
Bestuursrechtelijke maatregel 

In de Algemene Wet Bestuursrecht is vastgelegd welke instrumenten de gemeente ter beschikking staan 

voor de aanpak van bestuursrechtelijke overtredingen. Dit zijn bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke 

boete.  

Bestuursdwang 

De overheid kan bestuursdwang toepassen om een overtreding te beëindigen. In het 

bestuursdwangbesluit is omschreven wat de overtreder moet doen om de overtreding te beëindigen. Als 
de overtreder dit niet op tijd doet, doet de overheid het zelf, op kosten van de overtreder. 

Bestuursdwang kan ook worden opgelegd aan iemand die niet zelf de overtreder is, maar die wel de 

overtreding kan beëindigen. Het gaat er immers om dat de overtreding wordt beëindigd. Wie dat doet, is 
van minder belang. 

Voor kostenverhaal is de overtreder wel van belang. Als een niet-overtreder geen gehoor geeft aan een 

bestuursdwangbesluit, kan de overheid de kosten niet op deze (rechts)persoon verhalen. De overtreder 

zelf draait alleen op voor de kosten, als dat is vastgelegd in het bestuursdwangbesluit. Slechts bij 

uitzondering ziet de overheid af van kostenverhaal. 

Een bestuursdwangbesluit bevat in principe een begunstigingstermijn waarbinnen de overtreding 

ongedaan kan worden gemaakt; pas na het verstrijken van de begunstigingstermijn kan de overheid zelf 

de overtreding beëindigen op kosten van de overtreder. Een voorbeeld is het bouwen zonder 

bouwvergunning. Bouwen zonder bouwvergunning wordt verboden in artikel 40 van de Woningwet. Het 

toepassen van bestuursdwang kan het bouwen stoppen én het kan ervoor zorgen dat het reeds (zonder 
vergunning) gebouwde binnen een bepaalde termijn wordt afgebroken. 

Dwangsom 

Behalve bestuursdwang, kan de gemeente ook een dwangsom toepassen om een overtreding te 

beëindigen. In een zogenaamd dwangsombesluit stelt de gemeente dat de overtreder een dwangsom 

moet betalen voor bijvoorbeeld iedere dag of week dat de overtreding voortduurt. Een dwangsom kan 

ook worden opgelegd om herhaling van overtredingen te voorkomen. De overtreder moet dan een 
dwangsom betalen bij iedere nieuwe overtreding. 

Het dwangsombesluit geeft meestal een termijn waarbinnen de overtreder de lopende overtreding moet 

beëindigen of maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen. Als een dwangsom wordt opgelegd 

om herhaling van overtredingen te voorkomen, kan de overheid deze termijn achterwege laten. De 

overtreder moet dan per onmiddellijk afzien van nieuwe overtredingen. Dit is ook het geval bij 

spoedeisende bestuursdwang, die pas later op schrift wordt gesteld. 

Bestuurlijke boete 

De bestuurlijke boete kan worden gebruikt bij de aanpak van overlast in de openbare ruimte. Gemeenten 

kunnen een bestuurlijke boete opleggen voor overtreding van een aantal bepalingen die zijn opgenomen 
in de APV, met uitzondering van de feiten die zijn neergelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.  

 


