
(1 punt voor het indienen van het verzoekschrift met een

waarde per punt van € 490,- ell een wegingsfactor 1).
Beslist wordt als volgt.

Beslissing3

voegdheid tot invordering te stuiten of te verlengen. De
Afdeling heeft in haar uitspraak van 24 december 2013
(ECLI:NL:RVS:2013:2626) overwogen dat een dergelijk
verzoek kan worden ingediend in gevallen waarin vast-
staat ell met in geschil is dat dwangsommen zijn ver-
beurd. Volgens de voorzieningenrechters kan dit ook in
gevallen waarin met vaststaat ell in geschil is dat dwang-
sommen z0n verbeurd. (Nuth)

Dat de overweging van de Afdeling betrekking heeft op de si-
tuatie dat met in geschil is dat dwangsommen zijn verbeurd,
leidt de voorzieningenrechter met tot het oordeel dat in een
geval als het thans voorliggende de weg naar het treffen van
een voorlopige voorziening is afgesloten. lmmers ook in dit ge-
val maakt het intreden van verjaring een bezwaar of beroep
tegen de weigering om in te vorderen illusoir ell dreigt dus een
onomkeerbare situatie.

Uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 oktober 2015
op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen
[naam], te [woonplaats?, verzoeker
ell

het college van burgemeester ell wethouders van de ge-
meente Nuth, verweerder

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: [naam
derde-partij], te [woonplaats]

Procesverloop
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De voorzieningenrechter:

verleent uitstel van betaling, zodat de verjaringster-

mijn in zaak AWB 15/3812 wordt verlengd, totdat de

rechter in die zaak uitspraak heeft gedaan;

veroordeelt vervveerder in de proceskosten van verzoe-

kers ten bedrage van € 490;

gelast dat verweerder het door verzoekers betaalde

griffierecht groot € 331 aan hen vergoedt.

cst, 2016/24

Rechtbank Limburg 13 oktober 2015, nr. AWB-15 2956u
(Mr. T.M. Schelfhout)
m.nt. C.J. lJdema'

(Art. 5:35 Awb, art. 4:111 lid 1 Awb, art. 8:86 lid 2 sub c

Awb)

ECLI:NL:RBLIM:2015:9287

Artikel 5:35 Awb. Verzoek van derde-belanghebbende
tot het treffen van een voorlopige voorziening om -
hangende procedure tegen weigering om verbeurde
dwangsommen in te vorderen - de verjaring van de be-

Bij besluit van 29 januari 2013 heeft verweerder aan derde-
partij twee lasten onder dwangsom opgelegd, waarvan de
begunstiHingstermijnen nadien zijn verlengd tot 15 oktober
2014. De lasten betroffen de illegale exploitatie van een zui-
velfabriek.

Verweerder heeft na controle op 9 december 2014 gecon-
cludeerd dat aan de opgelegde lasten is voldaan. Verzoeker

heeft bij brief van 8 met 2015 aan vervveerder te kennen ge-
geven dat zijns inziens met geheel aan de lasten is voldaan
omdat nog drie silo's aanwezig zijn, ell gevraagd om tot in-
vordering van de naar zijn mening verbeurde dwangsom-
men over te gaan. Bij besluit van 9 juni 2015 heeft verweer-
der dat verzoek afgewezen. Verzoeker heeft daar bezwaar
tegen gemaakt. Dat bezwaar zal op 19 oktober 2015 door de
bezwaarschriftencommissie worden behandeld.

Verzoeker heeft bij brief van 28 september 2015 aan ver-
weerder verzocht om over te gaan tot stuiting of verlenging
van de verjaringstermijn die zijns inziens op 15 oktober
2015 zou aflopen. Bij besluit van 6 oktober 2015 heeft ver-

weerder dat verzoek afgewezen. Verzoeker heeft daar bij
verweerder bezwaar tegen gemaakt.
Op 7 oktober 2015 heeft verzoeker de voorzieningenrech-
ter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen om
te voorkomen dat de bevoegdheid tot invordering zal zijn
verjaard op het moment dat er in de bodemzaak uitspraak
wordt gedaan.

€

o
1 Mr. c.3. Ildema is advocaat bij Adriaanse van der Weel advocaten.
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Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij
de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaande aan
een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt
of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de
hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.

2. lngevolge artikel 8:83, vierde lid, van de Awb kan
de voorzieningenrechter, indien onverwijlde spoed dat
vereist ell partijen daardoor met in hun belangen worden
geschaad, uitspraak doen zonder dat partijen worden uitge-
nodigd om ter zitting te verschijnen. Nu er in dit geval, zoals
uit het hierna overwogene blijkt, belang bij is dat uitspraak
wordt gedaan v66r 15 oktober 2015 ell partijen de gelegen-
heid hebben gekregen om hun standpunten schriftelijk naar
voren te brengen, acht de voorzieningenrechter het aange-
wezen om aan deze bepaling toepassing te geven.
3. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een

voorlopig karakter ell bindt de rechtbank in een (eventueel)
bodemgeding met.
4. Ingevolge artikel 5:35 van de Awb verjaart, in af-
wijking van artikel 4:104, de bevoegdheid tot invordering
van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na

de dag waarop zij is verbeurd.
Ingevolge artikel 5:37, tweede lid, van de Awb, geeft het
bestuursorgaan een beschikking omtrent de invordering
van de dwangsom, indien een belanghebbende daarom ver-
zoekt.

Ingevolge artikel 4:106 van de Awb kan de verjaring worden
gestuit door een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112, een
beschikking tot verrekening of een dwangbevel dan wel een
daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel.
Ingevolge artikel 4:111, eerste lid, van de Awb wordt de ver-
jaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling aan een
bestuursorgaan verlengd met de tijd gedurende welke de
schuldenaar na de aanvang van die termijn uitstel van beta-

ling heeft.
s. De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoeker
bezwaar heeft gemaakt tegen verweerders besluit om met
over te gaan tot het invorderen van dwangsommen ell dat
daarbij in geschil is of al dan met volledig uitvoering is ge-
geven aan de opgelegde lasten. Indien als gevolg van het
bezwaar of eventueel beroep komt vast te staan dat derde-
partij de lasten met volledig heeft uitgevoerd, volgt daaruit
tevens dat - naar achteraf blijkt - vanaf 15 oktober 2014
dwangsommen zijn verbeurd ell dat de bevoegdheid tot
invorderen in dat geval op 15 oktober 2015 door verjaring
vervalt. Derhalve zal het procesbelang van het bezwaar ver-
vallen ell die procedure zinledig worden, indien de beslis-
sing daarop met voor 15 oktober 2015 wordt genomen.
6. Anders dan verweerder ell derde-partij, leidt de

voorzieningenrechter uit de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State van 24 december
2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2626) ell met name rechtsoverwe-

ging 3 daarvan, af dat degene die in bezwaar ell beroep op-
komt tegen de weigering om tot invordering over te gaan,
het bestuursorgaan kan verzoeken om de verjaringstermijn
te stuiten of te verlengen ell dat bij afwijzing van zo'n ver-
zoek de voorzieningenrechter kan worden benaderd ter
voorkoming van het vervallen van procesbelang door ver-
jaring. Dat de overweging van de Afdeling betrekking heeft
op de situatie dat met in geschil is dat dwangsommen zijn
verbeurd, leidt de voorzieningenrechter met tot het oordeel
dat in een geval als het thans voorliggende de weg naar het
treffen van een voorlopige voorziening is afgesloten. Im-
mers ook in dit geval maakt het intreden van verjaring een
bezwaar of beroep tegen de weigering om in te vorderen
illusoir ell dreigt dus een onomkeerbare situatie. Dat zou
anders kunnen zijn als het procesbelang bij het bezwaar of
beroep tegen de weigering in te vorderen om een andere re-
den dan verjaring reeds is vervallen. Dat de in geschil zijnde
silo's, zoals derde-partij heeft gesteld, inmiddels verkocht
zijn ell binnenkort zullen worden verwijderd, acht de voor-
zieningenrechter onvoldoende reden om te concluderen
dat op dit moment geen procesbelang meer bij dat bezwaar
bestaat. Op het betoog van vervveerder ell derde partij dat
het bezwaar inhoudelijk geen kans van slagen heeft, zal de
voorzieninHenrechter met ingaan, mede omdat derde-par-
tij, in geval zijn ell verweerders verwachting van de afloop
van het bezwaar uitkomt, met wordt benadeeld als de ver-

jaring met op 15 oktober 2015 intreedt.
7. Gelet op het voorgaande is er aanleiding om een
voorlopige voorziening te treffen. Nu in verband met het
aanhangige bezwaar met vaststaat of dwangsommen zijn
verbeurd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan-
manen tot betaling met aan de orde kan zijn, zodat ook geen
sprake kan zijn van stuiting van de verjaring. Wel acht de
voorzieningenrechter het aangewezen om te bepalen dat de
derde-partij ingaande de dagtekening van deze uitspraak
uitstel van betaling heeft voor mogelijk verschuldigde
dwangsommen ter zake van de hem opgelegde lasten. Uit
een redelijke uitleg van artikel 4:111, eerste lid, van de Awb
volgt dat de verjaringstermijn daardoor wordt verlengd zo-
lang die voorlopige voorziening van kracht is. De voorlopige
voorziening geldt, gelet op artikel 8:85, van de Awb, uiterlijk
tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan in een eventueel
beroep tegen de door verweerder te nemen beslissing op
het bezwaar tegen verweerders besluit van 6 oktober 2015.
Het is in dat geval ter beoordeling van de rechtbank in de
bodemzaak of er aanleiding is om met toepassing van arti-
kel 8:72, vijfde lid, van de Awb de voorlopige voorziening te
verlengen.
8. Omdat het verzoek wordt toegestvezen, bepaalt de
voorzieningenrechter dat vervveerder aan verzoeker het
door hem betaalde griffierecht vergoedt. De voorzienin-
genrechter veroordeelt verweerder in de door verzoeker
gemaakte proceskosten. De kosten stelt de voorzieningen-
rechter op grond van het Besluit proceskosten bestuurs-
recht voor de door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand vast op € 490,- (1 punt voor het indienen van
het verzoekschrift met een waarde per punt van € 490,- ell
een wegingsfactor 1).
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Beslissing

De voorzieningenrechter:

bepaalt dat derde-partij [naam derde-partij] uitstel van
betaling heeft voor mogelijk verbeurde dwangsommen
ter zake van de bij besluit van 29 januari 2013 opge-
legde lasten;

draagt verweerder op het betaalde griffierecht van
€ 167,- aan verzoeker te vergoeden;
veroordeelt vervveerder in de proceskosten van verzoe-
ker tot een bedrag van € 490,-.

verbeurd. De voorzieningenrechter passeert dit vervveer. Hij
ziet met in waarom hij in het geval waarin wel in geschil is
dat een dwangsom is verbeurd geen voorlopige voorziening
zou kunnen treffen om te voorkomen dat de bevoegdheid
verjaart:

"lmmers ook in dit geval maakt het intreden van verja-
ring een bezwaar of beroep tegen de weigering om in te
vorderen illusoir ell dreigt dus een onomkeerbare situ-
atie."

€

Naschrift

De beide hierboven gepubliceerde uitspraken
gaan over een verzoek voorlopige voorziening dat is inge-
diend door een derde-belanghebbende tegen de stilzwij-
gende (Rechtbank Gelderland) ell expliciete (Rechtbank
Limburg) weigering van het bestuursorgaan om de lopende
verjaring van de bevoegdheid tot invordering van een ver-
beurde dwangsom te stuiten of te verlengen. Voor zover mu
bekend zijn dit de eerste twee gepubliceerde uitspraken
over het treffen van een dergelijke voorlopige voorziening
sinds de uitspraak van de Afdeling op 24 december 2013
(EC[I:NL:RVS:2013:2626).
In die laatstgenoemde uitspraak, die door mu is voorzien
van een naschrift in dit tijdschrift (Gst. 2014/24), ging de
Afdeling in op de vraag wat een derde-belanghebbende kan
doen om te voorkomen dat hangende de procedure tegen
de weigering om tot invordering over te gaan de bevoegd-
heid tot invordering verjaart. De betreffende overweging
luidt:

1.

"De Afdeling overweegt dat in gevallen als de onder-
havige, waarin vast staat ell met in geschil is dat een
dwangsom is verbeurd ell het college weigert in te vor-
deren, degene die in bezwaar ell beroep opkomt tegen de
weigering om tot invordering over te gaan het college in
verband hiermee kan verzoeken de verjaringstermijn te
stuiten of de verjaringstermijn te verlengen door uitstel
van betaling te verlenen, ell bij afwijzing van dit verzoek
de bevoegde rechter kan verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen tot verlenging van de verjarings-
termijn of om het college op te dragen de verjaringster-
mijn te stuiten."

Deze overweging van de Afdeling heeft betrekking op ge-
vallen waarin vaststaat ell met in geschil is dat een dwang-
som is verbeurd.

2. In de hier gepubliceerde uitspraken stond met vast
ell was wel in geschil dat de dwangsommen waren ver-
beurd. Dat weerhoudt de voorzieningenrechters er met van
om een voorlopige voorziening te treffen. Alleen de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Limburg wijdt er een
expliciete overweging aan. Aanleiding daarvoor was het
vervveer van het bestuursorgaan ell de overtreder dat de
voorzieningenrechter de verzochte voorlopige voorziening
met kan treffen omdat in geschil is of er dwangsommen zijn

Hoe begrijpelijk die overvveging ook is, toch heeft de Afde-
ling mijns inziens wel degelijk bedoeld dat de door haar
gegeven overweging uitsluitend betrekking heeft op die ge-
vallen waarin vaststaat dat dwangsommen zijn verbeurd ell
dit (dus) met in geschil is.
De voorzieningenrechter dient ambtshalve te toetsen of
het bestuursorgaan bevoegd is om de verjaring te stuiten
of uitstel van betaling te verlenen. Die bevoegdheid bestaat
alleen als er een verplichting tot betaling is. Die verplich-
ting tot betaling treedt pas in nadat de last met of met tijdig
is uitgevoerd ell er om die reden een dwangsom verbeurd
raakt.

Als met in geschil is dat een dwangsom is verbeurd, dan
staat vast dat er een verplichting tot betaling is ell dat het
bestuursorgaan bevoegd is de verjaring van de bevoegdheid
tot invordering te stuiten of de verjaringstermijn te verlen-
gen.

Als wel in geschil is dat een dwangsom is verbeurd, zoals in
dit geval, dan zal de voorzieningenrechter eerst ambtshal-
ve moeten beoordelen of er dwangsommen zijn verbeurd.
Daarvoor leent de voorlopige voorzieningenprocedure zich
met goed ell dat is vermoedelijk de reden waarom de Afde-
ling haar overweging heeft beperkt tot die gevallen waarin
vaststaat ell met in geschil is dat dwangsommen zijn ver-
beurd,

3. Voor de voorzieningenrechters van de Recht-
banken Gelderland ell Limburg lijkt dit met uit te maken.
Zij wijzen het verzoek toe, zonder zich uit te laten over de
vraag of dwangsommen zijn verbeurd. De voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Limburg overweegt zelfs expliciet
dat hij met ingaat op het vervveer van het bestuursorgaan
ell de overtreder dat zonneklaar is dat geen dwangsommen
zijn verbeurd: "mede omdat derde-partij, in geval zijn ell
verweerders verwachting van de afloop van het bezwaar uit-
komt, met wordt benadeeld als de verjaring met op 15 oktober
2015 intreedt'l

Beide voorzieningenrechters volstaan met de overweging
dat indien komt vast te staan dat er dwangsommen zijn ver-
beurd, de bevoegdheid tot invordering dan zal zijn verjaard
315 H de verjaring met wordt gestuit of de verjaringster-
zijn met wordt verlengd. Dat leidt tot een onomkeerbare
situatie. Dat geeft de verzoeker naar hun oordeel een vol-
doende spoedeisend belang bij het treffen van een voorlo-
pige voorziening.
In beide gevallen besluiten de voorzieningenrechters om de
verjaringstermijn te verlengen ell met om de verjaring te
stuiten. De voorzieningenrechter Van de Rechtbank Gelder-

€

a

o

122 Afl. 7434 - maart 2016
Gst. 2016/24



a

a

€

€

land legt deze keuze met uit. De voorzieningenrechter van
de Rechtbank Limburg doet dat wel. Hij overweegt:

"Nu in verband met het aanhangige bezwaar met vast-
staat of dwangsommen zijn verbeurd, is de voorzienin-
genrechter van oordeel dat aanmanen tot betaling met
aan de orde kan zijn, zodat ook geen sprake kan zijn van
stuiting van de verjaring."

Dit is een opmerkelijke redenering. Als met kan worden
aangemaand omdat de verplichting tot betaling met vast-
staat, waarom zou dan wel uitstel van (de verplichting tot)
betaling kunnen worden verleend?
Het komt mu voor dat de keuzemogelijkheid 00k met be-
staat. De Afdeling heeft namelijk recent, in haar uitspraak
van 28 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3279), geoordeeld
dat het versturen van een aanmaning pas stuitende werking
heeft nadat een dwangsom bij besluit is vastgesteld ell op
de voorgeschreven wijze bekendgemaakt is. Die uitspraak
moet m.i. aldus worden geYnterpreteerd dat pas een aanma-
ning kan worden verstuurd nadat een beslissing tot (en met
"omtrent") invordering is genomen.
4, Beide voorzieningenrechters treffen op de voet van
artikel 4:111 lid 1 Awb de voorlopige voorziening dat uitstel
van betaling wordt verleend tot de rechter in de bodemzaak
uitspraak heeft gedaan (artikel 8:85 lid 2 sub c Awb). De wet
laat de inhoud van de voorziening vrij, maar wel geldt de
eis dat deze voorlopig moet zijn. Zoals ik in mijn naschrift
bij de uitspraak van de Afdeling van 24 december 2013 al
schreer, is het naar mijn mening twijfelachtig of een voor-
ziening waarbij uitstel van betaling wordt verleend (om de
verjaring van de bevoegdheid tot invordering te verlengen)
wel voorlopig is.
Bovendien staat het verlenen van uitstel van betaling met
als doel om te voorkomen dat de bevoegdheid tot invorde-
ring verjaart op gespannen voet met het verbod van artikel
3:3 Awb (d6tournement de pouvoir). De wetgever heeft de
bevoegdheid om uitstel tot betaling te verlenen in het leven
geroepen in het belang van de overtreder. Door het verlenen
van uitstel van betaling wordt de schuldenaar tijdelijk ont-
heven uit zijn verplichting tot betaling. In dit geval verlenen
de voorzieningenrechters uitstel van betaling met als doel
om de verjaringstermijn te verlengen. Zij doen dit in het be-
lang van de derde-belanghebbende, met in het belang van
de overtreder. Sterker nog, het belang van de overtreder is
er in deze gevallen juist mee gediend dat geen uitstel van
betaling wordt verleend.
s. Wat gebeurt er als de rechter in de bodemzaak
uitspraak heeft gedaan? In dat geval vervalt de uitspraak
van de voorzieningenrechter ell wordt deze volledig ver-
vangen door de uitspraak in de bodemprocedure, zie de
memorie van toelichting bij artikel 8:81 Awb (PG Awb

II, p. 506). Dat betekent dat de uitspraak van de voor-
zieningenrechter wordt geacht nooit te hebben bestaan.
Dat betekent weer dat het uitstel van betaling wordt ge-
acht nooit te zijn verleend, zodat op de datum waarop
uitspraak in de bodemprocedure wordt gedaan de be-
voegdheid tot invordering alsnog is verjaard, voor zover

de rechtbank oordeelt dat er een bevoegdheid was. Zo

bezien, kan met het treffen van een voorlopige voorzie-

ning met worden bereikt wat de derde-belanghebbende
wil bereiken.

6. Ik herhaal de conclusie die ik trok in mijn na-

schrift bij de uitspraak van de Afdeling van 24 december

2013. De derde-belanghebbende heeft mijns inziens geen

ree}e mogelijkheden om te voorkomen dat de bevoegdheid

tot invordering verjaart hangende zijn procedure tegen

een besluit om met tot invordering over te gaan. Dat is een

voor de vvetgever pijnlijke conclusie omdat e6n van de re-

denen voor de introductie van de invorderingsbeschikking

juist was het versterken van de positie van de derde-be-

langhebbende. De voorzieningenrechters doen er alles aan

om dit gat in de wet op een creatieve manier te dichten,

maar mijns inziens is de enige oplossing een aanpassing
van de wet.

CJ. lJdema
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
21 oktober 2015, nr. 201410473/1/A4
(Mrs. J.A. Hagen, D.J.C. van den Broek ell E.A. Minderhoud)
m.nt. F. Limpens-Cuijpers'

(Art. 3.9 lid 1 Awb, art. 4.20b Awb)

NJB 2015/2027
BR 2016/3
AB 2015/438
BA 2015/282
ECLI:NL:RVS:2015:3255

Het met tijdig nakomen van de verplichting om een
nieuw besluit te nemen nadat het besluit vernietigd is,
leidt met tot een besluit van rechtswe57,e. (Echt-Susteren)

Het college is er terecht van uitgegaan dat nadat de Afdeling
het besluit heeft vernietigd, als termijn voor het nemen van
een nieuw besluit op de aanvraag, de termijn gold die van
toepassing is op de primaire besluitvorming (vergelijk onder
meer de uitspraak van de Afdeling van 23 februari 2005 in
zaak nr. 200404709/1). Gelet hierop dient als termijrr waar-
birinen het college opnieuw diende te beslissen, de in artikel
3.9, eerste lid, van de Awb genoemde termijn voor de regu-
liere voorbereidingsprocedure te worden aangehouden. Het
college diende daarom birinen acht weken na de dag van de
verzending van de uitspraak van 24 september 2014 een be-
sluit te nemen op de aanvraag om de omgevingsvergunning.
Vaststaat dat het college met tijdig een besluit op de aanvraag
heeft genomen. Dit betekent met dat van rechtswege een ver-

1 Mr.FrancienLimpens-CuijpersisseniorjuristbijTonnaeradviseursinom-
gevingsrecht.
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