
Last onder 
dwangsom
tegen inbrekers

Burgemeester Lambooij van 
de gemeente Putten: ‘Wij 
zijn al langer bezig om het 
bestuursrecht voor veiligheid 
in te zetten. Als je bijvoor-
beeld iemand met drank op 
de openbare weg betrapt, kan 
de politie of een van onze 
boa’s optreden, maar we kun-
nen ook het bestuursrecht 
toepassen en een last onder 
dwangsom opleggen.’ 

Hoe is hij erop gekomen om dit bestuurlijk instrument in te 
zetten? ‘Ik heb enthousiaste en creatieve ambtenaren die ervan 
houden om juridisch de grenzen op te zoeken en te kijken wat 
er toch binnen de wet mogelijk is. Een tijd geleden was het 
aantal inbraken hoog en dat prikkelde hun creativiteit,’ blikt 
Lambooij terug. 

Als iemand in een gemeente met inbrekerswerktuig betrapt 
wordt, komt hij of zij er meestal van af door een relatief kleine 
afdoening van het Openbaar Ministerie. Bij een last onder 
dwangsom, lopen de bedragen van 2.500 euro op tot wel 10.000 
euro. Putten ging hiermee aan de slag, met succes. De gemeen-
teraad vond het ‘razend interessant’ en steunt dit beleid.

Ongegrond
Lambooij: ‘Het aantal inbraken werd fors minder. Of er een 
causaal verband is, kunnen we natuurlijk nooit met zekerheid 
zeggen. De mensen die een last onder dwangsom opgelegd kre-
gen, wisten dat wat zij gedaan hadden, niet helemaal goed zat.’ 
Slechts een persoon is in hoger beroep gegaan. Op 6 april 2016 
deed de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State daarin 
uitspraak.  

Het hoger beroep werd ongegrond verklaard: ‘Gelet op de in het 
proces-verbaal geschetste omstandigheden, heeft het college 
de portofoons, schroevendraaier, kniptang en beitel terecht 

Sinds 2014 legt de gemeente Putten een last onder dwangsom op, als de politie iemand met inbrekerswerktuig in het openbaar 
tegenkomt. Burgemeester Henk Lambooij is enthousiast over de inzet van dit bestuurlijk instrument en blij met de ongegrond 
verklaring in een hoger beroepszaak. 

als inbrekerswerktuigen aangemerkt en terecht aannemelijk 
geacht dat [appellant] aldus in strijd met artikel 2:44, eerste 
lid, van de APV inbrekerswerktuigen op een openbare plaats bij 
zich had. Gezien de overtreding was het college bevoegd om 
handhavend op te treden door middel van het opleggen van een 
last onder dwangsom.’

De burgemeester was ‘buitengewoon blij’ met deze afspraak: 
‘Het bevestigt dat onze aanpak deugt. De jurisprudentie is zo 
helder als de dag. ’ Na deze uitspraak stond de telefoon niet stil. 
Collega-burgemeesters die hiervoor wellicht wat sceptisch wa-
ren, wilden nu meer weten over de Puttense aanpak. ‘Het kost 
weliswaar iets meer ambtelijke energie, omdat de aanzegging 
gemaakt en gestuurd moet worden. Maar het heeft veel meer te 
maken met hoe je als overheid in de samenleving staat. Je wilt 
de veiligheidsbeleving vergroten en daaraan draagt last onder 
dwangsom zeker bij,’ aldus Lambooij. Hij adviseert andere ge-
meenten dan ook om de mogelijkheden die het bestuursrecht 
biedt, veel meer te benutten.

Politie
Wel belangrijk is om bij de inzet hiervan eerst de samenwerking 
met de politie te zoeken. ‘Het slaagt of faalt door het samen-
spel tussen politie en gemeente.’ Lambooij legt vervolgens uit 
dat als de politie iemand met een voertuig staande houdt, de 
agent normaal niet zomaar mag vragen om de kofferbak open 
te doen. Maar op grond van de algemene plaatselijke verorde-
ning (APV) mag je gerust vragen om even in de achterbak te 
kijken. 

In de APV van de gemeente Putten staat namelijk dat je niet 
met inbrekerswerktuig op openbare plaatsen mag komen. De 
gemeente heeft politiemensen een cursus in het gemeentehuis 
gegeven over het verschil tussen bestuursrecht en strafrecht. 
Ook werd ingegaan op welke onderdelen in het proces-verbaal 
anders zijn. Lambooij: ‘We merken dat iedereen enthousiast is. 
Ik ben bijzonder blij met onze aanpak.’

Voor meer informatie en modelbrieven zie het CCV-webdossier.
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