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Inleiding
Drugsproductie, mensenhandel en doorvoer van illegale 
goederen: voor de uitoefening van het criminele be-
drijfsproces wordt er vrijwel altijd gebruikt gemaakt van 
de plaatselijke infrastructuur en panden. 

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft vanuit de verster-
kingsgelden ondermijning de mogelijkheid aangegrepen 
om de lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit 
een impuls te geven. Een onderdeel daarvan is het 
versterken van de informatiepositie van gemeenten en 
hen tools te bieden om ondermijnende criminaliteit 
effectiever te signaleren en bestuurlijk aan te pakken. 
In samenwerking met het lectoraat Ondermijning van 
Avans Hogeschool is in dit kader een toolbox ontwikkeld 
die zich richt op de aanpak van kwetsbare panden. 
De toolbox bestaat onder andere uit de ‘Handreiking 
Informatiebeeld onrechtmatig gebruik van woningen, 
Handreiking Interventies vastgoed, en thema-specifieke 
handreikingen voor Spookbewoning en Garageboxen en 
tools om criminele speculatie met vastgoed te signaleren 
vanuit de gemeentelijke informatiepositie. 

Deze handreiking biedt een overzicht van handelings-
perspectieven die gemeenten kunnen toepassen om 
gesignaleerde misstanden op effectieve wijze het hoofd 
te bieden. Het betreft een brede uitwerking van het pre-

ventieve en repressieve instrumentarium dat het lokale 
bestuur tot haar beschikking heeft. 

Het doel van deze handreiking is om Nederlandse 
gemeenten handvatten te bieden om de aanpak van 
malafide exploitatie van vastgoed te verbeteren. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan drugscri-
minaliteit, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en 
illegale prostitutie in woningen. 

Vrijwel alle instrumenten kunnen in combinatie of los 
van elkaar worden ingezet. De eindgebruiker, gemeen-
temedewerkers belast met de aanpak van bedrijven-
terreinen waar zich voornoemde problemen voordoen, 
dient steeds per casus te bezien welke interventiemo-
gelijkheden passen bij de gesignaleerde problematiek. 
De uitgewerkte interventies kunnen daarbij als leidraad 
dienen.

Aanleiding voor deze handreiking
In de onderzoeken die het lectoraat Ondermijning de af-
gelopen jaren in opdracht van, en in samenwerking met, 
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft uitgevoerd, komt 
de faciliterende rol van vastgoed ten aanzien van geor-
ganiseerde criminaliteit steevast naar voren. Daarom is 
besloten om dit aan te merken als specifiek thema om 
verdiepend en verhelderend onderzoek naar te doen. 

1. Introductie 

Een van de hieruit voortgevloeide producten is deze 
‘Handreiking Interventies Vastgoed voor Gemeenten’. 

Ondermijnende criminaliteit 
Kort samengevat wordt het hardnekkige fenomeen 
‘ondermijning’ gedefinieerd als de verwevenheid tussen 
de onderwereld en de bovenwereld. Hierbij maken 
criminelen voor hun illegale praktijken gebruik van de 
faciliteiten in de bovenwereld. Denk bij deze faciliteiten 
ook aan vastgoed. Gemeenten kunnen hier ook mee te 
maken krijgen. Zij moeten ervoor waken dat de ge-
meente niet onbedoeld meewerkt aan ondermijnende 
activiteiten.
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Leeswijzer
Deze handreiking is in een aantal thema’s gecategori-
seerd. Ten eerste wordt er kort in gegaan op een aantal 
algemene handelingsperspectieven en interventies die 
een Nederlandse gemeente kan ondernemen om de 
aanpak van malafide exploitatie van vastgoed te opti-
maliseren. Vervolgens zijn de handelingsperspectieven 
en interventiemogelijkheden vanuit het juridisch kader 
behandeld van de thema’s1 illegale prostitutie, de opslag 
en productie van verdovende middelen en de illegale 
huisvesting van arbeidsmigranten.

1 Deze thema’s zijn aangedragen als meest actueel door enkele 
gemeenten die meewerkten aan de totstandkoming van de ‘Toolbox 
Vastgoed’ van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland,

Wat is nu eigenlijk de rol van Nederlandse 
gemeenten als het over crimineel gebruik van 
vastgoed gaat? 

• Handhaving openbare orde en veiligheid
Gemeenten, in het bijzonder de burgemeester, zijn belast 
met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. 
Bij ondermijnende criminaliteit, wat invloed heeft op de 
wijkveiligheid, veiligheidsgevoelens en (bestuurlijke) in-
tegriteit, speelt vastgoed steevast een rol. De aanpak van 
ondermijnende criminaliteit, ook wanneer de gemeente 
hier enkelvoudig optreedt, heeft de meeste impact 
wanneer de rol van vastgoed wordt meegenomen in het 
veiligheidsbeleid en concrete acties. 

• Strijdig met lokale regelgeving
De gemeentelijke taak is niet beperkt tot het voorkomen 
van een verstoring van de openbare orde. Het behelst 
zaken daaromheen zoals woningtoezicht, sociale zaken, 
vergunningen, bouwtoezicht, sociale- en juridische zaken. 
Activiteiten die in strafrechtelijke zin samenhangen met 
criminele exploitatie van vastgoed, zijn vaak óók strijdig 
met (lokale) regelgeving op deze gemeentelijke porte-
feuilles. Zo worden woningen uit de woningvoorraad 
onttrokken, brengt drugsproductie vaak schade aan de 
bodem toe en levert overbewoning brandgevaarlijke situ-
aties op. Welke regels er (mogelijk) worden overtreden, 

en hoe een gemeente hier op kan reageren, behandelen 
wij in de volgende hoofdstukken. De gemeente heeft de 
taak om een gecoördineerd en helder beleid op te stellen 
waarin er ruimte wordt gemaakt voor de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit. Om de taken en verantwoor-
delijkheden uit te kunnen voeren hebben gemeenten 
een breed scala aan instrumenten. In de praktijk wordt 
er gezien dat er planologische-, bestuursrechtelijke-, 
privaatrechtelijke en non-juridische instrumenten worden 
gebruikt om de aanpak van malafide exploitatie van 
vastgoed te bewerkstelligen. Vaak dient er voor het beste 
resultaat een mix van instrumenten ingezet te worden. 

• Unieke informatiepositie en verantwoorde-
lijkheid

Nederlandse gemeenten hebben diverse taken en basis-
registraties onder hun hoede. Deze zijn onmisbaar bij het 
signaleren en aanpakken van (ondermijnende) vastgoed-
criminaliteit. Zonder BRP wordt controle op overbewoning 
praktisch onmogelijk en verdachte vastgoedtransacties 
kunnen in kaart worden gebracht mede dankzij gegevens 
uit de WOZ en de BAG. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het opstellen (en uitvoeren/handhaven!) van o.a. 
Bibob-beleid en bestemmingsplannen. Gebreken in 
beleid en administraties bieden kansen aan criminelen 
die op zoek zijn naar de zwakste schakels (in dit geval 
gemeenten) om hun activiteiten te ontplooien. 

Taken en verantwoordelijkheden van Nederlandse gemeenten
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Het juridisch kader, van de in latere hoofdstukken 
beschreven interventies, biedt gemeenten een raamwerk 
waarin interventiemogelijkheden staan omschreven om 
op te treden tegen de verschillende uitingsvormen van 
malafide exploitatie van vastgoed. Echter heeft de com-
binatie van gemeentelijk beleid en de eigen interpretatie 
op het juridisch kader gevolgen. In de praktijk wordt er 
gezien dat gemeenten hierdoor verschillend optreden. 
Hierbij ontstaat er een speelveld waarbij gemeenten hun 
taken en verantwoordelijkheden verschillend interpre-
teren en oppakken. Ook wordt er gezien dat het capaci-
teits- en expertiseniveau invloed kunnen hebben op hoe 
een gemeenten haar taken oppakt.

In deze handreiking wordt beschreven wat mogelij-
ke interventies zijn en op basis van welke juridische 
grondslagen deze ingezet mogen worden. Het juridisch 
kader kan op een enge of rekkelijke manier worden 
geïnterpreteerd. Hierbij verschilt het in de praktijk per 
gemeente hoe de ambtenaren zich bewegen binnen de 
gestelde wet- en regelgeving. Er zijn theoretisch gezien 
nog meer interventiemogelijkheden, maar deze zijn 
om diverse redenen niet door experts aangedragen als 
‘good practices’ in de aanpak van malafide exploitatie 
van vastgoed. Gezien de complexiteit van de materie en 
om toekomstige veranderingen in juridische kaders te 
ondervangen, adviseren wij elke gemeente een gespeci-
aliseerde handhavingsjurist te betrekken bij de aanpak 
van criminele exploitatie van panden. Bij de totstand-
koming van deze handreiking zijn interne en externe 
(handhavings-)juristen betrokken.
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2. Algemene handelingsperspectieven

• Op orde brengen van gemeentelijke informatiepositie
• Juridische ondersteuning
• Versterking van gemeentelijk beleid
• Samen optrekken met de partners
• Bewustzijn onder burgers creëren
• Stimuleren van interne awareness en bereidheid om te melden
• Vastgoedtransacties en Bibob
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2. Algemene handelingsperspectieven 

Voordat deze handreiking ingaat op specifieke inter-
ventiemogelijkheden ten aanzien van de aanpak van de 
verschillende uitingsvormen van malafide exploitatie 
van vastgoed, is het van belang dat er eerst een aantal 
belangrijke algemene zaken worden benadrukt.

Op orde brengen van gemeentelijke 
informatiepositie
Het op orde brengen van de gemeentelijke informatie-
positie is een essentiële eerste stap. De praktijk leert dat 
er voor de aanpak van malafide exploitatie van vastgoed 
geen generieke interventiestrategie voorhanden is. 
Voordat er wordt bepaald welke interventies er gepleegd 
moeten én kunnen worden, wordt er aangeraden 
een informatiebeeld van het betreffende gebied op te 
stellen om daarmee mogelijke kwetsbaarheden in kaart 
te brengen. Kloppen de gegevens van panden met de 
gemeentelijke informatiesystemen? Zijn alle panden 
geregistreerd in de BAG? Kloppen de BRP inschrijvingen? 
De Toolbox Vastgoed, waar deze handreiking onderdeel 
van is, kan gemeenten helpen bij het opstellen van een 
informatiebeeld. Daarnaast kan de Zelfscan Verster-
king Informatiepositie2 een gemeente helpen om het 

2 Om het volwassenheidsniveau van datagedreven werken 
binnen de gemeentelijke organisatie naar een hoger niveau te tillen. 
Hiervoor kan u contact opnemen via:  
informatiebeeld@taskforce-riec.nl

volwassenheidsniveau van data gedreven werken binnen 
de gemeentelijke organisatie naar een hoger niveau te 
tillen.

Juridische ondersteuning
Indien je als gemeente wil gaan acteren op malafide 
exploitatie van vastgoed wordt er, gezien de complexiteit 
van de materie, sterk aangeraden handhavingsjuristen 
binnen en eventueel buiten de gemeente te consulteren.

Versterking van gemeentelijk beleid
Welke bewegingsruimte een gemeente heeft binnen het 
juridisch kader is onder andere vastgelegd in het beleid. 
Dit beleid kan op gemeentelijk niveau van elkaar ver-
schillen. Daarom is het van belang dat dit op orde wordt 
gemaakt, ook om een waterbedeffect te voorkomen. Er 
dient gekeken te worden naar de prioriteiten binnen 
de gemeente betreffende bestuurlijke weerbaarheid. 
Daarnaast is het van belang dat de benodigde program-
ma’s en/of kaders worden georganiseerd voor de sturing 
en informatieverstrekking. Tot slot is het belangrijk dat 
er wordt gecontroleerd of de koers van de gemeente op 
veiligheidsbeleid voldoende duidelijk is gemaakt en of 
de Openbare Orde en Veiligheid afdeling3 in staat is om 
te sturen op voortgang.

“Misschien is het nog wel het belangrijkste dat gemeenten 
met elkaar in gesprek gaan. Dit is de enige manier waarop 
zij de provinciale bestuurslaag wakker kunnen schudden 
en het waterbed effect kunnen voorkomen.”  (Advocaat)

3 De afdeling OOV wordt in dit voorbeeld genoemd. In de praktijk 
kan het ook zijn dat de desbetreffende taken en bevoegdheden 
ondergebracht zijn bij anders genaamde afdelingen zoals VTH of TH.

Aanmelden

In 2022 kan Taskforce-RIEC maandelijks 
2 à 3 scans begeleiden. 

Het kan gaan om een afzonderlijke 
gemeente of meerdere gemeenten 
tegelijk, wanneer deze gebruikmaken 
van een gezamenlijke ICT-voorziening 
(denk aan de Gemeenschappelijke 
regeling of  een andere vorm van ICT 
samenwerking zoals Equalit). 

Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar: 

informatiebeeld@taskforce-riec.nl

Verhogen 
Informatiepositie 
Gemeenten

Meet en weet hoe volwassen het datagedreven werken 
in jouw gemeentelijke organisatie is en met welke priori-
teiten en acties je deze kunt vebeteren. 

Zelfscan
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Samen optrekken met de partners
De gemeente kan vastgoedcriminaliteit niet alleen de 
baas. De signaleringsmogelijkheden en de verantwoor-
delijk voor de aanpak van misstanden is verdeeld over 
een fors aantal publieke en private partners. Ondanks 
diverse kansrijke initiatieven zoals een Landelijke 
Fenomeentafel ‘ondermijning in de vastgoedketen’, 
ontbreekt op lokaal niveau in de praktijk het vaak aan 
regie op samenwerking in dit brede thema. Daarom is 
het belangrijk samen op te trekken waar nodig en de 
gemeente kan hier het initiatief in nemen. Voor de hand 
liggende partners zijn in ieder geval:

• (Grote) buurgemeenten
• Politie
• Belastingdienst
• Openbaar Ministerie
• Platform Veilig Ondernemen
• Provincie
• ISZW
• Omgevingsdienst
• Veilig Thuis
• Woningcorporaties
• Het RIEC
• Brancheverenigingen in de vastgoedsector

Bewustzijn onder burgers creëren
Het kennisniveau en verantwoordelijkheidsgevoel kan bij 
burgers ook nog wel eens ontbreken. Het is de taak van 
een gemeente hier verandering in te brengen. Dit kan 
gedaan wordt in de vorm van communicatie en voorlich-
tingen. Daarnaast bieden organisaties zoals voorbeeld 
Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid) en MMA (Meld Misdaad Anoniem) diverse 
trainingen en bewustwordingscampagnes aan.

Stimuleren van interne awareness en bereidheid 
om te melden
In de praktijk wordt er gezien dat het kennisniveau en 
verantwoordelijkheidsgevoel van ambtenaren enorm 
kan verschillen. Daarom is het van groot belang dat er 

wordt gestimuleerd op interne bewustwording en de 
bereidheid om te melden. Het moet voor ambtenaren 
duidelijk gemaakt worden hoe zij ondermijning kunnen 
herkennen. Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar op 
het Kennisplatform Ondermijning zoals de Toolbox be-
wustwording ondermijning en signaalkaarten. Mocht er 
iets worden opgemerkt dan weet de ambtenaar aan wel-
ke afdeling dit kan worden doorgegeven. Een terugkop-
peling met onder andere succesmomenten kan hierbij 
helpen. Ook maken signaalkaarten voor het herkennen 
van criminele speculatie met vastgoed onderdeel uit van 
deze Toolbox. Deze zijn te vinden op het Kennisplatform 
Ondermijning en te verkrijgen via informatiebeeld@
taskforce-riec.nl.

Praktijkvoorbeeld:  
Training ‘voorkom faciliteren’ CCV
Sommige partijen en burgers werken onbewust mee 
aan criminaliteit. Verhuurders van bedrijfspanden 
kunnen ruimten verhuren aan drugsproducenten. 
Gestolen goederen kunnen in commerciële opslag-
boxen worden gestald. Als gemeente kan je helpen 
dit te voorkomen door gebruik te maken van onze 
kennis over gedragsbeïnvloeding. In de training 
‘Beïnvloeden van facilitators’ krijg je tips en tricks om 
partijen ‘nee’ te laten zeggen tegen georganiseerde 
criminaliteit en het gewenste gedrag te bevorderen. 

“Uit een analyse is gebleken dat een signaal gericht op 
eventueel misbruik van vastgoed binnen onze gemeente 
op 17 verschillende afdelingen kan binnenkomen. Aan-
gezien niet iedereen bewust of alert is omtrent signalen 
van misbruik van vastgoed zijn wij binnen onze gemeente 
aan de slag gegaan met bewustwordingstrainingen. 
Om te beginnen hebben een aantal ambtenaren een 
cursus gevolgd waarbij er getraind wordt op het bewust 
maken van ondermijning, specifiek op het herkennen van 
hennepkwekerijen en drugslabs. Ik ben nog bezig met het 
meetbaar maken van het resultaat maar we zien nu al 
verschillen terug in het aantal signalen. Een succes als je 
het mij vraagt.” (Projectleider woondeal, gemeente)

https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/landelijke-fenomeentafels-ondermijning
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/landelijke-fenomeentafels-ondermijning
https://hetccv.nl/advies-en-training/
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/lokaal
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/692
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/692
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/566
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Vastgoedtransacties en Bibob
Het is mogelijk om het Bibob-instrumentarium in te 
zetten bij vastgoedtransacties waarin de gemeente pri-
vaatrechtelijk handelt. Zo kan het niet meewerken aan of 
doorstaan van een integriteitsonderzoek als ontbindende 
voorwaarde worden opgenomen in de vastgoedtrans- 
actie, en wordt de kans beperkt dat u als gemeente 
zaken doet met malafide partijen. 

Om onder andere willekeur te voorkomen en mogelijk 
malafide partijen op afstand te houden, is het van 
belang om hier beleid op te schrijven en dit duidelijk te 
communiceren. Meer hierover kan u lezen in de wegwij-
zer ‘De Wet Bibob en Vastgoed’4.  

4 Beschikbaar op het besloten deel van het Kennisplatform 
Ondermijning.

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/163
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3. Illegale prostitutie

3.1 Beleid
• Beleid
• Signaleren
3.2 Bestuurlijke interventies
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
• 174a Gemeentewet
• Huisvestingswet Afdeling 5.3.2 e.v. AWB 
• 174a Gemeentewet in combinatie met de Vreemdelingenwet 
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3. Illegale prostitutie 

Vanzelfsprekend is dat er een tweedeling te maken is 
binnen het thema prostitutie; gedwongen prostitutie en 
prostitutie op vrijwillige basis. Gedwongen prostitutie is 
vorm van seksuele uitbuiting, dit valt onder mensenhan-
del. De Nationaal Rapporteur omschrijft mensenhandel 
als: 

“Het uitbuiten van een ander. De uitbuiter gebruikt daarbij 
dwang, zoals geweld en chantage of misbruikt de kwets-
baarheid en afhankelijkheid van het slachtoffer”. 

Zolang de zelfstandig (thuis) werkende sekswerker 
of escort zich beschikbaar stelt voor het verlenen van 
seksuele handelingen tegen betaling door derden, is 
dit in principe niet strafbaar mits de persoon in kwestie 
volwassen is. Echter wordt er in de praktijk vaak terug 
gezien dat deze bedrijfsmatige activiteiten in de wonin-
gen niet zijn toegestaan doordat prostitutie vanuit een 
woning bijvoorbeeld in strijd is met de vereisten van het 

Vaak vindt prostitutie vanuit woningen in een ogen-
schijnlijke privésfeer en onzichtbaarheid voor de 
buitenwereld plaats. Er kan hierbij ook gedacht worden 
aan de prostitutie vanuit woningen die, zonder medewe-
ten van de eigenaar, (onder-) verhuurd worden. Dit kan 
het toezichthouden en handhaven op deze problematiek 
nog lastiger maken. In opdracht van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie zijn er recentelijk verschillende 
onderzoeken uitgevoerd naar de aard en omvang, be-
leid, toezicht en handhaving van de prostitutiebranche. 
Hieruit komt naar voren dat prostitutie vanuit woningen 
in veel gemeenten voorkomt. 

Een sekswerker kan afhankelijk zijn van de zoge-
naamde facilitator. Ook is het een mogelijkheid dat 
de sekswerker een handlanger is van deze exploitant. 
Soms is er dus de vraag of het wel effect heeft om 
op de sekswerker, die onder de facilitator werkt, te 
handhaven. Het is wellicht effectiever om bij vermoe-
dens van niet- vrijwilligheid of bedrijfsmatigheid een 
zorggesprek/hulptraject aan te gaan. In veel gevallen 
levert het meer op om in soortgelijke situaties te 
achterhalen wie de daadwerkelijke uitbuiter is en 
eerdergenoemde handelingsperspectieven en inter-
ventiemogelijkheden te richten op deze facilitator. 

bestemmingsplan of het vergunningenbeleid. Bij beide 
vormen worden er illegale diensten aangeboden waarbij 
het vastgoed een faciliterende rol speelt en gemeentelij-
ke regelgeving wordt overtreden.
 

https://www.nationaalrapporteur.nl/mensenhandel
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3.1 Beleid
Beleid
Via het in de gemeente geldende bestemmingsplan en/
of prostitutiebeleid wordt er op lokaal niveau gestuurd 
op prostitutie vanuit woningen. Los van het feit of er 
een vergunningenbeleid geldt voor prostitutie vanuit 
woningen, is er een kans dat is sprake is van misstanden 
zoals mensenhandel, uitbuiting, onhygiënische of onvei-
lige werkruimten, overlast en/of fraude. Het beleid dat 
vanuit gemeentelijk perspectief geformuleerd is moet 
gericht zijn op de zorg en welzijn van de sekswerkers om 
risico’s te mijden en aan te pakken. Indien uw gemeente 
nog geen prostitutiebeleid is, vormt dit de eerste stap. 
Het CCV heeft hier een informatiebrochure voor ontwik-
keld. 
 

Signaleren
In de praktijk wordt er gezien dat er een grote winst te 
behalen valt wanneer er op individueel afdelingsniveau 
(prestatie)afspraken worden gemaakt en deze worden 
nagekomen. Uit expertinterviews blijkt dat het kennis-
niveau van ondermijnende criminaliteit, waaronder 
illegale prostitutie, bij de gemiddelde ambtenaar vaak 
te laag is. Verder wordt er gezien dat het verantwoor-
delijkheidsgevoel in veel gevallen onvoldoende is. Om 
dit op te lossen worden gemeenten gestimuleerd om 
interne awareness trainingen omtrent ondermijning te 
faciliteren. Daarnaast wordt er aangeraden om generie-
ke ondermijnende criminaliteitskenmerken en afde-
lingsspecifieke signaalboekjes te ontwikkelen en aan te 
bieden aan de werkzame ambtenaren. 

Naast dat gemeentelijke ambtenaren signalen kunnen 
ontvangen kan dit ook gedaan worden door burgers. 
Het helpt wanneer hiervoor voorlichting wordt gegeven 
voor pandeigenaren en buurtbewoners om hen te 
informeren over de vormen en signalen van thuispros-
titutie. Burgers kunnen anoniem een melding doen van 
(een vermoeden van) mensenhandel en/of onvergunde 
thuisprostitutie bij MMA. Om als gemeente toegang te 
krijgen tot deze meldingen, dient u contact op te nemen 
met MMA. 
 
 

Best practice vanuit de praktijk: 
opstellen van Prostitutiebeleid
Om misstanden aan te pakken en goed zicht te krij-
gen hebben Nederlandse gemeenten een belangrijk 
instrument: het prostitutiebeleid. Een goed door-
dacht vergunningensysteem kan een onderscheid 
maken tussen malafide en bonafide ondernemers 
binnen de seksbranche. Het prostitutiebeleid geeft 
gemeenten de mogelijkheid om vergunningen in te 
trekken van personen die zich niet aan de voorwaar-
den houden of schuldig maken aan strafbare feiten. 
Tot slot kunnen er bepalingen worden opgenomen 
over onder andere thuisprostitutie. 

http://informatiebrochure
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/135
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
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3.2 Bestuurlijke interventies
Op het moment dat illegale prostitutie wordt aangetrof-
fen in een woning is er een breed scala aan bestuurs- en 
strafrechtelijke bevoegdheden die een aanpak kunnen 
ondersteunen. Het CCV heeft een brochure ontwikkeld 
waarin een overzicht wordt gegeven van alle hande-
lingsperspectieven die geboden kunnen worden tegen 
illegale prostitutie vanuit een woning. Interventies die 
in de praktijk het meest effectief blijken te zijn worden 
hieronder benadrukt:
  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Op het moment dat er bedrijfsmatige prostitutie in 
de woning wordt aangetroffen die in strijd is met het 
bestemmingsplan, kan er bestuursrechtelijk worden op-
getreden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
art. 2.1 lid c kan gebruikt worden om een last onder 
dwangsom op te leggen ten aanzien van de overtreder. 
Met de ‘overtreder’ wordt diegene bedoelt die de 
woning in strijd met de bestemming gebruikt, dan wel 
daarvoor de eindverantwoordelijkheid draagt.
Nadat de interventie is gepleegd dient er een tweede 
constatering plaats te vinden om vast te kunnen stellen 
of de overtreding voortduurt.

174a Gemeentewet
Wanneer er in de woning een (prostitutie gerelateerde) 
activiteit plaatsvindt die zodanig van ernst is dat er geen 
sprake meer is van ‘eenvoudige’ thuisprostitutie, kan 
er worden gesproken over ernstig overlast. Mocht dit 
het geval zijn kan er via art. 174a van de Gemeentewet 
bestuursrechtelijk worden opgetreden ten aanzien van 
de pandeigenaar. Deze interventie zou kunnen leiden tot 
een sluiting van het pand. De praktijk leert dat rondom 
de sluiting van een pand strenge maatstaven heersen. 
Hier moet een jurist bij worden betrokken.  
 

Best practice vanuit de praktijk: 
Organiseren van actiedagen 
In de praktijk wordt er gezien dat gemeenten op 
dit thema veel baat hebben bij het organiseren van 
actiedagen. Tijdens deze actiedagen wordt gericht 
contact gelegd met thuiswerkende sekswerkers. Dit 
kan onder andere gedaan worden door het opzoeken 
van onlineadvertenties. Ambtenaren treden samen 
met ketenpartners op in een dynamische en operati-
onele manier. 

“Wanneer wij signaalgerichte controles uitvoeren doen we 
dit vaak door middel van een integrale aanpak. Hierbij 
zijn wij als gemeente, samen de prostitutie controle teams 
van de politie, vaak leidend. Mocht er sprake zijn van 
slachtoffers die hulp behoeven kan er direct geschakeld 
worden met hulpverleningsinstanties.”  
(Basisteamprogrammaleider ondermijning)

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/190
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2021-07-01#:~:text=Artikel%202.1,-3739&text=het%20bouwen%20van%20een%20bouwwerk,c.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2021-07-01#:~:text=Artikel%202.1,-3739&text=het%20bouwen%20van%20een%20bouwwerk,c.
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR23171
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR23171
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Huisvestingswet Afdeling 5.3.2 e.v. AWB 
Op het moment dat zich de situatie voordoet dat de 
woning qua oppervlakte grotendeels wordt gebruikt als 
bordeel wordt de woningvoorraad hiermee onttrokken. 
In dit geval kan er bestuursrechtelijk worden opgetreden 
op grond van de Huisvestingswet Afdeling 5.3.2 e.v. 
AWB. Deze wet- en regelgeving kan ten aanzien van de 
eigenaar of verhuurder gebruikt worden om een last 
onder dwangsom (rechtmatige bewoning afdwingen) of 
een bestuurlijke boete op te leggen. 
Er is alleen sprake van onttrekking aan de bestemming 
tot wonen indien wonen niet de hoofdactiviteit is. De 
woning wordt hierbij dus gebruikt voor andere doelen 
dan reguliere huisvesting. 

 
 

174a Gemeentewet in combinatie met de 
Vreemdelingenwet 
Wanneer er in een woning de aanwezigheid wordt 
aangetroffen van een prostituee die niet afkomstig is van 
een EER land en deze niet beschikt over een werkvergun-
ning (en dus illegaal verblijft), kan er bestuursrechtelijk 
worden opgetreden. art. 174a van de Gemeentewet 
kan in combinatie met de Vreemdelingenwet gebruikt 
worden om het pand te sluiten en om een overdraging 
aan bevoegd opsporingspersoneel op te zetten. Beide 
interventies zijn gericht op de sekswerker. 
Bij deze interventies is het belangrijk of er in het pand 
bedrijfsmatige en niet vergunde thuisprostitutie plaats-
vindt. Mocht dit het geval zijn dan kan er een last onder 
dwangsom opgelegd worden. Tevens kan het ook hier 
een probleem zijn om de vordering te verhalen op 
de sekswerker vanwege de, vaak niet meer bekende, 
illegale verblijfplaats. 
 
 

Strafrechtelijke situaties
Naast dat er bestuursrechtelijk opgetreden kan wor-
den vindt er ook handhaving plaats op strafrechtelijke 
grond. Voorbeelden van deze situaties zijn wanneer 
er in een woning de aanwezigheid van een minderja-
rige prostituee wordt aangetroffen (overtreding van 
art. 248b Wetboek van Strafrecht) of op het moment 
dat er een vermoede/sprake is van mensenhandel 
(art. 273f Wetboek van Strafrecht). 

Bij beide gevallen is er geen sprake van een be-
stuursrechtelijke maatregel. Er moet direct contact 
opgenomen worden met de politie. Het is belangrijk 
de betrokkene per direct uit de situatie te halen en 
aansluitend een hulpverleningstraject op te starten.

Praktijkvoorbeeld overtreden 
Huisvestigingswet Afdeling 5.3.2 e.v. AWB 
In het voorjaar van 2021 dacht Jan Koster zijn pand 
in Zwanenburg te verhuren aan arbeidsmigranten. 
De grote toeloop van onbekende mannen (soms wel 
veertig op een avond) zorgden voor veel geklaag van 
buren. Het huis in de woonwijk leek omgetoverd te 
zijn tot een illegaal bordeel. (Basisteamprogramma-
leider ondermijning)1

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402150-illegale-
bordelen-in-woonwijken-soms-veertig-mannen-op-een-
avond-op-bezoek

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2022-01-01
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR23171
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR23171
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036634/2015-06-01#:~:text=Dit%20artikel%20stelt%20strafbaar%20het,kinderen%20en%20hun%20seksuele%20integriteit.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25/#BoekTweede_TiteldeelXVIII_Artikel273f
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4. Opslag en productie van verdovende middelen
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• Artikel 13 Wet Bodembescherming
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4. Opslag en productie van verdovende middelen

Bekend is dat onroerend goed gebruikt wordt ter facilite-
ring van de criminele processen van drugsproductie en 
handel in Nederland. Hierbij wordt er gesproken over 
de productie, bewerking en handel van o.a. cannabis 
(wiet), synthetische drugs en cocaïne. In het kader van 
deze handreiking is er een focus gelegd op de criminele 
processen vanuit woningen, maar een deel van de 
interventies zijn ook bruikbaar voor bedrijfspanden en 
opslaglocaties. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste 
handelingsperspectieven en interventiemogelijkheden 
ten aanzien van de aanpak van de opslag en productie 
van verdovende middelen uiteengezet. Op het Kennis-
platform Ondermijning en bij partnerorganisaties zijn 
diverse tools beschikbaar die gemeenten kunnen helpen 
om zicht te krijgen of te interveniëren op signalen van 
opslag en productie van verdovende middelen. 

4.1 Beleid
Beleid
Gemeenten hebben een breed scala aan interventiemo-
gelijkheden op drugscriminaliteit tot hun beschikking. 
Voor een deel hiervan geldt dat deze in het gemeente-
lijk beleid moeten worden opgenomen, om ingrijpen 
mogelijk te maken bij misstanden. Dit noemen we het 
‘ondermijnings-proof’ maken van de gemeente, bijvoor-
beeld via de APV en een actueel Bibob-beleid (minder 
van toepassing op drugscriminaliteit in woningen). 
Een uitgebreide ‘Handreiking APV en ondermijning’ is 
beschikbaar via de website van de VNG. 

Signaleren
Ambtenaren dienen signalen van drugscriminaliteit te 
herkennen en zij moeten weten wat zij met deze signalen 
kunnen doen. Voor het herkennen van signalen van 
drugscriminaliteit zijn diverse tools beschikbaar zoals 
voor hennepkwekerijen en drugslabs van bijvoorbeeld  
Methamfetamine (crystal meth). 

Burgers
Ook burgers kunnen worden betrokken bij het signa-
leren en melden van drugsproductie in hun wijk. Een 
informatiecampagne ligt hierbij voor de hand. Hiervoor 
zijn onder andere flyers en een video beschikbaar die 
kunnen worden verspreid onder bewoners.

Pandeigenaren
Eigenaren van (verhuurd) vastgoed ondervinden forse 
schade van drugsproductielocaties. Zo is de schade van 
illegale verbouwingen in de praktijk moeilijk te verhalen 
op de malafide huurder, en loopt men huurinkomsten 
mis wanneer het pand wordt gesloten door de gemeen-
te. Pandeigenaren kunnen worden betrokken bij het 
tegengaan van drugsproductie door huurders aan de 
voorkant goed te screenen, het opnemen van bepalingen 
in de huurovereenkomst en het regelmatig controleren 
van het gebruik van verhuurde panden. 

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/pagina/30
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/pagina/30
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/22
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/688
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/55
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/633
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/854
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/855
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Froz.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200210-Artikel-Ondermijning-Woonruimte.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Froz.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200210-Artikel-Ondermijning-Woonruimte.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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4.2 Bestuurlijke interventies
Wanneer drugscriminaliteit wordt geconstateerd spelen 
de bevoegdheden van de burgemeester een belangrijke 
rol bij het gericht interveniëren op de overtreding. Een 
overzicht van bevoegdheden is bijvoorbeeld te vinden op 
de website van Het CCV. De interventies die in de praktijk 
het meest effectief worden ingezet zijn:

Artikel 13b Opiumwet
Op grond van art. 13b Opiumwet, ook wel Wet Damo-
cles genoemd, krijgt de burgemeester de mogelijkheid 
toegekend om drugspanden te sluiten. Dit kan wanneer 
vanuit een woning wordt gedeald, maar ook wanneer er 
wordt geproduceerd of wanneer deze als opslaglocatie 
dient. De meest bekende interventie die hierop kan 
volgen is de sluiting middels last onder bestuursdwang, 
welke niet alleen de gebruiker maar ook een eventuele 
pandeigenaar de toegang tot het pand ontzegd. Minder 
ingrijpende mogelijkheden zoals last onder dwangsom, 
een voorwaardelijke sluiting of waarschuwing zijn ook 
mogelijk. 

Artikel 17 Woningwet
Een gebouw, open erf of terrein kan worden gesloten 
middels de woningwet. Hiervoor is vereist dat een 
herhaaldelijke overtreding van art. 1a of 1b Woningwet 
een bedreiging vormt voor de gezondheid of veiligheid. 
Hierbij valt te denken aan een brandgevaarlijke situatie 
die is ontstaan bij het verbouwen/inrichten van een loca-
tie voor de productie van verdovende middelen. Middels 
dwangbevel voorziet dit artikel ook in het verhalen van 
bijkomende kosten op de overtreder.

Artikel 35 Huisvestigingswet i.c.m. 
Huisvestigingsverordening
In de huisvestingverordening kan de gemeenteraad 
bepalen dat, indien de bepalingen uit de Huisvestings-
wet worden overtreden, er een bestuurlijke boete kan 
worden opgelegd. Denk hierbij aan een pand zonder 
vergunning of aan onrechtmatige bewoning van een 
pand. In de door de gemeente opgestelde huisvestings-
verordening moet dan wel deze bevoegdheid en het 
bedrag van desbetreffende bestuurlijke boete worden 
vastgesteld.  

Artikel 13 Wet Bodembescherming
Wanneer door de productie of opslag van drugs, of 
lozing van drugsafval bodemverontreiniging plaatsvindt 
of dreigt plaats te vinden, kan middels de Wet Bodem-
bescherming worden ingegrepen om verdere schade te 
voorkomen. 

“Als we terug kijken op de afgelopen jaren, hebben wij het 
meest succes met het sluiten van drugspanden op grond 
van de Wet Damocles. Echter is het wel van belang dat we 
hier met veel zorgvuldigheid mee om gaan. Dit proberen 
we te bewerkstelligen door gebruik te maken van een 
beleidskader waarin er verschillende handhavingsstappen 
zijn omschreven. Daarnaast zetten we ons sterk in op de

Best practice vanuit de praktijk:  
Bestuurlijke boete zonder herhalingseis
Wederom is het opstellen van een goed beleid 
essentieel bij de aanpak van de opslag en productie 
van verdovende middelen. Via een aantal bepalin-
gen in de wet- en regelgeving kan er gehandhaafd 
worden op dit betreffende thema. In Den Haag is 
het gelukt om via het beleid rondom de Woningwet 
het voor elkaar te krijgen om de herhalingseis van de 
bestuurlijke boete af te halen.

 “De woningwet (in het bijzonder art. 92a) kent een be-
stuurlijke boete en daar was voorheen een herhalingseis 
aan geboden. Dat betekent dat er eerst een overtreding 
moest hebben plaatsgevonden en er pas bij de tweede 
overtreding beboet kon worden. Deze is weggenomen. 
Hierdoor kan er zonder herhalingseis een boete worden 
opgelegd, deze kan tot duizenden euro’s oplopen. Dit 
heeft in gemeente Den Haag voor al flink wat successen 
gezorgd.” 

communicatie naar pandeigenaren en buurtbewoners. Dit 
doen we door het gesprek aan te gaan met omwonenden 
en flyers uit te delen. We maken ook een gebruik van een 
website waar omwonenden zich kunnen inlezen.”  
(Projectleider veiligheid, gemeente) 

https://hetccv.nl/onderwerpen/drugscriminaliteit/bevoegdheden/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005181&hoofdstuk=III&artikel=17&z=2022-05-01&g=2022-05-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2021-01-01/#Hoofdstuk6_Paragraaf2_Artikel35
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2021-01-01/#Hoofdstuk6_Paragraaf2_Artikel35
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01/#HoofdstukIII_Artikel13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01/#HoofdstukIII_Artikel13
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5. Illegale huisvesting arbeidsmigranten

Bij illegale huisvesting vindt veelal overbewoning 
plaats of bewoning op locaties die daar niet geschikt 
voor zijn. In de praktijk worden deze misstanden vaak 
gesignaleerd in de huisvesting van arbeidsmigranten, 
maar deze problematiek is niet beperkt tot deze groep. 
Belangrijk om voorop te stellen is dat arbeidsmigratie 
en het huisvesten van arbeidsmigranten in beginsel 
een bonafide aangelegenheid is. In het kader van deze 
handreiking wordt de huisvesting van arbeidsmigranten 
pas als illegaal gezien op het moment dat er sprake is 
van arbeidsuitbuiting, de huisvesting op een dusdanig 
slechte manier is georganiseerd waardoor er onveilige 
situaties ontstaan en/of deze huisvesting in strijd is met 
andere (landelijke) wet- en regelgeving. Wanneer enkel 
overnachting plaatsvindt op (gereguleerde) locaties, 

spreekt men over logies. In de praktijk komt het ook voor 
dat bijvoorbeeld hotels worden gebruikt om personen 
tijdelijk te ‘huisvesten’. Ook hierbij kan sprake zijn van 
illegale (verkapte) huisvesting.

Arbeidsmigranten zijn relatief kwetsbaar voor uitbuiting 
via werk of woning. In het bijzonder zij die laagge-
schoolde arbeid verrichten zijn vaak afhankelijk van hun 
werkgever voor het regelen van een woonruimte. 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste handelingsperspec-
tieven en interventiemogelijkheden ten aanzien van de 
aanpak illegale huisvesting uiteengezet. Op het Ken-
nisplatform Ondermijning en Het CCV zijn diverse tools 
beschikbaar die gemeenten kunnen helpen om zicht te 
krijgen of te interveniëren op signalen van mensenhan-
del en illegale huisvesting. 

5.1 Beleid
Een eerste stap bij het voorkomen van misstanden of 
eventueel ingrijpen mogelijk te maken, begint bij het 
opstellen van gemeentelijk beleid op de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Door een beleidskader op te stellen 
voor de reguliere huisvesting van arbeidsmigranten, 
creëert de gemeente duidelijkheid over de wenselijke 
situatie. Ook gemeenten die (nog) niet direct worden 
geconfronteerd met locaties waar veel laaggeschoolde 

arbeid plaatsvindt zoals bijvoorbeeld grote distributie-
centra, (glas)tuinbouw en productiebedrijven, doen er 
goed aan beleid op te stellen om toekomstige proble-
men te voorkomen. Het Ministerie van BZK heeft een 
handreiking gepubliceerd voor het opstellen van een 
dergelijk beleid.

5.2 Interventies
Bestaande gemeentelijke bevoegdheden bieden diverse 
interventiemogelijkheden wanneer illegale huisvesting 
wordt geconstateerd. Interventies die in de praktijk het 
meest effectief blijken te zijn worden hieronder bena-
drukt:

BRP-controle
Overbewoning of illegale bewoning maakt in veel geval-
len dat de Basisregistratie Personen (BRP) niet op orde 
is. Bij signalen van illegale huisvesting kan de gemeente 
hier actief op controleren. Tijdens een BRP-controle 
controleert de gemeente de adresregistratie. Als een 
adresregistratie niet klopt kan dit worden aangepast in 
de gemeentelijke informatiesystemen en kan worden 
gehandhaafd zoals door het opleggen van een bestuurlij-
ke boete (art 4:17 Wet Basisregistratie Personen), of op 
basis van de Wabo (art 2:1 lid 1 sub c Wabo), aangaan-
de strijdig gebruik met het bestemmingsplan.

https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/703
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/703
http://Het CCV
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2021/07/28/handreiking-huisvesting-arbeidsmigranten
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Handhaving huisvestingsverordening
De huisvestingsvergunning 
Een gemeenten kan in de huisvestingsverordening 
categorieën met goedkope woonruimte aanwijzen 
die niet zonder vergunning voor bewoning in gebruik 
mogen worden gegeven of genomen. Welke catego-
rieën woningzoekenden voor een soortelijke woning 
in aanmerking komen kan dan ook worden bepaald in 
de verordening. Wanneer het huisvesten van personen 
strijdig is met deze bepalingen, kan de gemeente hier op 
handhaven. 

Onttrekking van woonruimte 
Een gemeente kan in de huisvestingsverordening 
ook categorieën woningen aanwijzen die niet zonder 
vergunning aan de woonbestemming mogen worden 
onttrokken, gesplitst, of van zelfstandige in onzelfstandi-
ge woonruimte omgezet worden. Wanneer het huisves-
ten van personen strijdig is met deze bepalingen, kan de 
gemeente hier op handhaven.

Bouwbesluit 2012
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan zowel het wijzigen 
van bestaande gebouwen, als nieuwbouw en biedt hier-
bij de mogelijkheid om eisen te stellen aan het gebruik 
van een gebouw. 

Overbewoning
Illegale huisvesting (van arbeidsmigranten) gaat vaak 
gepaard met het plaatsen van zoveel mogelijk personen 
in een woonruimte. Het bouwbesluit voorziet in het 
voorkomen van overbewoning.  

Artikel 7.18 lid 1 stelt: 
Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan 
één persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte. En lid 2: Een 
woonwagen wordt niet bewoond door meer dan één 
persoon per 6 m² gebruiksoppervlakte.

Brandgevaar
Illegale huisvesting gaat naast overbewoning ook soms 
gepaard met brandgevaarlijke situaties door slecht 
onderhouden of ontbrekende kookvoorzieningen. Ook 
kan de overbewoning op zichzelf een brandgevaarlijke 
situatie creëren. Ook kan de omgevingsvergunning 
worden overtreden bij brandonveilig gebruik. Art. 2.2 
Besluit omgevingsrecht stelt dat er in ieder geval een 
soortgelijke omgevingsvergunning nodig is in inrichtin-
gen of bouwwerken waarin aan meer dan tien personen 
in het kader van verzorging of bedrijfsmatig nachtverblijf 
wordt gegeven. Indien nodig kan de gemeente in een 

bouwverordening extra eisen stellen aan de brandveilig-
heid van een gebouw. Hierbij kan er afgeweken worden 
van de wettelijke grens. Diverse gemeenten hanteren 
een aantal van bijvoorbeeld vier personen waaraan in 
het kader van verzorging of bedrijfsmatig nachtverblijf 
zal worden gegeven. Dit kan ook gelden wanneer er aan 
meer van vier personen woonverblijf wordt gegeven. Een 
voorbeeld hierbij is een kamerverhuurbedrijf.

Mochten gemeenten tegen overtredingen van het 
Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de huisvesting van 
arbeidsmigranten lopen, dan kan hier op gehandhaafd 
worden.

“Ik ervaar de controles op onder andere de grond van het 
Bouwbesluit het meest waardevol wanneer we dit doen 
vanuit een integrale controle. Het doel van deze controle 
is inzicht krijgen in de activiteiten die plaatsvinden op 
de te bezoeken locaties en mogelijke overtredingen te 
doen beëindigen. Partners gaan op eigen titel mee met 
de controle. Een toezichthouder is bevoegd zich te doen 
vergezellen door personen die daartoe door hem zijn 
aangewezen (artikel 5:15 Awb). “
(Regionaal programmaleider aanpak ondermijning) 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd7/afd7-3/art7-18
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd7/afd7-1
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Het bestemmingsplan
Gemeenten moeten op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bestemmingsplannen vaststellen voor 
hun gehele grondgebied. Dit bestemmingsplan wordt 
gezien als een juridisch bindend document voor zowel 
de overheid als bedrijven en burgers.

In een bestemmingsplan worden, vanuit het belang van 
een goede ruimtelijke ordening, de bouw- en gebruiks-
mogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Zo wordt er 
in een bestemmingsplan vastgelegd welke functies waar 
toegestaan zijn. Een voorbeeld hiervan is waar winkels, 
bedrijven, horeca en woningen mogen komen. Naast de 
daadwerkelijke bestemmingen bevat een bestemmings-
plan ook de regels die gesteld worden voor zo’n functie. 

Middels het bestemmingsplan kan worden geantici-
peerd op huisvestingsproblematiek die, bij gebrek aan 
beleid, niet strijdig is met lokale regelgeving maar wel 
voor problemen kan zorgen. Door het begrip ‘wonen’ 
te definiëren als zijnde gebruik door een huishouden, 
wordt het (over)bewonen van een woonhuis door 
personen zonder onderlinge relaties strijdig met het 
bestemmingsplan.  

Paraplubestemmingsplan
Middels het bestemmingsplan kan ook gestuurd worden 
op wenselijke kamergewijze verhuur. 
Wanneer het gewenst is om in één procedure gelijksoor-
tige wijzigingen aan te brengen in meerdere bestem-
mingsplannen kan het instrument van een paraplube-
stemmingsplan ingezet worden. Op het moment dat 
een gemeente het bijvoorbeeld begeerlijk vindt om de 
mogelijkheden voor kamergewijze verhuur voor het 
gehele grondgebied te verruimen, kan dat door middel 
van paraplubestemmingsplan in de bestaande bestem-
mingsplannen ingevoegd worden.

Praktijkvoorbeeld: bepaling opgenomen in 
het bestemmingsplan
“Een voorbeeld van een bepaling die opgenomen kan 
worden in het bestemmingsplan is dat een pand bewoond 
mag worden door maar één huishouden. Hiermee voor-
kom je overbewoning. Deze bepaling is opgenomen het 
bestemmingsplan Binnenstad van gemeente Alkmaar.”
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Bijlage

• Waarschuwing
• Voorwaardelijke sluiting
• Last onder dwangsom
• Preventieve last onder dwangsom
• Last onder bestuursdwang (sluiting)
• Bestuurlijke boete
• Spoedeisende bestuursdwang (spoedsluiting)
• Gebiedsverbod
• Huisverbod
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In deze bijlage worden meest gebruikte algemene 
bestuursrechtelijke interventies toegelicht

Waarschuwing
De eerste stap in het sanctieregime is het uitdelen van 
een waarschuwing. In situaties waarin er geen sprake 
is van een ‘ernstig geval’ of het betrekking heeft tot een 
eerste overtreding, kan er een waarschuwing voorge-
schreven worden. 
 
Voorwaardelijke sluiting
Wanneer de burgermeester op basis van artikel 13b 
Opiumwet een voorwaardelijke sluiting oplegt wordt het 
lokaal of de woning niet gesloten. Vaak is er een recidi-
ve-termijn opgenomen in dit besluit. Op het moment dat 
de betrokkene, binnen de gestelde termijn, nogmaals 
de Opiumwet overtreedt kan en zal de burgermeester 
alsnog over gaan tot sluiting van het lokaal of de woning. 
Een voorwaardelijke sluiting heeft dus overeenkomsten 
met een waarschuwing.
 
Last onder dwangsom
In artikel 5:32, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht 
staat beschreven dat de burgermeester bevoegd is om 
een last onder dwangsom op te leggen. De last onder 
dwangsom is een herstelsanctie. Hierbij wordt er een 
verplichting opgelegd om een geldsom te betalen tenzij 
er binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan de, in 
de beschikking opgenomen, last. Het opleggen van een 
last onder dwangsom heeft als doel om de overtreder 

tot naleving van de voor hem of haar geldende regels 
te vorderen. Hiermee wordt herhaling van een overtre-
ding voorkomen of kan een wetstrijdige situatie herstelt 
worden. De hoogte van de dwangsom kan afgestemd 
worden op het financiële voordeel dat verwacht kan 
worden bij de voor hem of haar geldende regels en het 
niet naleven hiervan.

Preventieve last onder dwangsom
Er kan een preventieve last onder dwangsom opgelegd 
worden bij een notoire overtreder (artikel 5:32, eerste 
lid, Algemene wet bestuursrecht). De eis stelt wel dat 
er een gevaar bestaat dat er een overtreding begaan zal 
worden. Het gevaar in kwestie kan onder andere afge-
leid worden uit eerder vertoond verdrag of de uitlating 
van het betrokken persoon.

Last onder bestuursdwang (sluiting)
De eerder genoemde sluitingsbevoegdheid wanneer 
er vanuit panden drugs wordt afgeleverd, vertrekt of 
verkocht of wanneer drugs daarvoor aanwezig zijn, 
valt onder de Last onder bestuursdwang. Hierbij is de 
burgermeester, op grond van artikel 13b Opiumwet, 
bevoegd om woningen en lokalen (zoals cafés, coffee-
shops en winkels) te sluiten. Dit geldt ook wanneer er 
in het pand stoffen of voorwerpen aangetroffen worden 
die bestemd zijn voor de productie van of de handel in 
drugs. Voorbeelden hiervan zijn chemicaliën, apparatuur 
of versnijdingsmiddelen. 

Bestuurlijke boete
In tegenstelling van de last onder dwangsom en de last 
onder bestuursdwang is de bestuurlijke boete geen 
herstelsanctie. De bestuurlijke boete heeft als doel om 
de overtreder te straffen en het afschrikken van toekom-
stige overtreders.

Spoedeisende bestuursdwang (spoedsluiting)
Het verlenen van een begunstigingstermijn is hier niet 
van toepassing. Hiermee wordt er bedoelt dat er geen 
periode ter beschikking is tussen het besluit en de 
daadwerkelijke sluiting, hierin zou de betrokkene een 
mogelijkheid geboden krijgen om het desbetreffende 
pand te verlaten en te ontruimen.

Gebiedsverbod
Op basis van artikel 172a Gemeentewet kan er aan een 
persoon of een groep personen die overlast of hinder 
veroorzaken in een bepaalde omgeving een gebiedsver-
bod opgelegd worden. Het gebiedsverbod kan stellen 
dat een persoon of een groep personen zich in een 
bepaalde periode niet op een bepaalde plek mogen 
bevinden. Het verbod is geldend voor de plaats waar er 
een verstoring plaatsvindt van de openbare orde.

Huisverbod
De Wet Tijdelijk Huisverbod kan gebruikt worden wan-
neer er excessief gebruik wordt gemaakt van drugs. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024649&artikel=2&z=2020-07-01&g=2020-07-01
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