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Voorwoord 
Graag presenteer ik u mijn afstudeerrapport ter afsluiting van mijn opleiding HBO-Rechten aan 

Hogeschool Windesheim in Zwolle.  

Dit afstudeerrapport is tot stand gekomen tijdens mijn afstudeerstage bij Politie Amsterdam Nieuw 

West-Zuid in Amsterdam. Ik heb met veel plezier binnen deze organisatie gewerkt. De 

bestuursrechtelijke aanpak, om door middel van een last onder dwangsom, het voorhanden 

hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen te handhaven in de gemeente Amsterdam staat centraal 

in dit onderzoek. In het bijzonder wordt hier ingegaan op de toepassing van deze maatregel in 

Amsterdam en de gevolgen in de taken van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie.  

Van de gelegenheid wil ik graag gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die betrokken 

zijn geweest bij de totstandkoming van mijn afstudeeronderzoek. Allereerst wil ik mevrouw Y.E. 

Snijders-van Beek bedanken voor de kans die zij mij gegeven heeft, alsmede voor de prettige 

begeleiding en samenwerking. Specifiek wil ik nog de heer F. Schoorstra, de heer D.S. Kenbeek, de 

heer J. van den Heuvel, de heer H. Vooren, Mevrouw S.Z. Wiarda, de heer M. Pols en de heer N. 

Bakker bedanken voor hun uitgebreide hulp, kennis, deskundigheid en vertrouwen. Daarnaast wil ik 

alle medewerkers van de Politie Amsterdam Nieuw West-Zuid en een ieder bedanken die mij hulp 

heeft geboden tijdens mijn afstudeeronderzoek en voor de fijne tijd die ik gehad heb binnen de 

organisatie.  

Amsterdam, 15 september 2018 
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Samenvatting 
 
In Amsterdam en vele andere gemeenten, worden inbrekers vaak bestraft met een boete wanneer zij 

inbrekerswerktuigen vervoeren. Als iemand in de gemeente betrapt wordt met inbrekerswerktuigen, 

komt hij of zij er meestal van af met een relatief kleine afdoening van het Openbaar Ministerie. 

Hierbij gaat het om een klein geldbedrag. Sinds 2014 is er naast de relatief kleine strafrechtelijke 

afdoening een nieuw instrument gekomen inbrekers met inbraakwerktuigen te bestraffen. Sinds 

2014 kunnen inbrekers namelijk naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk bestraft worden.  

In dit onderzoek is onderzocht welke aanbevelingen er gegeven kunnen worden aan de politie 

Amsterdam ten aanzien van de werking van deze bestuursrechtelijk aanpak voor het bestrijden van 

het voorhanden hebben en/of vervoeren van inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam. 

Het bestuursrechtelijk aanpakken van inbrekerswerktuigen gebeurd door het opleggen van een last 

onder dwangsom door de gemeente. Deze herstelsanctie zorgt ervoor dat de overtreder die 

inbrekerswerktuigen voorhanden heeft/vervoeren niet nogmaals in herhaling zal treden wanneer hij 

aangehouden wordt en een dwangsom opgelegd heeft gekregen. Door het toepassen van deze 

bestuursrechtelijke aanpak zal de APV-regel omtrent inbraakwerktuigen in Amsterdam zowel 

strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Dit is geen schending van het recht.  

Gebleken is dat de bestuursrechtelijke aanpak mogelijk is voor de gemeente Amsterdam doordat de 

APV hier voldoende waarborg voor biedt. Het in werking laten treden van deze bestuursrechtelijke 

aanpak in de gemeente Amsterdam heeft zijn gevolgen voor zowel de politie Amsterdam als de 

gemeente Amsterdam. De gemeente dient toezichthouders aan te wijzen die het verbod op 

inbrekerswerktuigen zullen handhaven en de politie zal nieuwe bevoegdheden krijgen wanneer zij 

aangewezen worden als toezichthouders. Door deze aanpak zal er daarnaast voor zowel politie als 

gemeente sprake zijn van een nieuwe werkwijze. De samenwerking tussen politie en gemeente is van 

groot belang voor het succesvol toepassen van de bestuursrechtelijke aanpak in de gemeente 

Amsterdam. 

De Politie Amsterdam en de gemeente Amsterdam dienen duidelijk voor ogen te hebben wat de 

gevolgen zijn van deze bestuursrechtelijke aanpak en wat deze doen met de organisatie en 

maatschappij. Het is aan de gemeente en politie de keus om deze bestuursrechtelijk aanpak toe te 

passen in de gemeente. Gezien de resultaten uit dit onderzoek dient het de aanbeveling deze 

bestuursrechtelijke aanpak toe te passen in de gemeente Amsterdam.  

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de Politie Amsterdam, Nieuw West-Zuid te Amsterdam 

voor de Politie Eenheid Amsterdam. 
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over de afstudeerorganisatie en wordt 

aangegeven wat de aanleiding van dit afstudeeronderzoek was. Daarna volgt de 

probleembeschrijving en een uiteenzetting van de gebruikte strategieën en methode. Dit hoofdstuk 

wordt afgesloten met een leeswijzer.  

1.1. Bedrijfsachtergrond afstudeerorganisatie 
De politie-eenheid Amsterdam, basisteam Nieuw West- Zuid is een bureau gevestigd aan Meer en 

Vaart 284a in Amsterdam. Het basisteam Nieuw West- Zuid behoort tot de regionale eenheid 

Amsterdam van de nationale politie. De nationale politie is belast met het handhaven van de wetten 

die er gelden in Nederland. Daarnaast zorgen zij voor het bewaren van de openbare orde en het 

verlenen van hulp. De nationale politie bestaat sinds 2011 en is opgesteld door het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Als gevolg van de nationale politie is in 2013 de Politiewet 2012 in werking 

getreden.  

Mijn interesse ligt al een lange tijd bij het werk van de politie. Nadat uit mijn stageperiode 

(september 2016 – januari 2017) bleek dat het werk als advocaat niet bij mij zou passen, ben ik mij 

weer meer gaan bezighouden met deze interesse. Via mevrouw Y.E. Snijders-van Beek kreeg ik de 

kans om mijn afstudeeronderzoek te doen bij de Politie Amsterdam Nieuw West-Zuid. Met deze kans 

was de keus voor een afstudeerorganisatie snel gemaakt. In overleg met de heer O. Senyürek 

(teamchef) en mevrouw Y.E. Snijders-van Beek (operationeel specialist en mijn bedrijfsmentor) wilde 

ik het meest urgente probleem aanpakken voor de Politie Amsterdam Nieuw West-Zuid. Dit 

probleem houdt kort gezegd in dat er ontzettend veel inbraken gepleegd worden en deze, indien 

mogelijk, aangepakt moeten worden op een bestuursrechtelijke manier.1 Op deze manier zijn wij 

gekomen tot dit afstudeeronderwerp. 

1.2. Aanleiding 
In Amsterdam is het vervoeren van inbraakwerktuigen verboden volgens artikel 2.27 van de 

Algemeen Plaatselijke Verordening 2008 (Hierna: APV). In Amsterdam, en vele andere gemeenten, 

worden inbrekers vaak bestraft met een boete wanneer zij inbrekerswerktuigen vervoeren. Als 

iemand in de gemeente betrapt wordt met inbrekerswerktuigen, komt hij of zij er meestal van af met 

een relatief kleine afdoening van het Openbaar Ministerie.2 Hierbij gaat het om een klein geldbedrag. 

Door deze relatief kleine afdoening neemt het aantal inbraken de laatste jaren niet af in de 

gemeente Amsterdam, maar blijft het aantal inbraken ongeveer gelijk.3 

Sinds 2014 is er naast de relatief kleine strafrechtelijke afdoening een nieuw instrument gekomen 

inbrekers met inbraakwerktuigen te bestraffen. Sinds 2014 kunnen inbrekers namelijk naast 

strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk bestraft worden. De gemeente Putten is de initiatiefnemer voor 

deze manier van handhaven in Nederland, waarna enkele andere gemeenten zijn gevolgd.4 In de 

gemeente Putten wordt sinds 2014 een last onder dwangsom opgelegd door de gemeente wanneer 

de politie iemand tegenkomt die inbrekerswerktuigen voorhanden heeft of vervoert.5 Bij de last 

                                                           
1 Zie bijlage 6 
2 Het CVV december 2017, Last onder dwangsom tegen inbrekers 
3 Bluespot Monitor (intern informatiesysteem Politie Amsterdam)    
4 Koops en ten Cate 2018 
5 Het CVV december 2017, Last onder dwangsom tegen inbrekers 
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onder dwangsom ontvangt de inbreker bij de eerste maal dat er inbrekerswerktuigen worden 

aangetroffen door de politie, een officiële waarschuwingsbrief van de gemeente. Hierin staat 

vermeldt dat indien er herhaling plaats zal vinden er een dwangsom betaald zal moeten worden. Dit 

is de last.6 Bij een last onder dwangsom kunnen de bedragen van de dwangsom oplopen van 

vijfentwintighonderd euro tot wel tienduizend euro.7 Deze manier van handhaven is bedoeld om 

herhaling te voorkomen, niet om te bestraffen.8 Indien er wel in herhaling wordt getreden dient er 

een geldbedrag betaald te worden. Dit is de dwangsom.9 Bij de last onder dwangsom gaat het, in 

tegenstelling tot de strafrechtelijke afdoening, ook niet meer om een relatief kleine afdoening, 

gezien het behoorlijke bedrag (vijfentwintighonderd tot maximaal tienduizend euro). Onder andere 

in de gemeenten Putten en Ermelo werkt deze maatregel om inbrekers aan te pakken al succesvol en 

wordt het de ‘Veluwse aanpak’ genoemd.10 Het aantal inbraken in deze gemeenten is de afgelopen 

jaren gedaald en herhaling komt nauwelijks voor.11   

1.3. Probleembeschrijving 

1.3.1. Handelingsprobleem 
Het bestuursrechtelijk handhaven van het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen is 

een doorbraak in de aanpak tegen inbraken. Dit is een doorbraak omdat dit APV verbod eerder nooit 

op deze wijze werd gehandhaafd, het gevolg is dat herhaling nauwelijks voorkomt en het aantal 

inbraken afneemt.12 Vele gemeenten zijn als gevolg hierop bezig om deze ‘Veluwse aanpak’ ook toe 

te passen in hun eigen gemeenten in de strijd tegen inbrekers. Onder andere de gemeente 

Amstelveen. Volgens de heer D.S. Kenbeek, initiatiefnemer van deze aanpak bij de politie 

Amstelveen, is voor de inzet van deze ‘Veluwse aanpak’ en goede samenwerking tussen de gemeente 

en de politie nodig. De politie is namelijk de instantie die op grond van de APV de bestuursrechtelijke 

aanpak zal moeten handhaven. Bij de invoering van de bestuursrechtelijke aanpak hebben de politie-

eenheden een adviserende rol ten opzichte van de gemeente. De politie moet dan ook het initiatief 

nemen om deze aanpak door te voeren. 

Momenteel weet de Politie Amsterdam niet of de bestuursrechtelijke aanpak ook mogelijk is in de 

gemeente Amsterdam. Dit is het handelingsprobleem. De vraag is dus of deze bestuursrechtelijke 

aanpak, de ‘Veluwse aanpak’, toegepast kan worden in de gemeente Amsterdam. De Politie 

Amsterdam weet dit niet omdat dit afhankelijk is van de APV. Iedere gemeente heeft zijn eigen APV 

en deze APV hoeft daarom ook niet in elke gemeente hetzelfde te zijn. Hierdoor kan het zijn dat de 

bestuursrechtelijke aanpak wel mogelijk is in een andere gemeente, maar niet in Amsterdam. 

Wanneer zij weten of de bestuursrechtelijke aanpak mogelijk is in Amsterdam is de vraag hoe deze 

‘Veluwse aanpak’ zou moeten worden toegepast in de praktijk. Hierbij gaat het dan met name om de 

taakverdeling en samenwerking tussen de politie-eenheden in Amsterdam, de gemeente Amsterdam 

en het Openbaar Ministerie. Indien de politie Amsterdam deze kennis heeft, kunnen zij overwegen 

                                                           
6 Visscher 2012, p. 145 
7 De Puttenaer 7 april 2016, Gemeente legde terecht dwangsom op voor bezit inbrekersgereedschap. 
8 Visscher 2012, p. 144 
9 Visscher 2012, p. 145 
10 Willen 2018 
11 Koopman 2018 
12 Koopman 2018 
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om een voorstel in te dienen bij de gemeente Amsterdam om deze bestuursrechtelijke aanpak toe te 

passen in de gemeente Amsterdam. De bestuursrechtelijke aanpak zal daarom eerst moeten worden 

geschetst zodat er aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de Politie Amsterdam ten aanzien van 

het invoeren van deze maatregel.  

1.3.2. Doelstelling 
In dit afstudeerrapport zal ik de mogelijkheid om het vervoeren van inbraakwerktuigen 

bestuursrechtelijk aan te pakken in de gemeente Amsterdam onderzoeken en in kaart brengen zodat 

de Politie Amsterdam weet of zij de mogelijkheid heeft deze aanpak toe te passen in de gemeente 

Amsterdam. Indien zij deze mogelijkheid heeft zal ik de Politie Amsterdam adviseren hoe de last 

onder dwangsom zal moeten worden toegepast in de gemeente en hoe de betrokken partijen, de 

politie Amsterdam, gemeente Amsterdam en het Openbaar Ministerie zullen moeten handelen 

wanneer de bestuursrechtelijke aanpak zal worden ingevoerd in Amsterdam. Dit met het 

uiteindelijke doel om de Politie Amsterdam en zo compleet mogelijk beeld te geven van de werking 

en invoering van de bestuursrechtelijke aanpak. Op basis hiervan kan de Politie Amsterdam een 

voorstel indienen bij de gemeente Amsterdam om deze bestuursrechtelijke manier van handhaven in 

werking te laten treden.13 Dit is het interne doel van het onderzoek. Het externe doel van het 

onderzoek is om een directe bijdrage te leveren aan de oplossing van het handelingsprobleem.  

1.3.3. Centrale vraag 
De centrale vraag hierbij zal dan ook een ‘werkt-dit’ vraagstelling zijn. Het ‘dit’ verwijst naar de 

aanpak om inbrekers bestuursrechtelijk aan te pakken, zodat het voorhanden hebben/ vervoeren 

van inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam wordt voorkomen. Het ‘dit’ zal worden getoetst 

aan de praktijk (‘werkt’). Het heeft betrekking op het gedrag van ‘bepaalde’ mensen. In dit geval 

heeft de bestuursrechtelijke aanpak betrekking op de ‘inbrekers’ die inbraakwerktuigen voorhanden 

hebben/vervoeren. 

Uit het voorgaande vloeit de volgende centrale vraag voort: 

“Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan aan de Politie Amsterdam ten aanzien van de 

werking van de bestuursrechtelijke aanpak, door middel van een last onder dwangsom, voor het 

bestrijden van het voorhanden hebben en/of het vervoeren van inbraakwerktuigen in de gemeente 

Amsterdam?” 

1.3.4. Deelvragen 
Op basis van deze centrale vraag zijn de volgende deelvragen opgesteld. 

1. Wat houdt de bestuursrechtelijke ‘last onder dwangsom’ in? 

2. Wat is het verschil tussen een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke wijze van handhaven 

van de APV? 

3. Op welke wijze dient de bestuursrechtelijke ‘last onder dwangsom’ te worden toegepast op 

het voorhanden hebben en/ of vervoeren van inbraakwerktuigen in de gemeente 

Amsterdam? 

4. Op welke wijze dienen de Politie Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het Openbaar 

Ministerie te handelen na de inwerkingtreding van de maatregel om het vervoeren/ 

voorhanden hebben van inbraakwerktuigen bestuursrechtelijk aan te pakken? 

                                                           
13 Politie Amstelveen 2017 (2) 
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1.3. Strategie en verantwoording 
Aan de hand van de voorgenoemde ‘werkt-dit’ vraagstelling is er in dit onderzoek. allereerst gebruik 

gemaakt van ‘rechtsbronnen- en literatuuronderzoek’ als onderzoeksstrategie voor het onderzoek 

naar het recht. In het kader van het praktijkgericht onderzoek is er gebruik gemaakt van de strategie 

‘kwalitatief onderzoek en meer in het bijzonder ‘casestudy’. Ter beantwoording van mijn centrale 

vraagstelling heb ik gebruik gemaakt van wet en regelgeving, kamerstukken, vakliteratuur, 

(hand)boeken, documenten, jurisprudentie en personen. De genoemde bronnen zijn gezaghebbend 

en betrouwbaar doordat ze zijn geschreven/opgesteld door autoriteiten op dat (rechts) gebied. De 

onderzoeksmethoden die zijn aangewend zijn de inhoudsanalyse, observatie en het interview. Er 

hebben interviews en (korte) gesprekken plaats gevonden met personen die al werken met deze 

bestuursrechtelijk aanpak, om zo hun ervaring te kunnen gebruiken in het toepassen van deze 

maatregel in de gemeente Amsterdam. Ik verwacht dat dit onderzoek bruikbaar is voor de Politie 

Amsterdam, omdat zij tot op heden (nog) niet een volledig beeld heeft van deze bestuursrechtelijke 

aanpak. Mede dankzij dit onderzoek denk ik inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn voor de Politie 

Amsterdam en gemeente Amsterdam van het invoeren van deze aanpak in Amsterdam. Daarnaast is 

hierdoor ook inzichtelijk geworden wat de taak is van het Openbaar Ministerie in deze aanpak. De 

resultaten van dit onderzoek zijn valide en betrouwbaar omdat dit onderzoek merendeels is afgeleid 

van bronnen die door autoriteiten zijn opgesteld en geschreven. Ook de personen die hebben 

bijgedragen aan dit onderzoek zijn gezaghebbend en daarbij dus betrouwbaar omdat zij deskundigen 

zijn op dit gebied.  

1.4. Leeswijzer 
Dit onderzoek bestaat uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat, zoals u reeds gelezen heeft, 

enige achtergrondinformatie over Politie Amsterdam Nieuw West-Zuid en (een deel van) de 

onderzoeksformulering en onderzoeksopzet. Hoofstuk 2 staat in het kader van de last onder 

dwangsom. Uit dit hoofdstuk zal blijken wat de last onder dwangsom precies is, hoe deze werkt, wat 

de eisen zijn om een last onder dwangsom op te leggen en waarom er gekozen is voor deze 

herstelsanctie. In hoofdstuk 3 zal het verschil tussen bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk handhaven 

naar voren komen. In hoofdstuk 4 zal de last onder dwangsom toegepast worden op het voorhanden 

hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam. Hoofdstuk 5 omschrijft 

vervolgens de taken die het Openbaar Ministerie, de gemeente en de politie zal hebben wanneer de 

last onder dwangsom in werking zal treden. Afsluitend volgt in hoofdstuk 6 de conclusie(s) en 

aanbevelingen.   
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2. Last onder dwangsom 
Om de juiste aanbevelingen te kunnen geven aan de Politie Amsterdam dient allereerst duidelijk te 

zijn wat de bestuursrechtelijke aanpak, door middel van de last onder dwangsom, inhoudt. In dit 

hoofdstuk zal daarom aan de orde komen wat de last onder dwangsom is, hoe dit in zijn werk gaat en 

waarom er gekozen is voor deze herstelsanctie ten aanzien van het voorhanden hebben/vervoeren 

van inbraakwerktuigen. 

2.1. Inleiding 
Sinds 2014 is er naast de relatief kleine strafrechtelijk afdoening een nieuw instrument gekomen om 

personen met inbraakwerktuigen te bestraffen. De gemeente Putten is initiatiefnemer op het gebied 

van bestuursrechtelijk handhaven van inbraakwerktuigen. In deze gemeente wordt sinds 2014 een 

last onder dwangsom opgelegd door de gemeente wanneer de politie iemand tegenkomt die 

inbraakwerktuigen voor handen heeft/vervoerd. 14 Onder andere in de gemeenten Putten en Ermelo 

werkt deze maatregel om overtreders aan te pakken succesvol. 15  

2.2. Bestuursrechtelijke handhaving 
De Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) geeft in hoofdstuk vijf de regelgeving aan 

wat betreft het handhaven volgens het bestuursrecht. Om te kunnen handhaven moet er sprake zijn 

van een overtreding en een overtreder. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een 

gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Dit zegt artikel 

5:1 lid 1 Awb. Onder een overtreder wordt volgens artikel 5:1 lid 2 Awb verstaan: degene die de 

overtreding pleegt of medepleegt. Wanneer de overtreder een overtreding begaat wordt er een 

sanctie opgelegd. Volgens artikel 5:2 lid 1 onder a Awb is een bestuurlijke sanctie een door een 

bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak. Hieronder 

vallen twee soorten sancties: de herstelsancties en bestraffende sancties. Dit staat in artikel 5:2 lid 1 

onder b en c Awb. Dit is de basis voor het opleggen van een bestuurlijke sanctie bij het voorhanden 

hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam. In dit onderzoek zal de 

bestuurlijke sanctie ‘last onder dwangsom’ onderzocht worden. Om dit verder te kunnen toepassen 

op de bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen is het van belang om te weten wat een last 

onder dwangsom is.  

2.3. Last onder dwangsom: twee fasen 
De Awb geeft een definitie van een last onder dwangsom. Deze definitie staat beschreven in artikel 

5:31d Awb. In dit artikel staat dat een last onder dwangsom een herstelsanctie is, inhoudende een 

last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de verplichting tot betaling van een 

geldsom indien de last niet, of niet tijdig, wordt uitgevoerd. Om de beschrijving van de last onder 

dwangsom te verduidelijken, kan deze als het ware uiteen vallen in twee fasen. Allereerst gaat het 

om het opleggen van een last (de eerste fase) en vervolgens om de betaling van een geldsom (de 

tweede fase). Het opleggen van de last staat beschreven in artikel 5:31d onder a van de Awb. Deze 

last is een (schriftelijke) opdracht om binnen een bepaalde termijn de onrechtmatigheid op te 

heffen. De beslissing die genomen wordt om iemand een last (onder dwangsom) op te leggen is een 

‘dwangsombeschikking’. 16 Deze financiële prikkel moet de overtreder tot actie aanzetten. Dit is de 

eerste fase. Bij de tweede fase, die beschreven staat in artikel 5:31d onder b Awb, ontstaat er voor 

                                                           
14 Zie ook hoofdstuk 1.2.  
15 Koopman 2018 
16 Albers, p. 424 
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de overtreder de verplichting tot betaling van een geldsom, indien de last niet tijdig werd 

uitgevoerd.17 Het besluit wat vervolgens genomen wordt ter invordering van de dwangsom heet de 

‘invorderingsbeschikking’.18 Een beschikking is een besluit van niet algemene strekking, met inbegrip 

van de afwijzing van een aanvraag daarvan zegt artikel 1:3 Awb.  

2.3.1. Herstellen en voorkomen 
Nu valt er bij het artikel 5:31d Awb een opmerking te maken. Er wordt in dit artikel gesproken over 

herstel. Het woord ‘herstel’ kan de indruk wekken dat het enkel gaat om herstellen van een 

overtreding. Dit is echter niet het geval. 19 Het woord ‘herstel’ moet hier niet puur op een taalkundige 

wijze worden uitgelegd. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het woord ‘herstel’ verwijst naar 

de definitie van een herstelsanctie benoemd in artikel 5:2 lid 1 aanhef en onder b Awb. Hierdoor 

vallen de handhavingsmogelijkheden uit artikel 5:2 Awb ook onder de definitie van de last onder 

dwangsom.20 Een van deze handhavingsmogelijkheden is een last die strekt tot voorkoming van 

herhaling van een overtreding. Hierdoor is de voorkoming van herhaling van de overtreding naast het 

herstellen van een overtreding ook het doel van de last onder dwangsom. 21 Het voorkomen van 

herhaling is precies wat de aanleiding is geweest om de last onder dwangsom toe te passen op het 

voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen.   

2.4. Bevoegdheid 
In artikel 5:32 Awb is aangegeven dat een bestuursorgaan dat bij bijzondere wet de bevoegdheid 

heeft gekregen om bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan ook een last onder dwangsom 

kan opleggen. In het geval van de inbrekerswerktuigen is het een aanpak dat zal plaats vinden binnen 

een gemeente. Om deze reden is de Gemeentewet (hierna: Gemw) de toepasselijke wet. De Gemw is 

een voorbeeld van zo’n bijzondere wet en past dan ook in artikel 5:32 Awb. In artikel 125 lid 2 Gemw 

staat dat de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door 

het college van burgemeester en wethouders (Hierna: college van B&W). Voor het toezicht op 

sommige regels is de burgemeester bevoegd om op te treden als bestuursorgaan. Dit is het geval 

indien de last dient tot handhaving van regels welke hij uitvoert zegt artikel 125 lid 3 Gemw. De 

toepassing op inbrekerswerktuigen is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.1.1. 

  

                                                           
17 Albers, p. 420 
18 Albers, p. 424 
19 Albers, p.421/ Schlössels, p. 296 
20 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, 3, p. 112 
21 Schlössels, p. 296 
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2.5. Oplegging last onder dwangsom, algemene eisen 
In de Awb zijn eisen gesteld waaraan de last onder dwangsom moet voldoen. Deze eisen dienen de 

rechtszekerheid. Allereerst zijn er een aantal algemene eisen waar een last onder dwangsom aan 

moet voldoen. 

De constatering van een overtreding dient te worden waargenomen door een toezichthouder. Deze 

constatering dient te worden vastgelegd in een rapportage. Het bijvoegen van foto’s is hierbij 

wenselijk. Het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 Awb brengt met zich mee dat een 

bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit kennis heeft de relevante feiten en de belangen 

hierbij afweegt. Uit het zorgvuldigheidsbeginsel vloeit ook voort dat onderzocht moet worden of er 

wel sprake is van een overtreding. De geconstateerde overtreding moet zo duidelijk mogelijk in kaart 

worden gebracht en schriftelijk worden vastgelegd. Het moet voor de overtreder duidelijk zijn welke 

regel er overtreden is. Afhankelijk van het handhavingsbeleid is het verstandig om na het opmaken 

van het rapport of verslag de overtreder schriftelijk te informeren dat er een overtreding is 

geconstateerd. Dit is niet verplicht, maar kan met het oog op het zorgvuldigheidsbeginsel wel 

worden aangeraden. Na de rapportage is het van belang om te onderzoeken of legalisatie mogelijk is. 

Indien dit niet mogelijk is dan kan een voornemen tot het opleggen van de last onder dwangsom 

worden verstuurd. De overtreder wordt vervolgens de mogelijkheid gegeven om zijn zienswijze 

kenbaar te maken op dit voornemen, zegt artikel 4:8 Awb. De zienswijze van de overtreder is van 

belang voor een zorgvuldige vaststelling van de feiten en belangen. Zienswijzen mogen zowel 

schriftelijk als mondeling kenbaar worden gemaakt binnen de gestelde termijn.  

Aan de vooraankondigingen zijn geen eisen gesteld. Wel zijn er een aantal zaken die hun aanbeveling 

verdienen om op te nemen in de vooraankondiging 

1. Welk wettelijk voorschrift wordt er overtreden; 

2. Dat het bestuursorgaan de overtreding niet wenst te tolereren en conform (eventueel) 

handhavingsbeleid het handhavingstraject start; 

3. Dat deze overtreding niet legaliseerbaar is; 

4. En daarom het voornemen bestaat op te treden met een last onder dwangsom 

5. Dat tegen het voornemen geen bezwaar kan worden gemaakt, maar dat het aanbevolen 

wordt om een zienswijze kenbaar te maken. 

 

Na het verstrijken van de termijn voor een zienswijze wordt er een definitief besluit genomen. Het 

dient de aanbeveling om voor de verzending van het definitieve besluit altijd te controleren of de 

overtreding toch niet al geheel of gedeeltelijk is beëindigd. Indien er niet voldaan is zal er een last 

onder dwangsom worden opgelegd.22   

2.6. Oplegging last onder dwangsom, specifieke eisen 

2.6.1. Overtreder  
Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan een overtreder zegt artikel 5:32 lid 1 Awb. 

In artikel 5:1 lid 2 Awb wordt de overtreder omschreven als degene die de overtreding23 pleegt of 

medepleegt. Uit rechtspraak vloeit daarnaast nog voort dat deze overtreder het ook juridisch en 

                                                           
22 Maas-Cooymans, p. 162 e.v. 
23 Art. 5:1 lid 1 Awb 
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feitelijk in zijn macht moet hebben om de onrechtmatige toestand te beëindigen.24 De eerste eis 

houdt dus in dat je in overtreding moet zijn en dat je deze overtreding moet kunnen beëindigen. Kan 

dit, dan kan er een last onder dwangsom worden opgelegd. 

2.6.2. Grenzen last 
Een last onder dwangsom kan niet ongelimiteerd worden opgelegd. De volgende beperkingen 

moeten in acht worden genomen bij het opleggen van een last onder dwangsom.  

1. Een last mag niet zelf een na te leven regel in het leven roepen; 

2. Een last mag niet verder strekken dan nodig is om de overtreding ongedaan te maken of 

verdere overtreding, dan wel een herhaling van de overtreding, te voorkomen; 

3. Een last kan niet worden opgelegd om een vergunningsaanvraag af te dwingen. Het 

wettelijke verbod dat is overtreden ziet immers niet op het bezit van een vergunning, maar 

verbiedt het uitvoeren van een activiteit/project zonder vergunning; 

4. Een last mag niet in strijd komen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.25  

2.6.3. Bekendmaking 
Voor de last onder dwangsom is geen specifieke bekendmakingsregel opgenomen, zoals in artikel 

5:24 lid 3 Awb wel is opgenomen voor de last onder bestuursdwang. Hierdoor dient er gekeken te 

worden naar de algemene regel van artikel 3:42 Awb. Hierin staat dat de bekendmaking die tot een 

of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie 

begrepen de aanvrager. De last onder dwangsom kan het beste aangetekend worden verzonden. In 

de praktijk wordt er een afschrift verstuurd aan de rechthebbenden om hen te informeren.26  

2.6.4. Formuleren aan de overtreder 
Bij de last onder dwangsom is het bestuursorgaan verplicht te vermelden welk voorschrift is of wordt 

overtreden en de herstelmaatregelen te omschrijven die genomen moeten worden. Dit staat 

vermeld in artikel 5:9 Awb. Aan de overtreder moet dit worden vermeld op een nauwkeurige, 

duidelijke en op ondubbelzinnige wijze zijn geformuleerd.27 Door deze eis te stellen aan de last onder 

dwangsom wordt verzekerd dat voor degene tot wie de last gericht is duidelijk is welke regels 

overtreden zijn en hoe hij of zij deze overtreding ongedaan kan maken.28 Enkel wanneer dit duidelijk 

is voor de overtreder kan voorkomen worden dat de overtreder een dwangsom verbeurt.29  

2.6.5. Geen begunstigingstermijn 
Naast de hiervoor genoemde eisen geeft artikel 5:32a Awb ook nog een eis. Deze eis heeft te maken 

met de termijn waarbinnen de te nemen herstelwerkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. Deze 

termijn wordt de ‘begunstigingstermijn’ genoemd. Zoals vastgesteld in paragraaf 1.2 van dit 

hoofdstuk, gaat het bij het voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen om het 

voorkomen van herhaling. Enkel wanneer de last ziet op het voorkomen van herhaling hoeft deze 

termijn niet gegund te worden. De overtreder hoeft zich namelijk alleen maar te onthouden van het 

                                                           
24 ABRvS, 5 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5776 
25 Maas-Cooymans, p. 160 
26 Maas-Cooymans, p. 157 
27 Schlössels, p. 386 
28 Maas-Cooymans, p. 153 
29 Albers, p. 425 



 

15 De bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen 

begaan van een nieuwe overtreding. Het opnemen van een begunstigingsgeval is in dit geval dus niet 

nodig. Op grond van artikel 5:34 Awb kan het bestuursorgaan op verzoek van de overtreder de last 

opheffen, de looptijd ervan opschorten voor en bepaalde termijn of de dwangsom verminderen 

ingeval van blijvende of tijdelijke geheel of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan 

zijn verplichtingen te voldoen. Daarnaast kan het bestuursorgaan op verzoek van de overtreder de 

last opheffen indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is 

verbeurd. Indien het bestuursorgaan naar aanleiding van dit verzoek niet van plan is om de last op te 

heffen, dan dient zij dit te motiveren.30  

2.6.6. Hoogte van de dwangsom 
Artikel 5:32b Awb geeft vervolgens aan dat in de dwangsombeschikking vermeld dient te worden hoe 

hoog de dwangsom zal zijn. In verband met de rechtszekerheid moet voordat de overtreder 

daadwerkelijk een dwangsom moet betalen duidelijk zijn wat de gevolgen zullen zijn van het niet 

uitvoeren van de last.31 Het te verbeuren bedrag moet in een redelijke verhouding staan tot de 

overtreding. Dit zegt artikel 5:32b lid 3 van de Awb.32 Wat belangrijk is, is dat de bedragen groter 

moeten zijn dan het financiële voordeel dat de overtreder heeft van het voortzetten van de 

overtreding. Wat betreft deze hoogte is er geen algemene richtlijn te geven voor het bepalen van de 

hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag. Om deze reden is er sprake van een 

motivatieplicht voor het gemeentebestuur. 33 Het evenredigheids- noch het zorgvuldigheidsbeginsel 

vergen dat een financieel (draagkracht)onderzoek moet worden uitgevoerd om de hoogte van een 

dwangsom te bepalen. Ook een faillissement staat het opleggen van een dwangsom niet in de weg.34 

Het is aan het gemeentebestuur om aannemelijk te maken dat dit het geval is.35  

2.6.7. Dwangsom verbeuren 
In artikel 5:33 staat dat de betalingstermijn voor last onder dwangsommen zes weken bedraagt. In de 

praktijk wordt er soms eerst een nota of acceptgiro gestuurd, met het verzoek te betalen binnen een 

bepaalde termijn. Wanneer dat wordt betaald, is het niet nodig om nog verder in te vorderen. Het is 

van belang om te vermelden dat dit geen (invorderings-)beschikking is, maar dat deze zal volgen 

indien betaling uitblijft. Wanneer de nota binnen de wettelijke betalingstermijn van 6 weken wordt 

verstuurd, kan in die nota niet worden bepaald dat er eerder moet worden betaald dan binnen die 

zes weken. De nota kan wel een latere termijn noemen. De nota kan ook vermelden dat er contact 

kan worden opgenomen met het gemeentebestuur voor het treffen van een betalingsregeling. Die 

kan dan vervolgens in de invorderingsbeschikking worden opgenomen.36 

2.7. Waarom een last onder dwangsom? 
Het doel om het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen bestuursrechtelijk aan te 

pakken is om de overtreding te beëindigen. De last onder dwangsom is niet de enige herstelsanctie 

                                                           
30 Pols, p. 35 
31 Albers, p. 426 
32 Schlössels, p. 297 
33 Maas-Cooymans, p. 156 
34 ABRVS, 4 April 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1152 
35 ABRvS 2 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4520 
36 Maas-Cooymans, p. 223 
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die dit kan tewerkstellingen. De last onder bestuursdwang is ook een bestuursrechtelijke sanctie die 

hetzelfde doel heeft als de last onder dwangsom.37 Artikel 5:21 Awb zegt dat een last onder 

bestuursdwang een herstelsanctie is inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de 

overtreding en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer 

te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Welke herstelsanctie het meest geschikt 

is om aan de overtreding een einde te maken, zal steeds beantwoord moeten worden aan de hand 

van de feiten, omstandigheden en de belangen die aan de orde zijn. De wet laat zich hier niet over 

uit. Enkel artikel 5:32 lid 2 Awb zegt dat voor een last onder dwangsom niet wordt gekozen indien 

het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet. Indien er 

sprake is van een levensbedreigende of risicovolle situatie is een last onder bestuursdwang het 

meest geschikte middel. Indien er gevaar bestaat voor herhaling van een overtreding of wanneer 

bestuursdwang niet uitvoerbaar is, zal de last onder dwangsom het meest geschikte middel zijn.38 In 

het geval van het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen is er geen sprake van een 

levensbedreigende of risicovolle situatie. Het doel is juist om herhaling van de overtreding te 

voorkomen waardoor het aantal inbraken zal afnemen in de gemeente Amsterdam. Hierdoor kan dus 

gesteld worden dat de last onder dwangsom de beste bestuursrechtelijke (herstel)sanctie is om het 

doel te bereiken. 

2.8. Tussenconclusie 
Het handhaven door middel van een last onder dwangsom, is mogelijk volgens de Awb. Een last 

onder dwangsom is een herstelsanctie. Deze herstelsanctie bestaat uit een last en het betalen van 

een geldsom indien de last niet, of niet tijdig wordt uitgevoerd. De burgemeester is belast met de 

handhaving en zal de last onder dwangsom moeten opleggen aan de overtreder wanneer er aan de 

eisen wordt voldaan. De hoogte van de dwangsom moet in redelijke verhouding zijn met de 

overtreding. De last onder dwangsom moet bekendgemaakt worden aan de overtreder en niet over 

de gestelde grenzen van de wet gaan. De constatering van een overtreding dient te worden 

gerapporteerd, volgens de criteria te worden aangekondigd, verzonden aan de overtreder en te 

worden verbeurd. De last onder dwangsom is de bestuursrechtelijke sanctie die het beste past bij het 

doel van de bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen. Daarom is er gekozen voor deze 

herstelsanctie. 

  

                                                           
37 Maas-Cooymans, p. 139 
38 Maas-Cooymans, p. 160 
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3. Strafrechtelijk versus bestuursrechtelijke handhaving van de APV 
Bestuurlijke handhaving is populair. Het is flexibel, laagdrempelig en relatief snel. Steeds meer 

overtredingen die voorheen enkel onder het strafrecht werden afgedaan worden nu ook 

bestuursrechtelijk gehandhaafd.39 Dat is precies wat er ook gebeurt met de APV-regeling wat betreft 

inbraakwerktuigen. Daarom zal in dit hoofdstuk besproken worden wat de verschillen zijn tussen het 

strafrechtelijk handhaven en bestuursrechtelijk handhaven van de APV-regeling en hoe deze naast 

elkaar gebruikt moet worden. Daarnaast zal ook nog besproken worden waar rekening mee 

gehouden dient te worden wanneer de APV-regeling wat betreft inbraakwerktuigen 

bestuursrechtelijk zal worden aangepakt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie. 

3.1. Beginselplicht tot handhaving 
De wet, zoals bijvoorbeeld in artikel 125 Gemw, geeft aan bestuursorganen de bevoegdheid om 

zelfstandig bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten te gebruiken. Een bestuursorgaan moet 

een handhavingsbeleid voeren en zich houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

om willekeur te voorkomen. Hierbij zijn onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

motiveringsbeginsel en het verbod op willekeur van belang.40 Staatsraad Advocaat-Generaal Mr. P.J. 

Wattel heeft op 4 april 2018 een mooie maar lange conclusie uitgebracht waarin hij een uitgebreid 

overzicht geeft van bestuursrechtelijke handhaving.41  

Het bevoegde gezag (het bestuursorgaan) kan overgaan tot handhavend optreden, of juist hier vanaf 

zien. De keuze hiervoor is niet geheel vrij. Dit komt door de beginselplicht tot handhaven. Het 

uitgangspunt is dat het bestuursorgaan in beginsel verplicht is om gebruik te maken van zijn 

bevoegdheden, tenzij dit in bijzondere omstandigheden niet redelijk zou zijn.42 De Raad van State 

omschrijft handhaven als ‘het zorgdragen voor de naleving van rechtsregels voor zover die zorg 

bestaat uit het uitoefenen van toezicht en/of het toepassen van een sanctie’.43 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze plicht bevestigd in een uitspraak. 

Hierin staat dat ingeval van een overtreding van een wettelijk voorschrift het bevoegde 

                                                           
39 Maas-Cooymans, p. 28 
40 Jongste, p. 8  
41 Van Heerikhuizen & Bakker, p. 4 
42 Albers, 2004  
43 Jongste, p. 8 

Staatsraad Advocaat-Generaal Mr. P.J. Wattel: 

Indien waarschuwingen geen effect meer hebben bij het toezicht op de naleving van wettelijke 

voorschriften moet er gebruik worden gemaakt van handhavingsmiddelen met een meer 

dwingend karakter. Er zal dan een verantwoorde keuze moeten worden gemaakt door het 

bestuursorgaan uit de middelen die het handhavende orgaan ter beschikking heeft. Daarbij is van 

belang dat de regels niet alleen via het strafrecht, maar ook langs bestuurlijke of 

privaatrechtelijke weg kunnen worden gehandhaafd. Dit kan ook doormiddel van een combinatie 

wegen. Niet alleen de uitoefening van het gekozen middel, maar ook het middel zelf wordt 

bepaald door overwegingen van proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en 

doeltreffendheid.1  
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bestuursorgaan in de regel verplicht is om hiertegen op te treden, vanwege het algemeen belang dat 

met handhaving is gediend.44 Onder bijzondere omstandigheden geldt deze handhavingsplicht echter 

niet. Aan de hand van rechtspraak is het niet altijd even eenvoudig te zeggen of zich een bijzondere 

omstandigheid voordoet die de beginselplicht opzij kan zetten. Het bestuursorgaan moet in ieder 

geval van handhaving afzien als er zicht of op legalisatie of handhaven in verhouding tot de belangen 

onevenredig is. 45 Dit is het uitgangspunt. De aan het bestuursorgaan toekomende beleidsvrijheid is 

beperkt door uit te gaan van beginselplicht tot handhaving.  

De Afdeling stelt dat aan een bestuursorgaan slechts een beperkte mate van beleidsvrijheid toekomt 

met betrekking tot de beslissing om al dan niet over te gaan tot handhaving.46 De Afdeling 

bestuursrechtspraak heeft in een andere uitspraak bepaald dat bestuursorganen in hun 

handhavingsbeleid prioriteiten mogen stellen. Bijvoorbeeld door te stellen dat er een beperkte 

handhavingscapaciteit is mogen deze prioriteiten gesteld worden. Het lukt namelijk niet om ‘honderd 

procent handhaving’ te garanderen, doordat er niet een onbegrensde capaciteit is om in te zetten en 

de gemeente verschillende belangen moet afwegen.47 Enerzijds heeft de gemeente namelijk de 

beginselplicht tot handhaven en anderzijds moet de gemeente onderzoeken of er zicht is op 

legalisatie en/of bijzondere omstandigheden.48 Door prioriteiten te stellen kan dit worden opgelost, 

maar een handhavingsbeleid mag niet inhouden dat tegen overtredingen met een lage prioriteit 

helemaal niet handhavend zal worden opgetreden.49 Het toekennen van een lage prioriteit wegens 

een beperkte handhavingscapaciteit geldt volgens de Afdeling niet als bijzondere omstandigheid. 

Hierdoor zal de gemeente dus toch moeten handhaven.50  

In verband met deze uitspraken is het van belang dat wanneer de gemeente Amsterdam het verbod 

omtrent inbraakwerktuigen bestuursrechtelijk zal handhaven zij niet enkel de prioriteit hierbij 

stellen. De gemeente Amsterdam zal dus overtredingen met een lage prioriteit ook moeten 

handhaven, ondanks een beperkte handhavingscapaciteit. Dit is de reden dat de gemeente Putten al 

heel lang de gehele APV bestuursrechtelijk handhaaft. Dit is ook van belang voor de gemeente 

Amsterdam. 

3.2. Straf- en bestuursrechtelijk handhaven 
Omdat in dit onderzoek de bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen wordt onderzocht, is 

ervoor gekozen de bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke aanpak te vergelijken.  

Iedere gemeenteraad heeft de bevoegdheid (lokale) wetgeving vast te stellen. Deze lokale wetten 

zijn verordeningen. Veel regels die overlast en veiligheid in het openbaar domein betreffen worden 

opgenomen in de APV. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen dat deze opgestelde 
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regels uit de APV strafbaar zijn. In de meeste gemeenten is er dan ook bepaald dat deze regels bij 

overtreding bestraft zullen worden.51  

De gemeenteraad kan ervoor kiezen om de APV op zowel een strafrechtelijke- als bestuursrechtelijke 

wijze te handhaven.52 Deze manieren van handhaving hebben ieder hun eigen karakter. Dit verschil 

in karakter komt steeds terug bij de keuze voor het juiste instrument en de manier van toepassen.53  

Wat betreft het voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen zal er op zowel een 

bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke wijze worden gehandhaafd. Dit houdt dus in dat een 

inbreker zowel een bestuursrechtelijke sanctie als een strafrechtelijke sanctie kan ontvangen 

wanneer er inbraakwerktuigen voorhanden zijn/ worden vervoerd. Waarom het mogelijk is om twee 

sancties te ontvangen voor dezelfde overtreding wordt besproken in  hoofdstuk 3.4. 

3.3. Verschil straf- en bestuursrechtelijke sanctie. 

3.3.1. Doel  
Het verschil tussen een strafrechtelijke sanctie en een bestuursrechtelijke sanctie zit hem in het doel 

waarmee de staf wordt opgelegd. 54 Strafrechtelijke handhaving is gericht op straffen. Het opleggen 

van een straf dient voornamelijk twee doelen: vergelding en preventie.55 Het is de hoop dat met een 

straf in het vooruitzicht, mensen zich zullen bedenken voordat ze een overtreding begaan. Het leed 

dat een dader anderen of de maatschappij heeft aangedaan wordt op deze manier vergolden.56 De 

dader heeft de samenleving kwaad aangedaan, dus nu wordt de dader wat aangedaan. Het 

preventieve aspect houdt in: mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk leidt 

tot een straf, proberen te voorkomen. Het opleggen van een straf zou er toe moeten leiden dat 

mensen minder strafbare feiten plegen.57 Bestuursrechtelijke handhaving heeft in tegenstelling tot 

strafrechtelijke handhaving een ander doel. Deze manier van handhaving is gericht op de beëindiging 

van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding.58  

3.3.2. Strafrecht 
Op dit moment wordt de APV Amsterdam op een strafrechtelijke wijze gehandhaafd. Het Wetboek 

van Strafrecht kent geen artikel waarin enkel het bezitten of vervoeren van inbrekerswerktuigen 

zelfstandig strafbaar is gesteld. Dit neemt niet weg dat handelingen met betrekking tot 

inbrekerswerktuigen strafbaar gesteld kunnen zijn op grond van de strafbaarstelling van 

voorbereidingshandelingen.59 Als de politie een persoon treft die inbrekerswerktuigen voorhanden 

heeft en/of vervoert, dan kan de politie een proces-verbaal opmaken. De strafrechtelijke sanctie 

wordt namens de Officier van justitie door het Centraal Justitieel Incassobureau verzonden. De 
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hoogte van de strafrechtelijke sanctie wordt bepaald door de Officier van Justitie en staat 

beschreven in het Feitenboekje van de Politie onder feitcode F116A. In de regel is de sanctie 

momenteel € 140,00 (OM-feit). In het feitenboekje staan de overtredingen benoemd met hun 

sanctie. De wetgeving, zoals bijvoorbeeld de APV, geeft de regelgeving. Het Feitenboekje geeft 

vervolgens de desbetreffende sanctie aan.  

Een strafrechtelijke aanpak kent beperkingen als het gaat om (woning)inbraken. In de huidige 

situatie kan de politie strafrechtelijk vervolgen als bewezen kan worden dat een (woning)inbraak 

wordt voorbereid. 60 De bewijslast betreffende de voorbereiding van een inbraak is moeilijk.61 Dit is 

moeilijk omdat binnen het strafrecht gesproken wordt over een verdenking van een strafbaar feit en 

over wettig en overtuigend bewijs.62  

Wettig en overtuigend bewijs 

Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan door de rechter slechts 

worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van 

wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. Dit zegt artikel 339 van het Wetboek van 

Strafvordering (hierna: Sv).63 Om wettig en overtuigend te kunnen bewijzen, moeten de bewijsvraag 

worden beantwoord. Bij de beantwoording van de bewijsvraag volgens het strafrecht worden vier 

deelvragen beantwoord. Dit zijn de volgende vragen: 

1. Is er bewijsmateriaal voor het ten laste gelegde? 

2. Wordt het bewijsmateriaal toegelaten als bewijsmiddel volgens artikel 339 Sv? 

3. Zijn er voldoende bewijsmiddelen om tot een bewezenverklaring te kunnen komen? 

A. Wordt ieder onderdeel van de bewezenverklaring door ten minste één bewijsmiddel 

bewezen? 

B. Voldoet de bewezenverklaring als geheel aan de bewijsminimumregels? 

4. Is de rechter overtuigd dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan?64 
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Deze laatste vraag is voor de handhaving van inbraakwerktuigen van belang. De rechter kan tot 

bewezenverklaring overgaan wanneer er geen bewijstechnische belemmeringen ontstaan.  

De rechter moet overtuigd zijn dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. Het is dus 

mogelijk dat de verdachte wordt vrijgelaten, hoewel er voldoende bewijs bestaat, omdat de rechter 

er niet van overtuigd is dat de verdachte de ten laste gelegde gedraging heeft verricht.65  

In het geval van het voorgenoemde voorbeeld was de rechter niet overtuigd en werd Jan 

vrijgesproken. Uit dit voorbeeld blijkt dat wettig en overtuigend bewijzen best wel lastig is. Dit komt 

omdat moet blijken dat de verdachte het feit begaan heeft. Dit feit moet volledig bewezen worden. 

Dat houdt dus in dat het feit overtuigend moet worden aangetoond.66 Dit was niet het geval in het 

voorgenoemde voorbeeld. In hoofdstuk 3.3.3. zal nogmaals gesproken worden over de bewijslast. 

Hieruit blijk dat het ‘aannemelijk maken’ makkelijker is dan het ‘wettig en overtuigend bewijzen’ van 

het strafrecht.   

Internationaal (straf)recht 

Het internationaal recht kent veel waarborgen voor een goed gebruik van het strafrecht. Met name 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) is voor de praktijk 

erg belangrijk: het recht op een eerlijk proces.67 Artikel 6 EVRM ziet op de strafrechtelijke vervolging. 

Deze waarborg houdt in: ‘to remain silent and not to contribute to incriminating himself’.68 ‘Een 

verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling (nemo-tenetur-beginsel)’. Om deze 

reden is het geven van cautie van groot belang. Cautie houdt in dat een toezichthouder verplicht is 

om iemand te wijzen op zijn rechten, zoals het zwijgrecht.69  

Een van de waarborgen voor een goed gebruik van het strafrecht zijn de waarborgen die het EVRM 

kent wanneer er sprake is van “criminal charge”.70 Een criminal charge is een beschuldiging waarop 
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Voorbeeld A: 

Jan wordt vervolgd wegens het vervoeren van inbraakwerktuigen in een gemeente waar dit 

volgens de APV verboden is. Jan reed in een wijk waar veel wordt ingebroken. Er is verklaard dat 

Jan zich opvallend gedroeg, al enkele antecedenten wat betreft inbraakwerktuigen op zijn naam 

heeft staan en daarom is aangehouden. Toen het voertuig van Jan werd onderzocht bleek dat Jan 

werktuigen vervoerde die kunnen worden aangeduid als inbraakwerktuigen. Dit zou voldoende 

bewijsmateriaal opleveren om het feit te kunnen bewijzen. Het verhaal van Jan kan de rechter er 

echter toe brengen om Jan vrij te spreken. Jan ontkent het feit namelijk gedurende het gehele 

strafproces en verklaard ter zitting dat hij helemaal niet de intentie had om in te breken, 

aangezien hij sinds kort klusjesman is in dit gebied en hij een noodgeval had. Jan wordt 

vrijgesproken omdat de rechter twijfelt over het bewijs.  
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handhavend optreden of vervolging is ingesteld die kan uitmonden in het opleggen van een straf. 

Hiervan is sprake zodra de verdachte uit het optreden van de toezichthouder van een 

bestuursorgaan kan opmaken dat hem een bestuurlijke bestraffing of een strafrechtelijke vervolging 

boven het hoofd hangt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een toezichthouder een overtreding 

vermoed en zonder dit aan de verdachte te melden een nader onderzoek instelt. De informatie die 

de verdachte dan geeft of door een ander laat geven, mag niet worden gebruikt om hem te 

bestraffen, anders zou hij meewerken aan zijn eigen veroordeling.71 

Dit artikel is dus in beginsel niet van toepassing op een herstelsanctie van het bestuursrecht.72 Onder 

concrete omstandigheden kan de rechter wel oordelen dat een herstelsanctie toch wordt 

aangemerkt als punitieve sanctie.73 Een punitieve sanctie is wanneer er sprake is van een 

bestraffende maatregel. Hoe dit precies werkt bij de herstelsanctie is verder uitgelegd in hoofdstuk 

3.4. De rechter kijkt daarbij naar de aard van de overtreding en de zwaarte van de maatregel om te 

beoordelen of de herstelsanctie wel een punitieve sanctie is.74  

3.3.3. Bestuursrecht 
Artikel 5:21 Awb zegt dat de bevoegdheid om een herstelsanctie op te leggen ligt bij het 

bestuursorgaan. Deze ligt dus in tegenstelling tot het strafrecht niet bij de Officier van Justitie. Dit is 

een eerste verschil ten opzichte van het strafrecht. Daarnaast zit er een verschil in de hoogte van de 

sanctie in het bestuursrecht. Door een last onder dwangsom op te leggen, kan er een bedrag worden 

opgelegd dat vele malen hoger ligt dan de boete binnen het strafrecht. De last onder dwangsom 

heeft daarnaast enkele praktische en financiële voordelen ten opzichte van andere 

handhavingsinstrumenten.75 Dit is vooral omdat het bestuursorgaan zelf niet hoeft over te gaan tot 

het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie als de overtreder geen gevolg geeft aan de last. 

Het enige wat het bestuursorgaan moet doen is het ‘incasseren’ van de verbeurde dwangsommen.76 

Ten slotte zit er ten opzichte ven het strafrecht een wezenlijk verschil in de bewijslast, omdat het in 

het bestuursrecht gaat over het ‘aannemelijk maken’.  

Aannemelijk maken 

De bewijslast binnen het bestuursrecht ligt anders dan binnen het strafrecht. Het bewijsrecht geeft 

regels voor het bewijzen van feiten in een juridische procedure. ‘Bewijzen’ kan worden gedefinieerd 

als ‘doen blijken dat iets is zoals beweerd of verondersteld wordt’.77 Een rechter, of een 

bestuursorgaan, moet voordat hij een beslissing kan nemen van drie zaken kennis hebben. Hij moet 

het objectieve recht kennen, hij moet op de hoogte zijn van bepaalde ervaringsregels en uiteindelijk 

moet hij een bepaalde mate van zekerheid bezitten ten aanzien van de feiten. Het objectieve recht 

houdt in dat men het recht kent. Ervaringsregels zijn regels die iedere algemeen ontwikkeld mens 
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kent op grond van de algemene menselijke ervaring. Voor het bewijsrecht is enkel de laatste 

categorie van belang. De rechter moet een bepaalde mate van zekerheid bezitten ten aanzien van de 

feiten; de feiten vormen het voorwerp voor bewijs.78 Dit geldt voor zowel het strafrecht als het 

bestuursrecht. De partij met de bewijslast in het bestuursrecht dient niet zomaar feiten te bewijzen, 

zij dient rechtsfeiten aannemelijk te maken.79 Rechtsfeiten zijn feiten die, al dan niet in combinatie 

met andere feiten, een voorwaarde zijn voor het intreden van het rechtsgevolg. Het aannemelijk 

maken houdt in dat een feit geloofwaardig, acceptabel is volgens de Van Dale. Het aannemelijk 

maken  wordt sneller bereikt dan het door een rechter wettig en overtuigend bewezen achten 

tijdens een strafzaak.80 Van aannemelijk maken wordt gesproken wanneer met een zwakkere vorm 

van bewijs kan worden volstaan.81 Bij de bestuursrechtelijke aanpak hoeft er dus geen wettig en 

overtuigend bewijs geleverd te worden.82 Dit maakt de bestuursrechtelijke aanpak van 

inbraakwerktuigen gemakkelijker door de zwakkere bewijslast dan binnen het strafrecht.  

3.4. Dubbele bestraffing 
Zoals uit hoofdstuk 3.2. blijkt, kan het zijn dat bij de handhaving van inbraakwerktuigen er zowel 

bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd wordt. Dit zou betekenen dat er naast een 

aangezegd proces-verbaal vanuit de politie ook een last onder dwangsom volgt vanuit de gemeente 

voor het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen. Dit zou mogelijk een schending 

kunnen zijn van het “Ne Bis in Idem-principe”.  

Uit artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht blijkt dit verbod op dubbele vervolging: je mag niet 

tweemaal voor hetzelfde feit worden veroordeeld/gestraft. Op 12 december 2017 heeft de Hoge 

Raad hier een en ander duidelijk verwoord en beargumenteerd over deze mogelijke dubbele 

bestraffing.83 

De Hoge Raad overwoog84 het navolgende: “Het oordeel van het Hof dat de vervolging ter zake het 

tenlastegelegde feit in strijd is met het aan artikel 68 van het wetboek van strafrecht ten grondslag 

liggende ne bis in idem-beginsel en dat het Openbaar Minister dientengevolge niet ontvankelijk moet 

worden verklaard in de vervolging is echter onjuist.” 

Dat de Hoge Raad tot deze conclusie is gekomen heeft te maken met het volgende. Een last onder 

dwangsom is zoals eerder benoemd een herstelsanctie en dus geen straf. Het is niet bedoelt om 

(achteraf) pijn te doen. Het karakter van een straf heeft dit wel. 85 Om deze reden is het “Ne Bis in 

Idem-principe” niet beperkend voor de handhaving van inbraakwerktuigen op een strafrechtelijke en 

bestuursrechtelijke wijze. Er kan zowel een bestraffende sanctie (op basis van het strafrecht of de 

                                                           
78 Hidema & Rutgers, p. 29  
79 Schuurmans, p. 18 
80 Van Heerikhuizen & Bakker, p. 4 
81 WFR, 1971 
82 Zie bijlage 7 
83 Van Heerikhuizen & Bakker, p. 11 
84 HR, 12 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3122 
85 Albers, p. 444 



 

24 De bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen 

bestuurlijke boete) worden opgelegd met daarnaast de herstelsanctie (last onder dwangsom). 86 Het 

gaat hier dus om dezelfde overtreding waarvoor meerdere “soorten” sancties kunnen worden 

opgelegd, namelijk een bestraffende sanctie en een sanctie ter voorkoming van herhaling. 87 

Wanneer het gaat om twee strafrechtelijke sancties, bijvoorbeeld bestuurlijke boete en een 

strafrechtelijke sanctie is er wel sprake van een dubbele bestraffing. Dan zou er wel sprake van een 

schending van het “Ne Bis in Idem-Principe” en het “Una Via-principe van artikel 5:44 Awb. 88 In 

artikel 5:44 Awb is een afstemmingsregeling opgenomen voor het Openbaar Ministerie en 

bestuursorganen.89 In dit artikel staat in lid 1 dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt 

indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het 

onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd. Bij de 

gezamenlijke aanpak van overtreders op het verbod van inbraakwerktuigen zal er door de gemeente 

een last onder dwangsom worden opgelegd en door het Openbaar Ministerie een OM-

Strafbeschikking.90 

3.5. Vrijspraak en toch een last onder dwangsom 
Er zijn situaties denkbaar waarbij een verdachte in een strafzaak wordt vrijgesproken van verdenking 

terwijl voor dezelfde gedraging een last onder dwangsom is uitgereikt, of zelfs is verbeurd of zal 

verbeuren. Dit is mogelijk omdat binnen beide rechtsgebieden sprake is van, enerzijds, wettig en 

overtuigend bewijs en binnen het bestuursrecht “het aannemelijk maken”.91 Dit is een groot verschil. 

Het aannemelijk maken van een feit heeft een ‘zwakkere’ bewijslast dan de bewijslast binnen 

strafrecht. Dit komt doordat het feit in het strafrecht volledige bewezen moet worden.  

3.6. Tussenconclusie 
Het uitgangspunt is dat het bestuursorgaan in beginsel verplicht is om gebruik te maken van zijn 

bevoegdheden, tenzij dit in bijzondere omstandigheden niet redelijk zou zijn. Dit heet de 

beginselplicht tot handhaven. Wat betreft de inbraakwerktuigen is te adviseren om op zowel een 

strafrechtelijke als bestuursrechtelijke wijze te handhaven. Dit is geen schending van het “Ne Bis in 

idem-principe” uit het strafrecht. Het eerste verschil tussen de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 

wijze van handhaven zit hem allereerst in het doel waarmee de sanctie wordt opgelegd. 

Strafrechtelijke handhaving is gericht op straffen terwijl de bestuursrechtelijke handhaving gericht is 

op de beëindiging van een overtreding of het voorkomen van een verdere overtreding. Daarnaast zit 

er een verschil in de bevoegdheid en in de hoogte van de boete/dwangsom. Het grootste verschil zit 

hem in de bewijslast. In het strafrecht wordt gesproken over wettig en overtuigend bewijs, terwijl 

het feit in het bestuursrecht enkel aannemelijk moet worden gemaakt.  
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4. Bestuursrechtelijke aanpak inbraakwerktuigen 
In dit hoofdstuk zal de bestuursrechtelijke aanpak doormiddel van een “last onder dwangsom” 

worden toegepast op het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen. Eerst zal de APV van 

Amsterdam onderzocht worden om vervolgens te aan te geven wat inbraakwerktuigen zijn en 

wanneer een ‘verdacht persoon’ aangehouden mag worden. Vervolgens zal het begrip van 

‘toezichthouder’ uitgelegd worden wanneer er in Amsterdam bestuursrechtelijk gehandhaafd zal 

worden en zal de werking van de bestuursrechtelijke aanpak geschetst worden. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een tussenconclusie.  

4.1. Vervoer Inbrekerswerktuigen bestuursrechtelijk 
Het verbod op het voorhanden hebben/vervoeren van inbrekerswerktuigen is doorgaans geregeld in 

de APV van een gemeente. De APV is een gemeentelijke verordening die door de gemeenteraad 

wordt vastgesteld voor zover de bevoegdheid tot het vaststellen niet bij de wet of door de raad 

krachtens de wet aan het college van B&W is toegekend.92 In de praktijk wordt een APV doorgaans 

door de gemeenteraad vastgesteld. Artikel 149 Gemw zegt dat voor de inhoud van een 

gemeentelijke verordening is vereist dat het in het belang is van de gemeente. Dit wordt ook wel de 

autonome bevoegdheid genoemd. 93 De gemeenteraad van iedere gemeente is hierdoor bevoegd om 

te beslissen of een verbod op inbrekerswerktuigen in de APV wordt opgenomen en deze te 

formuleren op de wijze die zij nodig acht. Toch heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(hierna: VNG) wel een modelverordening voor de APV opgesteld. Het verbod op inbrekerswerktuigen 

ziet er daarin als volgt uit: 

Artikel 2:44 Vervoer Inbrekerswerktuigen 

1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te 

hebben. 

2. Dit verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn 

bestemd om zich toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatige sluitingen te 

openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken 

van sporen te voorkomen. 

Het doel om het vervoeren van inbrekerswerktuigen op een bestuursrechtelijke manier aan te 

pakken is om herhaling te voorkomen, dan wel het bemoeilijken van misdrijven door middel van 

braak.94 Voor de handhaving dient duidelijk opgenomen te zijn wat het verbod is voor het 

voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam. In de APV van de 

gemeente Amsterdam luidt het artikel over inbraakwerktuigen als volgt: 

Artikel 2.27 Vervoer inbrekerswerktuigen  

1. Het is verboden op de weg een werktuig, gereedschap of andere zaak te vervoeren of bij zich 

te hebben, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig toegang tot een gebouw of erf te 

verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van 

braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
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2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van een winkel een tas of een andere zaak te 

vervoeren of bij zich te hebben, die er kennelijk toe dient om het plegen van diefstal uit 

winkels te vergemakkelijken. 

3. De verboden gelden niet als aanstonds aannemelijk is dat de in het eerste en tweede lid 

bedoelde zaken niet bestemd zijn voor de daar bedoelde handelingen.  

Omdat het toepassen van een bestuursrechtelijke aanpak mogelijk is volgens de APV in de gemeente 

Ermelo, Putten en Amstelveen zal deze ook vergeleken worden met de APV van de gemeente 

Amsterdam. In de APV van Putten, Ermelo en Amstelveen staat het verbod in artikel 2:44 van de APV 

en is gelijk aan de model APV.  

In eerste instantie bevatte de APV van de gemeente Amsterdam enkel een verbod voor 

voorbereidingshandelingen voor de nacht. Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie is dit 

aangepast omdat woninginbraken juist vaak overdag of in de vooravond plaatsvinden. Nu geldt het 

verbod op het vervoeren van inbraakwerktuigen (voorbereidingshandeling) voor dag en nacht.95  

Hierdoor is de APV van de gemeente Amsterdam qua tijd gelijk aan de APV van de gemeente Putten, 

Ermelo en Amstelveen. De leden twee en drie zijn in de andere gemeenten opgenomen in een ander 

artikel, namelijk 2:44a van de APV. Ook hierin is de APV van Amsterdam gelijk aan de APV van 

Putten, Ermelo en Amstelveen.  

Het enige verschil zit hem in de ‘plaats waar niet vervoerd mag worden’. In de APV Amsterdam wordt 

gesproken over ‘de weg’ en in de model-APV en de APV van Ermelo, Putten en Amstelveen wordt 

gesproken over ‘een openbare plaats’. Wat wordt verstaan onder de weg staat in beschreven in de 

toelichting bij de APV van de gemeente Amsterdam. Het strekt zicht tot de ‘openbare weg’.96 Wat 

wordt verstaan onder een openbare plaats is uitgewerkt in hoofdstuk 4.1.4. Dit is een verschil, 

aangezien er onder een ‘openbare plaats’ meer wordt verstaan dan enkel ‘de weg’. Dit verschil 

neemt niet weg dat het mogelijk is om deze bestuursrechtelijke aanpak te hanteren in de gemeente 

Amsterdam. Volgens de toelichtingen bij de huidige verschillende verordeningen van de 

verschillende gemeenten bieden zij namelijk allemaal dezelfde mogelijkheden.97 Echter, de APV van 

Amsterdam biedt politieambtenaren niet de mogelijkheid om op elke ‘openbare plaats’ te mogen 

controleren. Op dit moment mag er enkel op de ‘openbare weg’ worden gecontroleerd.98 De APV van 

Amsterdam biedt hierdoor dus de mogelijkheid om het voorhanden hebben/ vervoeren van 

inbrekerswerktuigen bestuursrechtelijk aan te pakken, maar is beperkter ten opzichte van de andere 

gemeenten en de model-APV doordat er enkel op ‘openbare weg’ gecontroleerd mag worden op 

inbraakwerktuigen.  

4.1.1. Bevoegdheid 
De bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen is gekoppeld aan de bevoegdheid tot het 

opleggen van een last onder bestuursdwang. Artikel 5:32 lid 1 Awb geeft aan dat het bestuursorgaan 

dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan een last onder 

dwangsom kan opleggen aan een overtreder. Op grond van het legaliteitsbeginsel van artikel 5:4 lid 1 

Awb bestaat de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie slechts voor zover zij bij 

of krachtens wet is verleend. Artikel 125 Gemw geeft de algemene bevoegdheid tot het opleggen van 
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een last onder bestuursdwang. Daarin is de bevoegdheid geattribueerd aan het gemeentebestuur. 

Artikel 5 Gemw zegt dat onder een gemeentebestuur wordt verstaan: ieder bevoegd orgaan van de 

gemeente. Indien de last tot handhaving van de regels welke het gemeentebestuur uitvoer, dan is 

het college van B&W bevoegd de last onder bestuursdwang op te leggen zegt artikel 125 lid 2 Gemw. 

Indien de last dient tot handhaving van de regels welke de burgemeester uitvoert, dan is de 

burgemeester bevoegd de last onder bestuursdwang op te leggen vermeld artikel 125 lid 3 Gemw 

vervolgens. De APV wordt op grond van artikel 147 Gemw door de gemeenteraad vastgesteld. De 

raad is een orgaan van het gemeentebestuur, zegt artikel 5 Gemw. Hierdoor is op grond van artikel 

125 lid 2 Gemw het college bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in het geval 

van een overtreding van een verbodsbepaling van de APV. Omdat het college van B&W deze 

bevoegdheid heeft, is zij ook bevoegd om daarvoor in de plaats een last onder dwangsom op te 

leggen volgens artikel 5:32 lid 1 Awb. 

4.1.2.  Kwalificatie inbraakwerktuigen 
In dit gehele onderzoek wordt al gesproken over het voorhanden hebben/vervoeren van 

inbraakwerktuigen. Inbraakwerktuigen is een breed begrip en de toelichting van de VNG op de 

modelverordening zegt niets over wat er onder inbraakwerktuigen wordt verstaan. Ook de 

individuele toelichtingen van gemeenten op hun APV’s geven geen duidelijkheid.99 Daarom zal dit 

begrip hieronder verder worden verduidelijkt.  

Het is lastig om te zeggen wat de definitie is van inbraakwerktuigen. Dit komt doordat de werktuigen 

die onder inbraakwerktuigen vallen ook werktuigen zijn waar in het ‘dagelijks leven mee gewerkt 

wordt’. Een klusjesman heeft een schroevendraaier bij zich, maar dat maakt de schroevendraaier nog 

geen inbraakwerktuig. Niet elk werktuig is dus daadwerkelijk een inbraakwerktuig.  

De rechtbank Gelderland100 en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State101 hebben een 

uitspraak gedaan in een zaak waaruit bleek, wanneer werktuigen gekwalificeerd worden als 

inbraakwerktuigen. Het ging in deze zaak om een last onder dwangsom tot naleving van het verbod 

in de APV van Putten om op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te 

hebben. Deze zaak betrof een geval waarin twee verdachten van een auto-inbraak, gepleegd in 

Harderwijk, werden gecontroleerd in de gemeente Putten. Bij deze controle bleken de verdachten in 

het bezit te zijn van werktuigen, die gelet op de omstandigheden waaronder deze in hun voertuig 

werden aangetroffen, konden worden aangemerkt als inbraakwerktuigen. Het college van B&W van 

de gemeente Putten besloot in deze zaak tot oplegging van een dwangsom. 

De Raad van State zei hierover het volgende: “Nadat bij fouillering van de bestuurder van het 

voertuig een stanleymes was aangetroffen, heeft de verbalisant het voertuig doorzocht. Hierbij zijn in 

een koeltas twee analoge portofoons aangetroffen. Eén van de portofoons was nog ingeschakeld en 

op de andere was een oortje aangesloten. Verder zijn op de achterbank van het voertuig een grote 

schroevendraaier met een platte bek aangetroffen en in het vak van het bestuurdersportier een 

kniptang en een beitel.” 

In deze uitspraak heeft de rechtbank Gelderland overwogen dat: ‘de portofoons, schroevendraaier, 

kniptang en beitel, mede gelet op de in het proces-verbaal geschetste omstandigheden waarin ze zijn 

aangetroffen, als inbrekerswerktuigen heeft kunnen kwalificeren’. De Afdeling Bestuursrechtspraak 
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van de Raad van State zegt dat de voorwerpen terecht door de rechtbank als inbraakwerktuigen zijn 

aangemerkt.102 Gezien deze overtreding was het college bevoegd om handhavend op te treden door 

middel van het opleggen van een last onder dwangsom. Deze uitspraak geeft enigszins richting aan 

de definitie van inbraakwerktuigen. Uit deze uitspraak van de Raad van State blijkt dus dat om een 

werktuig te mogen kwalificeren als inbraakwerktuig er gekeken dient te worden naar de situatie, de 

omstandigheden en de combinatie van werktuigen waarin deze worden aangetroffen.103  

4.1.3. Overtreder 
Naast de kwalificatie van inbraakwerktuigen blijkt uit deze uitspraak van de Raad van State ook, 

wanneer iemand staande mag worden gehouden op het voorhanden hebben/vervoeren van 

inbraakwerktuigen. De Raad van State zei hierover het volgende: “Volgens een ambtseed opgemaakt 

proces-verbaal van de politie zat de verdachte als begeleider in een voertuig dat volgens de 

geautomatiseerde politiesystemen meermalen onder verdachte omstandigheden gezien was, dan 

wel gecontroleerd. Het voertuig was gesignaleerd omdat de inzittenden een opvallende 

belangstelling hadden voor een bestelbus van een pakketdienst. Uit het geautomatiseerde 

politiesysteem bleek voorts dat de bestuurder meerdere justitiële antecedenten heeft, onder andere 

ter zake vermogensdelicten en dat hij de gevarenclassificaties ‘vuurwapengevaarlijk’ en 

‘harddrugsgebruiker’ heeft. Uit dit systeem bleek ook dat de verdachte meerdere justitiële 

antecedenten heeft en daarin meermalen als verdachte voorkomt, onder meer in verband met auto-

inbraken.”104  

Een toezichthouder is bevoegd om vervoersmiddelen te onderzoeken met betrekking tot waartoe hij 

een toezichthoudende taak heeft zegt artikel 5:19 Awb. Deze toezichthouder is volgens lid 2 van dit 

artikel  bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd met 

betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft te onderzoeken op de lading. Een 

toezichthouder mag dus ten aller tijde iemand staande houden en vragen om het vervoersmiddel te 

doorzoeken. De ‘verdachte’ uit deze zaak was gesignaleerd door opvallend gedrag, heeft meerdere 

justitiële antecedenten en kwam in meerdere antecedenten voor als verdachte.105 Daarnaast was de 

auto al meerdere malen onder verdachte omstandigheden gezien. Door deze omstandigheden had 

de toezichthouder een redelijk vermoeden dat er sprake wat van schending van het verbod op het 

voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen Dit heeft de toezichthouder aanleiding 

gegeven om het voertuig te onderzoeken. Zijn vermoeden was hierin terecht.  

Voor de medewerker van een klusbedrijf ontstaan er dus geen problemen indien hij met zijn 

gereedschapskist naar huis rijdt. Allereerst is zoals eerder benoemd, de context van belang, maar 

daarnaast kan de medewerker ook uitleggen dat hij bij een klusbedrijf werkt. De medewerker kan 

een goede reden hebben waarom hij op dit tijdstip, met deze werktuigen rijdt. Als je zonder goede 

reden ergens rondrijdt met een koevoet onder je stoel en je hebt een bivakmuts, een zaklamp en 

handschoenen bij je, maar geen goed verhaal, dan heb je wat uit te leggen.106 Zeker als je al eerder 
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bent veroordeeld voor inbraak. Het criterium van eerdere antecedenten hebben, telt dus zwaar mee 

om iemand aan te merken als ‘verdacht persoon’ en zijn voertuig te mogen onderzoeken.  

4.1.4. Openbare plaats 
In het APV-artikel staat dat inbraakwerktuigen niet mogen worden aangetroffen op een openbare 

plaats. Artikel 1:1 onder a van de model APV bepaalt dat wordt verstaan onder een openbare plaats: 

een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b. Hierbij 

wordt aansluiting gezocht bij artikel 1 van de Wet Openbare Manifestaties (Hierna: WOM). In dit 

artikel staat dat in dat in deze wet wordt verstaan onder openbare plaats: een plaats die krachtens 

bestemming of vast gebruik open staat voor publiek. Onder een openbare plaats wordt niet 

begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Grondwet (Hierna: Gw). 

De gebouwen of besloten plaats als bedoeld in artikel 6 lid 2 Gw  zijn locaties waar het recht op vrij 

belijden van godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen wordt 

uitgeoefend.  

Uit de memorie van toelichting bij dit artikel volgt wanneer er sprake is van die openbare plaats. Er 

zijn twee criteria waar aan moet worden voldaan.  

1. Er moet sprake zijn van een plaats die openstaat voor publiek. In beginsel is een ieder vrij er 

te komen, te vertoeven en te gaan. Als voorbeeld wordt genoemd: stadions, postkantoren, 

warenhuizen, restaurants, musea, ziekenhuizen en kerken. 

2. Het openstaan van de plaats dient te zijn gebaseerd op bestemming of op vast gebruik. 

De Memorie van Toelichting geeft tevens voorbeelden die kunnen worden aangemerkt als openbare 

plaats in de zin van de WOM. Deze voorbeelden zijn: wegen die voor een ieder vrij toegankelijk zijn, 

vrij toegankelijke wateren, openbare plantsoenen, speelweiden, parken, voor ieder vrij toegankelijke 

gedeelten van overdekte passages, van winkelgalerijen, van stationshallen en van vliegvelden. 

In de praktijk worden overtreders van het verbod op het voorhanden hebben/vervoeren van 

inbrekerswerktuigen in de meeste gevallen gecontroleerd op de openbare weg. Dit wil zeggen: 

wegen die voor een ieder vrij toegankelijk zijn. Dat neemt niet weg dat de politie ook wordt 

geconfronteerd met personen die inbraakwerktuigen bij zich hebben terwijl zij zich niet op een 

openbare plaats bevinden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bedrijfspanden, 

parkeergarages met slagbomen en woningen. In het geval van een ontdekking op heterdaad wordt er 

door de politie om redenen van opportuniteit niet gehandhaafd op het verbod van de APV, maar op 

basis van het strafrecht. De overtreder wordt dan aangehouden op verdenking van inbraak, voor 

poging of voor voorbereidingshandelingen daartoe. Toch betekend dit niet dat er niet 

bestuursrechtelijk opgetreden kan worden. Indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de 

overtreder zich op een openbare plaats heeft moeten bevinden met de inbrekerswerktuigen om een 

niet-openbare plaats te bereiken kan er toch bestuursrechtelijk worden opgetreden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij een parkeergarage met slagbomen. De minder strenge eis van 

‘aannemelijkheid’ maakt dat bestuursrechtelijk optreden in dit soort situaties mogelijk is.107  

4.1.5. Bij zich hebben/vervoeren 
Het APV artikel stelt zowel het ‘bij zich hebben’ als het ‘vervoeren’ van inbrekerswerktuigen 

strafbaar. Uit de toelichting bij de modelverordening is niet op te maken wat er moet worden 

verstaan onder deze begrippen.  
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Een wettelijke uitleg van het ‘vervoeren’ is er niet. Grammaticale uitleg van het begrip ‘vervoeren’ 

zegt dat onder vervoeren moet worden verstaan: het van de ene plaats naar de andere plaats 

brengen.108 Voor wat betreft het begrip ‘voorhanden hebben’ kan aansluiting worden gezocht bij het 

begrip ‘voorhanden hebben’ zoals dit in artikel 26 van de Wet Wapens en Munitie is genoemd.109 

Hierbij worden er drie factoren benoemd. De heer M. Pols heeft in zijn onderzoek naar de 

bestuursrechtelijke aanpak deze factoren vertaalt naar inbrekerswerktuigen.  

1. Aanwezigheid van het inbrekerswerktuig 

Van belang is of de verdachte over het inbrekerswerktuig kon beschikken. Dit betekent niet 

dat het inbrekerswerktuig in de onmiddellijke nabijheid ban de dader moet zijn. Ook is niet 

van belang of het inbrekerswerktuig eigendom van de verdachte is. 

 

2. Machtsrelatie tussen verdachte en inbrekerswerktuig 

Met betrekking tot het inbrekerswerktuig moet vanuit de dader een zekere machtuitoefening 

tot het inbrekerswerktuig mogelijk zijn.110 Het enkel aanwezig hebben van een 

inbrekerswerktuig in zijn auto, zegt onvoldoende over de machtsrelatie. Lag het in de macht 

van de verdachte om het inbrekerswerktuig wel of niet in de auto te hebben? 

 

3. Bewustheid verdachte 

Er dient bij de verdachte een meer of mindere mate van bewustheid te bestaan ten aanzien 

van het aanwezig hebben van het inbrekerswerktuig.111 

 

Deze drie factoren zouden gehanteerd kunnen worden om het ‘voorhanden hebben’ een definitie te 

geven, wanneer een toezichthouder iemand aantreft met inbrekerswerktuigen. 

4.3. Toezicht op de naleving 
Wanneer er gebruik zal worden gemaakt van bestuursrechtelijke handhaving van de APV is er één 

heel belangrijk punt waar rekening mee dient te worden gehouden ten opzichte van de 

strafrechtelijke handhaving. Dit heeft te maken met de “functie” van de politieambtenaar. Door de 

bestuurlijke aanpak van inbraakwerktuigen vraagt de burgemeester van de politieambtenaren om 

het handhaven van de APV te doen als toezichthouder voor de APV. Hierin is de burgemeester 

verantwoordelijk. Dit terwijl de politieambtenaren volgens het strafrecht handhaven als 

opsporingsambtenaar, waarin het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is. De afspraken die 

hierover gemaakt zijn tussen zowel het Openbaar Ministerie, de gemeente als de politie zijn gemaakt 

tijdens het driehoeksoverleg.112 Hierin zit een verschil van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

voor de politieambtenaren. In dit hoofdstuk zal dit verschil naar voren komen.  

4.3.1. Definitie toezichthouder 
Onder een toezichthouder wordt volgens artikel 5:11 Awb verstaan: een persoon, bij of krachtens 

wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens enig wettelijk voorschrift. Binnen elk model-APV wordt in artikel 6:2 omschreven welke 
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personen zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de desbetreffende 

verordening. Vaak is er in een aanvullend lid binnen dat artikel beschreven dat een burgemeester 

andere personen kan aanwijzen. Hierbij is veelal sprake van een onderliggend besluit. Vaak zijn 

politieambtenaren niet automatisch toezichthouder binnen de APV en kan de wijze waarvan hiervan 

sprake is, per gemeente verschillen. Het is van belang dat inzichtelijk is op welke gronden de 

politiemedewerker óók toezichthouder is binnen de APV.  

4.3.2. Gemeenten vergelijken 
Binnen de APV van de gemeente Amsterdam staat in artikel 6.2 van de APV dat met het toezicht op 

de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast, de bij besluit van het 

college dan wel de burgemeester aangewezen personen of categorieën van personen. De gemeente 

Amstelveen heeft dit op dezelfde wijze opgenomen in de APV als Amsterdam, maar heeft in de 

toelichting een uitgebreidere uitleg gegeven bij dit artikel, waarin staat dat hier ook 

politieambtenaren onder vallen.   

De gemeente Harderwijk heeft de toewijzing van politieambtenaren nog specifieker benoemd in de 

APV. In artikel 6:2 lid 1 onder d van de APV Harderwijk hebben zij politieambtenaren specifiek 

benoemd. In dit artikel staat dat de ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 2 onder a, c en d, 

van de Politiewet 2012, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak zijn belast 

met het toezicht op de naleving van het bepaalde.  

De gemeenten Ermelo en Putten hebben een “Aanwijzingsbesluit”. Door middel van dit aparte 

besluit worden politieambtenaren werkzaam binnen politieteam Veluwe-West aangewezen als 

toezichthouder voor de APV.113 Dat dit aanwijzingsbesluit erg belangrijk is blijkt uit een uitspraak van 

het Haags Gerechtshof.114 Het Haags Gerechtshof boog zich over de handhaving van de APV van de 

gemeente Gorinchem. Voor het Gerechtshof werd gesteld dat de doorzoeking van de auto, waarin de 

inbrekerswerktuigen werden aangetroffen en de daaropvolgende fouillering van de verdachten door 

ambtenaren van de politie onrechtmatig waren. De APV zou een ontoereikende grondslag bieden 

voor het doorzoeken van een vervoermiddel en het fouilleren van personen door een 

politiefunctionaris als opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 141 Sv. Ten tijde van de doorzoeking 

en de fouillering bestond namelijk tegen de inzittenden geen verdenking van een strafbaar feit die 

een strafvorderlijke doorzoeking of fouillering rechtvaardigde. De vraag of de bepaling uit de APV als 

basis kan dienen voor het onderzoeken van vervoermiddelen werd niet beantwoord in dit arrest. Als 

gevolg hierop gaf het Wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie de VNG het advies om 

politieambtenaren aan te wijzen als toezichthouder voor de APV.115  

De APV van Amsterdam biedt de politieambtenaren niet de mogelijkheid om op te treden als 

toezichthouder, zoals dat wel het geval is in Amstelveen en Harderwijk. Om deze reden zal er in 

Amsterdam gewerkt moeten worden volgens dezelfde methode als de gemeente Putten. In de 

gemeente Amsterdam zullen politieambtenaren dus doormiddel van een aanwijzingsbesluit moeten 

worden aangewezen als toezichthouder. In bijlage 3 is een voorbeeld van een aanwijzingsbesluit 

opgenomen. 
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4.3.3. Dubbele rol in bevoegdheid  
Politieambtenaren die zijn aangewezen als toezichthouder voor de APV zijn naast toezichthouder ook 

opsporingsambtenaar. Dit is een bijzondere positie en is niet een eenvoudige situatie, omdat het 

voor de strafrechtelijke vervolging risico’s met zich meebrengt. Deze omstandigheid brengt met zich 

mee dat de politieambtenaar, in de gevallen dat de inzet als toezichthouder leidt tot de verdenking 

van een strafbaar feit op heterdaad, “een andere pet op dient te zetten”. Deze andere pet heeft te 

maken met de bevoegdheden als toezichthouder en als opsporingsambtenaar. In dit voorgenoemde 

geval moet de pet op gezet worden van opsporingsambtenaar.116  

De dubbele rol van de politieambtenaar brengt met zich mee dat in een aantal zaken de 

bevoegdheden uit de Algemene Wet Bestuursrecht en bevoegdheden uit het Wetboek van 

Strafvordering naast elkaar of gelijktijdig worden gebruikt. Dit blijkt uit de praktijk117  Voor de 

politiemedewerkers is het van belang dat zij bewust moeten zijn op basis van welke wetgeving er 

opgetreden dient te worden en welke bevoegdheden daarbij horen. De bevoegdheden van een 

toezichthouder staan genoemd onder titel 5.2. van de Awb. Een verschil in bevoegdheid is 

bijvoorbeeld de bevoegdheid tot het onderzoeken van vervoersmiddelen in de zin van artikel 5:19 

Awb en het doorzoeken van vervoersmiddelen in de zin van artikel 96b van het Wetboek van 

Strafrecht. Het doorzoeken van vervoersmiddelen gaat verder dan het onderzoeken van 

vervoersmiddelen. Het doorzoeken gaat verder doordat er stelselmatig en gericht wordt gezocht 

naar voor inbeslagneming van vatbare voorwerpen in het kader van een strafrechtelijk 

opsporingsonderzoek. Bij ‘onderzoeken’ in het kader van het toezicht op de naleving gaat het om 

controle van zaken waarvan wel bekend is waar ze zich bevinden.118 Als de politieambtenaar 

optreedt als toezichthouder voor de APV dient hij dit ook kenbaar te maken aan degene die wordt 

gecontroleerd. Dit heeft te maken met het geven van cautie. Artikel 5:20 Awb verlangt namelijk van 

iedere burger dat hij de medewerking verleent aan een toezichthouder.119 Het is daarnaast ook 

belangrijk dat de opsporingsambtenaar de als opsporingsambtenaar ingezette bevoegdheden en 

dwangmiddelen, in het op te stellen proces-verbaal van bevindingen, transparant en 

beargumenteerd omschrijft. Ook is het van belang om in het proces-verbaal op te nemen waarom de 

controle als toezichthouder in eerste instantie werd ingezet. Onvoldoende beschrijving kan namelijk 

leiden tot vrijspraak van de verdachte. Het is daarom van belang dat iedere toezichthouder weet wat 

zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, deze begrijpt en neemt.120  

De bevoegdheden van een toezichthouder mogen niet worden gebruikt om strafrechtelijk bewijs te 

vergaren. Dit heet het verbod op détournement de pouvoir (misbruik van omstandigheden) en staat 

vermeld in artikel 3:3 van de Awb. Wanneer de politieambtenaar tijdens een controle stuit op een 

strafbaar feit op heterdaad dan moet de wisseling van het bestuursrecht (toezichthouder) naar het 

strafrecht (opsporingsambtenaar) worden gemaakt.121 In de Nota naar aanleiding van het Verslag van 

de Tweede Kamer in verband met de aanvulling van de Awb wordt ingegaan op de combinatie van 
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opsporing en toezicht. De Minister antwoordde naar aanleiding van de aan hem gestelde vragen het 

volgende: “Aangezien toezicht en opsporing te onderscheiden taken zijn, mogen toezichthouders 

bevoegdheden niet worden benut met het uitsluitende doel (strafbare) overtredingen vast te stellen 

met het oog op strafrechtelijke afdoening.”122 De Hoge Raad zei over de dubbele rol van de 

politieambtenaar het volgende: “Vooropgesteld moet worden dat het bestaan van een redelijk 

vermoeden dat iemand zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit niet in de weg staat dat 

het uitoefenen van controle bevoegdheden door politieambtenaren, mits bij aanwending van die 

bevoegdheden tegenover een verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht 

worden genomen.”123 Dit houdt dus kortgezegd in dat de bevoegdheden uit hoofdstuk 5 van de Awb 

kunnen worden toegepast tegen de verdachte zolang de waarborgen uit strafvordering in acht 

worden genomen. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb wordt bij een verdachte dus beperkt 

door het zwijgrecht van artikel 29 Sv.124  

4.4. De ‘nieuwe’ werkwijze 
Nu duidelijk is dat de APV van Amsterdam de bestuursrechtelijke aanpak toelaat, het APV- artikel 

gedefinieerd is en toezichthouders hun taken weten, is het van belang dat duidelijk wordt hoe deze 

bestuursrechtelijke maatregel in zijn werk gaat. In deze paragraaf zal een mogelijke procedure dan 

ook geschetst worden. Hierin wordt enkel ingegaan op de gehele procedure, zoals deze eruit zal zien 

als de bestuurlijke aanpak in werking zal treden. De specifiekere taken van de politie, gemeente en 

het Openbaar Ministerie zullen uitgebreider besproken worden in hoofdstuk 5.  

Om de werking van de bestuursrechtelijke maatregel goed te omschrijven moeten twee situaties 

allereerst onderscheiden worden. Dit blijkt uit de praktijk. Allereerst kan er sprake zijn van een kale 

overtreding. Wanneer artikel 2.27 van de APV van Amsterdam overtreden zal worden gaat het om 

enkel het vervoeren van inbraakwerktuigen. Ten tweede kan het gaan om een andere overtreding 

die ook een overtreding van artikel 2.27 van de APV zal opleveren. Hierbij kan worden gedacht aan 

bijvoorbeeld woninginbraak125 waarbij de verdachte in de brandgang van de woning wordt 

aangehouden met inbrekerswerktuigen. Ook in dit geval zal de verdachte in aanmerking komen voor 

een last onder dwangsom.126 In beide gevallen volgt de onderstaande werkwijze. 

De politie houdt een persoon staande die wordt verdacht van het overtreden van artikel 2.27 van de 

APV van de gemeente Amsterdam. Indien de conclusie is dat er sprake is van een overtreding van het 

APV-artikel geeft de politieambtenaar de overtreder een bekeuring voor de overtreding van artikel 

2.27. De politieambtenaar neemt vervolgens de goederen in beslag en meldt aan de overtreder dat 

er een bestuurlijke rapportage zal worden verzonden aan de gemeente.127  

De behandelend ambtenaar van de gemeente Amsterdam dient de bestuurlijke rapportage in 

behandeling te nemen en toets de rapportage en de oplegging. Indien de behandelend ambtenaar 

tot de conclusie komt dat de last onder dwangsom aan de voorwaarden voldoet, wordt er bij een 

                                                           
122 Kamerstukken II, 1994/95, 23700, nr. 5, p. 63 
123 HR 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9670 
124 Pols, p. 27 
125 Artikel 310 WvSr en artikel 311 WvSr 
126 Pols, p. 4 
127 Politie Amstelveen 2017 



 

34 De bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen 

eerste overtreding een voornemen opleggen last onder dwangsom verstuurd.128 Dit is een 

waarschuwingsbrief. Bij een tweede of nog vakere overtreding wordt er een dwangsom opgelegd. 

Hiervoor wordt er een brief verstuurd naar de overtreder.  

Nu even terug naar wanneer er sprake is van een eerste overtreding. Na verzending van het 

voornemen opleggen last onder dwangsom heeft de overtreder de tijd om een zienswijze in te 

dienen. Deze zienswijze kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Van een mondelinge 

zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Deze zienswijze dient te worden toegevoegd aan het 

dossier. Als de termijn voor een zienswijze is verstreken neemt het college een besluit om de last 

onder dwangsom wel of niet op te leggen.  

Na verzending van dit besluit129 heeft de overtreder zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te 

dienen. Dit zegt artikel 6:7 Awb. In Amstelveen wordt vervolgens de naam van de overtreder 

toegevoegd aan de totaal lijst met opgelegde last onder dwangsommen betreft inbrekerswerktuigen. 

De lijst wordt verzonden aan de verantwoordelijke operationeel expert van het Basisteam 

Amstelveen en aan de BOA’s van de gemeente Amsterdam.130 Deze werkwijze is ook aan te raden 

voor Amsterdam. Deze taak dient te worden gegeven aan een operationeel expert van het 

basisteam, of mogelijk te worden verdeeld onder andere medewerkers.  

4.5. Hoogte van de last onder dwangsom 
In artikel 5:32b Awb staat: het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast het zij op een bedrag ineens, 

het zij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van 

de last. Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt 

verbeurd. De bedragen staan daarbij in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden 

belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.  

Afhankelijk van de casus zal dus bepaald moeten worden wat de exacte hoogte van de vordering 

wordt. Dit is pas het geval sinds 2017. In 2017 is de inzet van een vast bedrag van de maatregel 

verschoven naar een last onder dwangsom die meer in verhouding staat tot de gedraging en 

achterliggende informatie.131 Zoals benoemd in hoofdstuk 2.6.6. moet het te verbeuren bedrag in 

redelijke verhouding staat tot de overtreding. Het doel van de inzet van dit middel blijft altijd om 

herhaling te voorkomen en/of het gedrag te beëindigen. Het is geen ‘bestraffende maatregel’. 

Omdat een bestuursrechtelijke maatregel onderscheiden wordt in twee situaties zou het kunnen zijn 

dat er in deze verschillende situaties, verschillende hoogtes van dwangsommen wordt gegeven. Dit is 

echter niet het geval. Ga je in de ene situatie een hogere dwangsom op leggen dan in een andere 

situatie, dan krijgt de dwangsom het “strafkarakter”. Het doel van de last onder dwangsom is om 

herhaling te voorkomen bij het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen, niet om te 

bestraffen. Wanneer de inbraakwerktuigen worden aangetroffen in combinatie met een gepleegde 

inbraak mag hier dus geen hogere dwangsom op komen. Het Openbaar Ministerie is ervoor om dit te 

bestraffen, niet de gemeente.132  
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De op te leggen last onder dwangsom bij het voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen 

is in de gemeente Putten minimaal 2.500 euro en maximaal 10.000 euro.133 In de zaak van de 

rechtbank Gelderland, als benoemd in hoofdstuk 4.2., besloot het college van B&W over te gaan tot 

de oplegging van een dwangsom van 2500 euro per geconstateerde overtreding in de gemeente 

Putten. Dit werd gegrond geacht door de Raad van State.  

Uit contact met de heer van den Heuvel van de gemeente Putten blijkt dat zij de hoogte van de 

dwangsom hebben bepaalt aan de hand van het volgende: 

‘De hoogte van de dwangsom moet in een redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het 

geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging (artikel 5:32b, derde lid 

Awb). Zo mag geen rekening worden gehouden met het behaalde voordeel uit de overtreding, maar 

wel met het te verwachten voordeel als niet aan de last wordt voldaan. Voor de beoogde werking 

(voorkomen van verdere overtreding) is immers van belang hoeveel voordeel iemand met de 

overtreding kan gaan behalen. Het is dan ook niet mogelijk van te voren vaste hoogten van 

dwangsommen voor bepaalde overtredingen vast te stellen.’ 

In de gemeente Amstelveen werd in beginsel per overtreding een dwangsom van 5.000 euro 

opgelegd met een maximum van 20.000 euro.134 Deze is vervolgens naar beneden bijgesteld heeft de 

heer D.S. Kenbeek van de politie Amstelveen aangegeven. Dit is gedaan om de landelijke lijn aan te 

houden. De landelijke lijn van de dwangsom is nu dan ook 2.500 tot 10.000 euro.  

De heer N. Bakker van de politie Putten heeft aangeven dat het exacte bedrag van geval tot geval 

bekeken dient te worden. Er is geen ‘vast bedrag’ voor deze overtreding. Er kan van af geweken 

worden. Op basis van het bovenstaande zou een dwangsom van 2.500 tot 10.000 euro de meest 

geschikte hoogte zijn van de dwangsom in de gemeente Amsterdam. 

Om te onderzoeken of deze hoogte daadwerkelijk geschikt is voor een gemeente is er gekeken naar 

de gemiddelde opbrengst van een inbraak. Door naar de opbrengst van de gemiddelde inbraak te 

kijken, zou er een hoogte gekoppeld kunnen worden aan een dwangsom die geen bestraffend 

karakter zal hebben, herhaling wel voorkomt en specifiek gericht op de gemeente Amsterdam. 

Omdat uit de cijfers blijkt dat de inbraakcijfers hoog zijn, zou een ‘aangepaste’ hoogte van de 

dwangsom ten opzichte van de landelijke lijn, misschien effectiever kunnen zijn.135 Om deze hoogte 

voor Amsterdam te bepalen is er onderzoek gedaan naar de gemiddelde opbrengst van een inbraak 

in de gemeente Amsterdam. Hiervoor is contact opgezocht met de heer A.B. van der Garde en 

mevrouw E.G.J.H. Huijbers. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen waarde wordt vastgelegd bij de buit 

van een woninginbraak in Amsterdam. Doordat deze gegevens onbekend zijn, kan de waarde van de 

dwangsom lastig bepaald worden. Dit geldt zowel per overtreder als voor het gemiddelde in heel 

Amsterdam. Hierdoor kan er geen gericht advies geven worden aan de gemeente Amsterdam of de 

hoogte van 2.500 tot 10.000 euro effectief zal zijn voor de gemeente Amsterdam. Dit onderwerp 

dient daarom nader onderzocht te worden. 

4.6. Bezwaar en beroep 
Zoals benoemd onder paragraaf 2.6. staat tegen een last onder dwangsom bezwaar en beroep open. 

De overtreder kan bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen in bezwaar vermeldt artikel 
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6:4 Awb. Dit is bestuursorgaan is in het geval van de inbraakwerktuigen het college van B&W. Het 

bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en ten minste bevat: de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is 

gericht en de gronden van het bezwaar of beroep. Dit staat vermeld in artikel 6:5 Awb. De indiener 

heeft volgens artikel 6:7 Awb zes weken de tijd voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. 

De termijn vangt volgens artikel 6:8 Awb aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de 

voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.  

Op het bezwaarschrift volgt een beslissing op bezwaar door het college van B&W. Deze beslissing op 

bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering die bij de bekendmaking van de beslissing 

wordt vermeld. Daarbij wordt, indien ingevolge artikel 7:3 van het horen is afgezien, tevens 

aangegeven op welke grond dat geschied zegt artikel 7:12 lid 1 Awb. Lid 2 zegt dat de beslissing 

wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degene tot wie zij is gericht. Meestal wordt 

het bezwaarschrift (in geval van een zaak omtrent inbraakwerktuigen) voorgelegd aan een 

onafhankelijke adviescommissie. De commissie geeft een niet-bindend (schriftelijk) advies aan het 

college van B&W. Omdat er sprake is van een adviescommissie dient het bestuursorgaan dit zo 

spoedig mogelijk mede te delen aan de indiener van het bezwaarschrift. Dit staat vermeld in artikel 

7:13 lid 2 en 7 Awb. Het college van B&W beslist binnen twaalf weken zegt artikel 7:10 Awb, 

gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken.  

In artikel 4:19 Awb staat dat de overtrede in combinatie met een bezwaar een voorlopige 

voorziening kan aanvragen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening schorst het primaire besluit. 

De overtreder kan vervolgens in beroep bij de rechtbank door het indienen van een beroepschrift bij 

de sector bestuursrecht bij een van de negentien rechtbanken.136 Bij een beroep tegen een besluit 

omtrent inbraakwerktuigen genomen door het college van B&W, is de rechtbank binnen het 

rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft bevoegd volgens artikel 8:7 lid 1 Awb. Op 

dit beroep volgt een beslissing door de rechtbank. Vervolgens kan de overtreder in hoger beroep bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag zegt artikel 8:9 Awb.137  

In de zaak van de rechtbank Gelderland, genoemd onder hoofdstuk 4.2., gingen beide betrokkenen 

tegen dit voornemen in beroep. Het college van B&W van de gemeente Putten besloot in deze casus 

tot oplegging van een dwangsom van 2.500 euro per geconstateerde overtreding met een maximum 

van 10.000 euro. Bij de behandeling van de zaak achtte de rechtbank Gelderland dit beroep 

ongegrond. De betrokkenen stelden vervolgens hoger beroep in maar ook de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State achtte het beroep ongegrond.138 In de gemeente Ermelo, 

Putten en Harderwijk zijn er verschillende betrokkenen al dan niet met een advocaat in bezwaar en 

in beroep gegaan tegen de last onder dwangsom.139  

4.7. Voor en na het vermogensdelict een dwangsom mogelijk 
Tot nu toe is er enkel besproken dat er bestuursrechtelijk opgetreden wordt wanneer men 

inbraakwerktuigen voorhanden heeft/vervoert. Hierbij kan gedacht worden dat dit enkel kan 

wanneer er nog geen sprake is geweest van een vermogensdelict. Dit is echter niet het geval. Medio 
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2017 legde de gemeente Ermelo namelijk een last onder dwangsom op aan vier Amsterdamse 

snelkrakers, nádat ze op heterdaad waren aangehouden wegens een gepleegde inbraak op een 

telecomwinkel in diezelfde gemeente. In dit geval toonde de gemeentelijke juristen zich 

vooruitstrevend door de last onder dwangsom ook op te leggen nadat door deze vier personen, 

middels gebruikmaking van inbrekerswerktuigen werd ingebroken in een winkelpand.140  

4.8. Resultaten en effecten bestuursrechtelijke aanpak 
Personen die tot de doelgroep inbrekers behoren en in een groot deel van het land actief zijn, zullen 

minder snel in de situatie geraken waarbij sprake is van herhaling van het strafbare gedrag in 

dezelfde gemeente, stellen de heer van Heerikhuizen en de heer Bakker van de politie Putten in de 

toolkit omtrent inbraakwerktuigen en drugsoverlast.141 Ditzelfde geldt voor personen uit de 

doelgroep “mobiel banditisme” (MOBA) of in de gevallen waarbij de betrokkene daadwerkelijk niet 

beschikt over een woon- of verblijfadres. Hun advies luidt dan ook dat de handhavingsjurist vooraf 

per casus en samen met de politie dient te beoordelen in hoeverre de inzet van de last onder 

dwangsom lonend of effectief kan zijn. Een overleg met het Openbaar Ministerie op de grotere lijnen 

van de inzet van bestuursrechtelijke handhaving zal dan ook wenselijk zijn. 

De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Amstelveen werken onderhand al een tijd met deze 

bestuurlijke aanpak. In 2014 is de gemeente Puttengaan werken met het uitreiken van last onder 

dwangsommen aan potentiële inbrekers. Sinds die toepassing zijn er aan vele inbrekers last onder 

dwangsommen uitgereikt. Slechts in enkele gevallen viel een inbreker in herhaling, waardoor er een 

dwangsom werd verbeurd (90-95%142 van de gevallen). De ervaring van deze gemeenten leert dat er 

zeer sporadisch sprake is van herhaling van feiten door een persoon aan wie in een eerder stadium 

een last onder dwangsom is uitgereikt (5-10%143).144  

Het is lastig om te beoordelen in hoeverre deze aanpak daadwerkelijk zijn werk doet. Dit komt door 

het ‘waterbed-effect’.145 Met het waterbed-effect wordt bedoeld dat als men in Amsterdam deze 

maatregel inwerking laat treden dat het aantal inbraken hierdoor in Amsterdam zal verminderen 

maar dat inbrekers daarom hun heil gaan zoeken in een andere gemeente. Uit de werking van deze 

maatregel in de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk is dit niet gebleken. Door de relatieve 

korte periode kunnen hierover nog geen bindende uitspraken worden gedaan. Als reactie op 

repressie bestaat de kans op verplaatsing van de activiteit. Hier is eigenlijk maar één oplossing voor: 

samenwerking tussen de gemeenten. Het politieteam Veluwe West reageert hierop door het 

ontwikkelen van documenten, het delen van ervaringen, het geven van uitleg en de ontwikkeling van 

een kennisplein op de Agora-pagina van het politieteam.146  
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4.9. Tussenconclusie 
In artikel 2.27 van de APV Amsterdam staat het verbod op het voorhanden hebben/vervoeren van 

inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam. Deze bepaling is voldoende om dit verbod 

bestuursrechtelijk te handhaven. Niet elk werktuig is dus een inbraakwerktuig. Enkel in combinatie 

met andere signalementen kan een werktuig gezien worden als inbraakwerktuig. Dit is afhankelijk 

van de omstandigheden waaronder het wordt vervoerd/aangetroffen. Het ‘bij zich hebben’ en 

‘vervoeren’ van inbrekerswerktuigen op een openbare plaats is strafbaar. Of daarvan sprake is kan 

beantwoord worden aan de hand van drie factoren: beschikking door de verdachte, machtsrelatie 

tussen verdachte en inbrekerswerktuigen en bewust zijn bij de verdachte. In de gemeente 

Amsterdam is niet elke politieambtenaar automatisch toezichthouder voor de APV. Hierdoor zal de 

gemeente de politieambtenaren middels een aanwijzingsbesluit, toezichthouder moeten maken voor 

de APV. De hoogte van de last onder dwangsom is 2.500 tot 10.000 euro, waarbij de exacte hoogte 

per geval bepaald wordt. Een dwangsom is zowel voor als na een vermogensdelict mogelijk. De 

gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Amstelveen werken onderhand al een tijd met deze 

bestuurlijke aanpak. De ervaring van deze gemeenten leert dat er zeer sporadisch sprake is van 

herhaling van feiten door een persoon aan wie in een eerder stadium een last onder dwangsom is 

uitgereikt. Het is lastig om te beoordelen in hoeverre deze aanpak daadwerkelijk zijn werk doet. Dit 

komt door het ‘waterbed-effect’. Dit probleem kan opgelost worden door tussen gemeenten samen 

te werken. 
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5. Uitvoeringsplannen Openbaar Ministerie, gemeente en politie 
Bij de strafrechtelijke handhaving kreeg men een boete opgelegd bij de overtreding van verbod op het 

voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen. Deze boete, kon aan een verdachte in 

eindeloze hoeveelheid worden opgelegd. De verantwoordelijkheid voor alle opsporingsactiviteiten, 

berust bij de officier van justitie zegt artikel 148 lid 2 Sv. Voor wat betreft de politie wordt dit 

bevestigd in artikel 12 van de Politiewet 2012. De politie staat dus onder verantwoordelijkheid van 

het Openbaar Ministerie.147 Middels het driehoeksoverleg tussen het Openbaar Ministerie, de 

gemeente en de politie is besloten dat deze wijze van handhaving niet voldoende is om het aantal 

inbraken te verminderen. Hierdoor is besloten dat de burgemeester van de gemeente, die ook belast 

is met de handhaving, deze taak op zich neemt door een last onder dwangsom op te leggen, wanneer 

een inbreker inbrekerswerktuigen voorhanden heeft of vervoert. 

Nu is van belang welke taak elke instantie heeft om deze bestuursrechtelijke maatregel op een goede 

wijze te laten verlopen. Dat zal aan de orde komen in dit hoofdstuk. 

5.1. Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie is een overheidsorgaan dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van 

de rechtsorde en bij andere wet aangestelde taken. Dit staat in artikel 124 van de Wet op de 

rechtelijke organisatie. Zoals het woord als zegt gaat het in de bestuursrechtelijke aanpak over een 

bestuursrechtelijke wijze van handhaven. Mevrouw S.Z. Wiarda, districtsofficier bij het Openbaar 

Ministerie heeft om deze reden aangegeven dat het Openbaar Ministerie in deze wijze van 

handhaven formeel gezien dus geen taak heeft. Enkel de strafrechtelijke kant van het verhaal valt 

onder de taak van het Openbaar Ministerie. Wel dient de aanbeveling om het Openbaar Ministerie 

op de hoogte te stellen van deze wijze van aanpak.148 Omdat dit onderzoek zich enkel richt op de 

bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen wordt deze strafrechtelijke wijze niet besproken 

in dit onderzoek. Enkel van belang is om te weten dat er bij de aanpak van inbraakwerktuigen op 

zowel een strafrechtelijke (Openbaar Ministerie) als bestuursrechtelijke wijze (gemeente) wordt 

gehandhaafd. 

5.2. Politie 

5.2.1. Staande houden 
De toezichthouder houdt een persoon staande die wordt verdacht van het overtreden van artikel 

2.27 van de APV van de gemeente Amsterdam. 149 Aan de verdachte wordt bij zijn staande houding 

medegedeeld ter zake van welk strafbaar feit hij als verdachte is aangemerkt. Dit zegt artikel 27c Sv. 

De toezichthouder beoordeelt de overtreding. Zij maken daarbij gebruik van het afwegingskader van 

de Politie. Dit houdt in: is de casus geschikt, is het een tactisch moment om aan te leveren en is de 

gemeente bereid dit te doen. Daarbij dient er wat de persoon betreft te worden gekeken naar onder 

andere antecedenten, de toestand van de persoon en de rand omstandigheden als tijdstip en 

locatie.150 
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5.2.2. Volgende handelingen  
Indien de conclusie is dat er sprake is van een overtreding van het APV-artikel geeft de 

toezichthouder de overtreder een bekeuring voor de overtreding van artikel 2.27 APV op basis van 

het Feitenboekje van de Politie. Daarnaast dient gekeken te worden of er naast deze werktuigen 

overige zaken zijn die op het gebruik van werktuigen voor inbraakwerkzaamheden (of de intentie 

daartoe) en of uit het politie systeem blijkt dat deze al meerdere malen aangetroffen zijn en/of 

aangehouden is in verband met een inbraak of de voorbereidingen daarvan. Een verdachte mag zijn 

standpunt geven over de constateerde feiten. Dit dient hem in ieder geval gevraagd te worden. Ook 

dient er de verdachte medegedeeld te worden dat de gemeente verzocht zal worden om passende 

bestuurlijke maatregelen toe te passen.151 De toezichthouder neemt vervolgens de goederen in 

beslag en meldt aan de overtreder dat er een bestuurlijke rapportage zal worden verzonden aan de 

gemeente.  

5.2.3. Archiveren 
De zaak dient vervolgens te worden afgehandeld via MEOS (telefonisch politiesysteem). Om de 

bestuurlijke rapportage te kunnen archiveren moet er een ‘Basisvoorziening handhaving-proces’ 

worden opgestart met hieraan gekoppeld een incidentcode. In de BVH van de politie worden de 

mutatierapporten en processen-verbaal opgemaakt.152 Hierin zullen de overtredingen ter zake het 

APV artikel omtrent inbraakwerktuigen ook worden vastgelegd.153 De verdachte wordt in het 

systeem gekoppeld aan de in beslag genomen goederen. 

5.2.4. Bestuurlijke rapportage 
De toezichthouder stelt vervolgens een bestuurlijke rapportage op. Dit mag in heldere, begrijpbare 

taal en hoeft dus niet in ambtelijke taal te worden opgesteld.154 In de bestuurlijke rapportage neemt 

de politieambtenaar op: wie is/ zijn de verdachte(n), wanneer het voorhanden hebben/vervoeren 

van inbraakwerktuigen is geconstateerd, waar dit heeft plaatsgevonden en welke inbraakwerktuigen 

er zijn aangetroffen. De bestuurlijke rapportage dient ondertekend te worden verstuurd aan de 

gemeente. Hier is vaak een persoon voor aangewezen binnen een politie-eenheid, heeft de heer D.S. 

Kenbeek aangegeven. In Amstelveen wordt de bestuurlijke rapportage samen met een kopie 

beschikking aangeboden bij de proceseigenaar Woninginbraken.155 Deze proceseigenaar 

Woninginbraken controleert de aangeboden stukken en stuurt bij volledigheid de bestuurlijke 

rapportage naar de gemeente Amstelveen.156 In de gemeente Putten informeert de rapporteur/ 

toezichthouder de teamchef. De teamchef ondertekent dit bestuurlijk rapport voordat deze wordt 

verstrekt aan de gemeente. Voor een voorbeeld van een bestuurlijke rapportage zie bijlage 2. 
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5.3. Gemeente 
Om te weten welke handelingen de gemeente moet doen in het proces is er een interview gehouden 

met de heer van den Heuvel en de heer Vooren van de gemeente Putten. Dit interview is opgenomen 

in bijlage 7.  

5.3.1. Beoordelen, navragen en aanpassen 
De behandelend ambtenaar van de gemeente dient de bestuurlijke rapportage in behandeling te 

nemen. Wanneer een toezichthouder bij de gemeente komt is de eerste vraag: wat is er nog meer 

aangetroffen, op welke locatie zijn de inbraakwerktuigen aangetroffen en op welk tijdstip? Daarnaast 

is de vraag wat de verklaring is van de overtreder, hebben ze toevallig een ander aannemelijk 

verhaal. Uit de ervaring van de gemeente Putten blijkt dat 95% van de overtreders geen verklaring 

geeft en beroept op het ‘zwijgrecht’. Echter, dit zwijgrecht geldt niet in het bestuursrecht. Ook de 

reactie: ‘bel mijn advocaat maar’, is een veel voorkomend antwoord van een overtreder melden de 

heer van den Heuvel en de heer Vooren. Als er vervolgens naar de advocaat gebeld wordt is het vaak 

een strafrechtadvocaat. Dan weet je eigenlijk al voldoende: er is sprake van inbraakwerktuigen, want 

deze mensen hebben ‘ervaring’. Een medewerker van de gemeente dient daarnaast te zorgen dat de 

rapportage volledig is.157 De gemeente toets de rapportage op een deugdelijke motivering en toets 

de oplegging van een last onder dwangsom aan het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel. Een 

deugdelijke motivering heeft betrekking op de omschrijving van de overtreding, de verklaring van de 

overtreder en antecedenten. Dit controleert de gemeente door vragen te stellen aan de 

toezichthouder. Indien de rapportage niet volledig is, moet de politieambtenaar dit aanvullen. Vult 

de gemeente dit zelf aan, heeft dit geen waarde voor de rapportage. Deze stap kost een medewerker 

bij de gemeente ongeveer dertig minuten.158 

5.3.2. Voornemen/Zienswijze  
Wanneer de rapportage volledig is stelt de gemeentemedewerker (adviescommissie) het voornemen 

op. In het voornemen staat dat de gemeente van plan is om een advies uit te brengen aan het college 

van B&W om een dwangsom op te leggen.159 Deze wordt verzonden aan de overtreder. Voordat er 

een besluit wordt genomen krijgt de overtreder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen 

(artikel 7:2 Awb).160 De termijn van de zienswijze dient vastgesteld te worden door de gemeente. 

Tijdens de zienswijze heeft de overtreder de mogelijkheid om zijn kant van het verhaal te vertellen. 

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (artikel 3:15 Awb). Schriftelijk wordt ervaren als makkelijker 

en sneller, terwijl mondeling vaak gezien wordt als leuker (voor de gemeentemedewerker) en 

persoonlijker. Hierin is ook ruimte om te kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de 

overtreder.161 Het werken aan een voornemen kost de medewerker ongeveer dertig minuten tot een 

uur.162  
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5.3.3. Ondertekenen beschikking 
Indien er geen feiten of bijzondere omstandigheden kenbaar zijn gemaakt die het college kan doen 

besluiten om af te zien van handhaving, zal er een advies opgesteld moeten worden voor het college 

van B&W. In dit advies staat kort vermeld wat er wordt voorgesteld met betrekking tot de last onder 

dwangsom. Dit advies moet worden gestuurd worden naar het college van B&W. Bijgevoegd moet de 

brief zitten met de last onder dwangsom die verzonden wordt aan de overtreder. Dit is de 

beschikking zoals staat in artikel 1:3 lid 2 Awb. In deze beschikking staat de overtreding alsmede het 

wettelijk voorschrift vermeld.163 Daarnaast vermeldt het een aanduiding van de plaats waar de 

overtreding is en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd, en de te nemen 

herstelmaatregelen. 164 Als laatste dient de beschikking gemotiveerd te zijn en zo mogelijk te 

vermelden krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit is genomen. Deze eis staat vermeld in 

artikel 3:47 Awb. De casus moet kort geschetst worden voor het college (2 pagina’s). Deze 

beschikking moet ondertekend worden door de burgemeester en secretaris.165 Het is ook mogelijk 

om hiervoor mandaat te verlenen. Dit is voor de gemeente Amsterdam aan te raden.166 In 

Amsterdam zijn namelijk op grond van artikel 87 Gemw deelgemeenten ingesteld. Deze zogenoemde 

stadsdelen hebben elk een deelraad, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Dit is de reden dat het 

verlenen van mandaat is aan te raden volgens de heer van den Heuvel en de heer Vooren.167 

Mandaat 

Mandaat is volgens artikel 10:1 Awb de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten 

te nemen. Artikel 10:2 Awb voegt daaraan toe dat een besluit dat door een gemandateerde binnen 

de grenzen van zijn bevoegdheid wordt genomen, geldt als een besluit van de mandaatgever. De 

mandaatgever blijft als bestuursorgaan en opdrachtgever dus verantwoordelijk voor de uitoefening 

van de bestuursbevoegdheid die door de mandataris (dit is degene aan wie hij mandaat heeft 

gegeven) wordt uitgeoefend. Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen volgens artikel 10:3 Awb, 

tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen 

mandaatverlening verzet. Er is geen wettelijk voorschrift dat het college van B&W ervan weerhoudt 

om de bevoegdheid tot oplegging van een last onder dwangsom aan een ander te mandateren.168 

Hierbij dient te worden onderzocht of de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaat verzet. Het is 

denkbaar dat ‘de positie van de gemandateerde een belemmering vormt, omdat de bevoegdheid 

waar het om gaat niet in zijn (de gemandateerde) normale taakuitoefening past.’169  

5.3.4. Bezwaarschift procedure 
Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft 

genomen. Dit bestuursorgaan is het college van B&W. De exacte tijd hangt van de omstandigheden 

af. Vervolgens volgt er een beslissing op bezwaar door het college van B&W.170 Het college van B&W 
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beslist binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van 

het bezwaarschrift is verstreken, zegt artikel 7:10 lid 1 Awb. Omdat er sprake is van een 

adviescommissie dient het bestuursorgaan dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan de indiener 

van het bezwaarschrift, vermeldt artikel 7:13 lid 2 en 7 Awb. Een bezwaarzaak kost ongeveer 3 tot 5 

uur. Tegenwoordig vinden overtreders steeds meer de weg naar de bezwaarprocedure. Dit is omdat 

de bezwaarprocedure gratis is. In de gemeente Putten gaat nu ongeveer 10% in bezwaar op het 

besluit. Dit getal is de verklaren doordat deze aanpak nog nieuw is. Het overkomt de mensen en 

overvalt ze. Over het algemeen maakt ongeveer 50% van de mensen bezwaar tegen een besluit 

genomen door de gemeente Putten. De heer van den Heuvel en de heer Vooren verwachten dat voor 

de gemeente Amsterdam dit aantal hoger zal liggen. Dit heeft te maken met de ligging van de 

gemeente. Wanneer men een last opgelegd krijgt voor de gemeente Putten zoekt men een andere 

gemeente. Het is immers een kleine gemeente en van veel inbrekers niet het enkele ‘doel’ 

(waterbed-effect). Naar verwachting is dit voor inbrekers in Amsterdam anders. Dit is mede al te zien 

aan het aantal recidiverende inbrekers in de gemeente Amsterdam.171 Voor een grote groep 

inbrekers zal Amsterdam hun enige ‘werkgebied’ zijn. Zij zullen bij wijze van moeten verhuizen 

wanneer hen een last onder dwangsom opgelegd wordt. Het zal de inbrekers in de gemeente 

Amsterdam dus meer ‘pijn’ doen dan de inbrekers die in Putten de last onder dwangsom opgelegd 

krijgen. Hierdoor zal het aantal bezwaren dan ook hoger zijn dan in Putten verwachten de heer van 

den Heuvel en de heer Vooren172  

5.3.5. Archiveren 
Nadat een last onder dwangsom is opgelegd is het belangrijk om alle gegevens te archiveren. De heer 

van den Heuvel en de heer Vooren raden de gemeenten aan om dit te doen in het ‘normale 

archiveringssysteem’ met ‘normale codes’. De exacte werkwijze is van de gemeente afhankelijk. Zij 

raden het niet aan om een apart systeem op te zetten met aparte lijsten waar in staat welk persoon 

een last onder dwangsom heeft ontvangen. Het is voor de toezichthouders en de gemeente 

gemakkelijker om deze gegevens uit het normale systeem te kunnen halen waarmee men al bekend 

is binnen de gemeente. Dit geldt zeker voor en grote gemeente als Amsterdam waar er sprake is van 

meerdere stadsdelen. Door in het ‘normale archiveringssysteem’ te werken kan er gemakkelijker 

samengewerkt worden in de gemeente.173  

5.3.6. Herhaling 
Wanneer de toezichthouder een persoon aanhoudt met inbraakwerktuigen dient deze de rapportage 

op te maken zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.3. De gemeente ziet vervolgens dat er sprake is van 

herhaling. Het heeft voor de politie geen meerwaarde om te weten of deze persoon voor de eerste 

of tweede maal aangehouden wordt met inbraakwerktuigen. Enkel de gemeente kan een beslissing 

nemen om de dwangsom te verbeuren. Natuurlijk is het wel leuk om tussen de gemeente en politie 

te overleggen wat het resultaat is. Maar het uitwisselen van de gearchiveerde gegevens is niet 

noodzakelijk. Wanneer er sprake is van herhaling dient de procedure opnieuw plaats te vinden. Je 

toetst of de persoon zich niet heeft gehouden aan de last die hem is opgelegd.174 Heeft hij niet aan 

de last voldaan, dan moet hij de dwangsom verbeuren. Een verbeurde dwangsom wordt volgens 

artikel 5:33 Awb, betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd. Ook wanneer er 
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sprake is van herhaling wordt er toch aangeraden om een mogelijkheid te bieden om een zienswijze 

in te dienen, zodat je met de overtreder contact kan hebben.175  

5.3.7. Geldsom 
Wanneer de geldsom niet betaald wordt door de overtreder kan de gemeente ervoor kiezen om een 

aanmaning te sturen om zo het geld te ontvangen. Eventueel kan bij uit blijven van de betaling 

vervolgens nog een deurwaarder worden ingeschakeld (loonbeslag, betalingsregeling etc.). Dit geld 

gaat in principe naar de gemeentebegroting. Hier kunnen eventuele afspraken over gemaakt 

worden.176  

5.4. Anderstalige overtreders  
Omdat er sprake is van vele nationaliteiten in Amsterdam kan het zijn dat er overtreders zijn die de 

Nederlandse taal niet gewoon zijn. Uit onderzoek van de heer M. Pols naar overtredingen van het 

verbod op het voorhanden hebben/vervoeren van inbrekerswerktuigen blijkt dat er in enkele 

gevallen sprake is van zo’n overtreder. Waar het strafrecht al gauw vereist dat stukken worden 

vertaald naar de taal van de verdachte, is het in het bestuursrecht niet verplicht om de stukken te 

vertalen. Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen gebruiken 

daarom de Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, zegt artikel 2:6 lid 1 

Awb.177 Lid 2 zegt dat dit het geval kan zijn indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen 

van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.  

5.5. Tussenconclusie 
Het Openbaar Ministerie is het overheidsorgaan dat belast is met de strafrechtelijke handhaving. 

Omdat dit onderzoek zich richt op de bestuursrechtelijk handhaving heeft het Openbaar Ministerie 

geen rol bij deze aanpak.  

De politie heeft de taak om de persoon staande te houden en moeten de overtreding beoordelen. De 

toezichthouder neemt vervolgens de goederen in beslag en meldt de overtreder dat er een 

bestuurlijke rapportage zal worden verzonden aan de gemeente. De politie dient de zaak vervolgens 

af te handelen via MEOS en er moet een BVH-proces worden opgestart. Vervolgens stelt de 

toezichthouder een bestuurlijke rapportage op.  

De gemeente heeft de taak om de overtreder een last onder dwangsom op te leggen indien dit nodig 

is. De behandelend ambtenaar van de gemeente dient de bestuurlijke rapportage in behandeling te 

nemen. Zij dienen de aangetroffen inbraakwerktuigen te beoordelen door navraag te doen bij de 

politieambtenaar. De politieambtenaar dient dit waar mogelijk aan te vullen. Vervolgens stelt de 

gemeentemedewerker een voornemen op en geven zij de overtreder de mogelijkheid een zienswijze 

in te dienen. Wanneer er geen zienswijze is ingediend, of blijkt dat er sprake is van een overtreding 

moet er door de gemeentemedewerker een advies worden opgesteld voor het college van B&W met 

bijgevoegd de brief met de last onder dwangsom die ondertekend moet worden. Tegen dit besluit 

kan bezwaar worden gemaakt. Archiveren van de gegevens dienen vervolgens in het ‘normale’ 

archiefsysteem te worden verwerkt. Wanneer de persoon zich niet gehouden geeft aan de last die 

hem is opgelegd moet hij de dwangsom verbeuren. Dit alles zal plaatvinden in de Nederlandse taal.  
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6. Conclusie en aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies van de behandelde deelvragen uiteengezet. Daarnaast 

zal er antwoord gegeven worden op de centrale vraagstelling en worden er uiteindelijk in verband 

hiermee aanbevelingen gegeven. 

6.1. Eindconclusie: Mogelijkheid tot bestuursrechtelijke aanpak 
Terugkomend op de centrale vraag “Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan aan de Politie 

Amsterdam ten aanzien van de werking van de bestuursrechtelijke aanpak, door middel van een last 

onder dwangsom, voor het bestrijden van het voorhanden hebben en/of vervoeren van 

inbraakwerktuigen in de gemeente Amsterdam?” luidt de beantwoording als volgt. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de APV van de gemeente Amsterdam de mogelijkheid biedt om het 

voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen te handhaven door middel van een last onder 

dwangsom. Het te verbeuren bedrag dient daarbij in een redelijke verhouding staan tot de 

overtreding. Omdat er geen sprake is van schending van het ‘Ne Bis In Idem-principe’ doordat de last 

onder dwangsom een herstelsanctie is, is het mogelijk om het voorhanden hebben/vervoeren van 

inbrekerswerktuigen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk te handhaven in de gemeente 

Amsterdam. Het college van B&W is bevoegd om hierin bestuursrechtelijk op te treden. De 

politieambtenaar zal in de ‘nieuwe werkwijze’ moeten handhaven als toezichthouder voor de APV 

wat een verandering in verantwoordelijkheden en bevoegdheden met zich mee brengt. Hierbij zijn 

voornamelijk de strafrechtelijke waarborgen van groot belang. Het Openbaar Ministerie heeft in deze 

bestuursrechtelijke aanpak geen taak aangezien zij is belast met de strafrechtelijke handhaving van 

de rechtsorde en bij andere wet aangestelde taken. 

6.2. Aanbevelingen 
Nu deze bestuursrechtelijke aanpak mogelijk is in de gemeente Amsterdam zullen er met een aantal 

punten rekening gehouden te worden indien deze aanpak inwerking zal treden in Amsterdam. 

6.2.1. Openbare plaats 
De APV van de gemeente Amsterdam biedt politieambtenaren de mogelijkheid om te contoleren op 

inbraakwerktuigen op enkel ‘de weg’. Dit biedt de politieambtenaren niet dezelfde mogelijkheden 

tot handhaving als in de andere gemeenten. Aan te raden zou zijn om de gemeente Amsterdam te 

adviseren ‘de weg’ te veranderen in ‘openbare plaats’. Hierdoor mag er op meer plekken 

gecontroleerd worden op het voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen. Dit biedt de 

politieambtenaren meer mogelijkheden en zorgt voor eenheid met de andere gemeenten waar deze 

bestuursrechtelijke aanpak al geldt.  

6.2.2. Handhaven gehele APV 
Omdat er sprake is van de beginselplicht tot handhaven is aan te raden om de gehele APV 

bestuursrechtelijk te gaan handhaven, zodat iedere regeling uit de APV straks gehandhaafd wordt, 

waarbij er wel prioriteiten gesteld mogen worden. De politie Amsterdam zal daarom de gemeente 

Amsterdam moeten adviseren dat wanneer zij bestuursrechtelijk zullen gaan handhaven zij zich 

moeten houden aan de beginselplicht tot handhaven.  

6.2.3. Aanwijzingsbesluit voor toezichthouders 
In de gemeente Amsterdam is een politieambtenaar niet standaard toezichthouder voor de APV. De 

politie Amsterdam dient daarom de gemeente Amsterdam te adviseren middels een 

‘aanwijzingsbesluit’ politieambtenaren toezichthouders te maken voor de APV en hen een 

‘toezichthouderspas’ te verstrekken ter identificatie. Het is daarbij van belang niet iedere 
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politieambtenaar toezichthouder te maken voor de APV in verband met de strafrechtelijke 

waarborgen, maar hier een ‘groep’ binnen een basisteam en stadsdeel voor aan te wijzen.  

6.2.4. Archiveren in ‘normaal systeem’ 
In de gemeente Amsterdam is aan te raden om in het normale (handhavings-)systeem bij te houden 

aan wie een last onder dwangsom is opgelegd. Gezien de grootte van de gemeente, de verschillende 

stadsdelen en de hoeveelheid inbraken is het niet aan te raden om een ‘losse lijst’ op te stellen met 

opgelegde dwangsommen betreft inbrekerswerktuigen. Voor de Politie Amsterdam is te adviseren 

dit te archiveren in het BVH-Systeem. Voor de samenwerking tussen gemeente en politie is het aan 

te raden om de politie terug te koppelen wat er is gebeurd met de persoon die zij aangehouden 

hebben.  

6.2.5. Aanwijzen personen  
Binnen de politie Amsterdam is het van belang om een persoon/groep van personen aan te wijzen 

die verantwoordelijk is voor de rapportage voordat deze naar de gemeente gaat. Deze persoon of 

groep van personen mag de bestuurlijke rapportage tekenen, zoals ook het geval is in de andere 

gemeenten die werken met deze aanpak. Het is daardoor voor de gemeente Amsterdam aan te 

raden om hier ook enkele personen (bestuurskundigen) voor aan te wijzen. Gezien de verschillende 

stadsdelen zou het geschikt zijn om binnen elk politieteam (stadsdeel) een groep van personen aan 

te wijzen, als ook binnen de stadsdelen (gemeente) zelf. Door mandaat te verlenen hoeft de 

burgemeester zelf niet alles te tekenen. Hierdoor zal het proces meer gestructureerd verlopen. Het is 

daarbij aan te raden deze handelwijze kenbaar te maken aan het Openbaar Ministerie.  

6.2.6. Hoogte van de dwangsom 
Ten aanzien van de hoogte van de last onder dwangsom dient het advies om de landelijke lijn van 

2.500 tot 10.000 euro aan te houden. Hierbij dient per geval gekeken te worden naar de exacte 

hoogte van de dwangsom. Het dient daarbij de aanbeveling om te onderzoeken wat de gemiddelde 

opbrengst is van een inbraak in de gemeente Amsterdam zodat de hoogte van de dwangsom exacter 

bepaald zou kunnen worden.  

6.2.7. Investeren in bestuursrechtelijke aanpak 
Wanneer iemand een dwangsom heeft moeten verbeuren komt het geld terecht in de 

gemeentebegroting. Aan te raden zou zijn om dit geld niet enkel terecht te laten komen bij de 

gemeente maar ook bij de politie. Deze bestuursrechtelijke methode is een samenwerking tussen 

deze partijen. Daarom zou het aan te raden zijn om afspraken te maken over de besteding van dit 

geld. Het beste doel hiervoor zou zijn om dit geld te investeren in deze bestuursrechtelijk aanpak om 

zo samen het aantal overtredingen in de gemeente Amsterdam terug te dringen. 

6.2.8. Cursus of informatiebijeenkomst 
Nu politieambtenaren van de Politie Amsterdam worden geconfronteerd met een ‘nieuwe’ wijze van 

handhaven van de APV regeling omtrent inbraakwerktuigen, is het van belang dat zij weten wat hun 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Daarnaast moeten zij dit kunnen toepassen. Daarom 

is het ten strengste aan te bevelen aan de Politie Amsterdam om een cursus in de vorm van een 

briefing of andere wijze van informeren te geven aan de medewerkers van de politie Amsterdam. In 

ieder geval is deze cursus aan te raden voor de aangewezen toezichthouders. 

6.2.9. Samenwerking buurgemeenten 
Het dient de aanbeveling om, indien deze bestuursrechtelijk aanpak in werking zal treden, dit 

kenbaar te maken aan de buurgemeenten en met hen samen te werken. Op deze manier kan het 
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mogelijke ‘waterbed-effect’ tegen worden gegaan en kunnen gemeenten en politie-eenheden 

gezamenlijk het aantal overtredingen terug dringen.  

6.2.10. Willen en kunnen toepassen van bestuursrechtelijke aanpak in Amsterdam 
Tenslotte dient de vermelding dat zowel de Politie Amsterdam als de gemeente Amsterdam duidelijk 

voor ogen moeten hebben wat de gevolgen van deze bestuursrechtelijke aanpak doet met de 

organisatie en maatschappij. De gemeente moet in samenwerking met de politie de keus maken om 

deze bestuursrechtelijk aanpak toe te passen in de gemeente. Zij dienen te beslissen of zij de 

aanpassingen die ten aanzien van de bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen zullen 

moeten plaatsvinden, willen en kunnen toepassen in de gemeente.   

Gezien de resultaten uit dit onderzoek dient het de aanbeveling deze bestuursrechtelijke aanpak toe 

te passen in de gemeente Amsterdam.  
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Bijlage 1 – Stroomschema inbrekerswerktuigen en onderzoek 

APV 
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Bijlage 2 – Voorbeeld bestuurlijke rapportage 
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Bijlage 3 – Aanwijzingsbesluit toezichthouders APV 
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Bijlage 4 – Vooraankondiging Last onder Dwangsom 

Leeswijzer model brief (versie november 2017) 
- […] of (bijvoorbeeld) [bedrag] = door gemeente in te vullen. 
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen.  
- […] = facultatief door gemeente over te nemen. 
- [(uitleg)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 
- Combinaties zijn ook mogelijk. 
 
Opmerkingen: 

 Hoewel deze brief nog geen (sanctie)besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) is, verdient het aanbeveling om toch al zoveel mogelijk aan te sluiten bij de regels 
die deze wet aan sanctiebesluiten stelt.  

 In ieder geval moet een tijds- en plaatsaanduiding genoemd worden (artikel 5:9 Awb). 
Aangeven in de nabijheid van welk voertuig de overtreding is geconstateerd kan fungeren 
als extra verduidelijking in aanvulling daarop, maar er zal niet altijd sprake zijn van een 
voertuig waarmee de overtreding is begaan. 

 
[briefhoofd gemeente] 
 
Betreft: Waarschuwing overtreding artikel 2:44 van de APV [naam gemeente]  
 
Geachte [heer OF mevrouw [naam]], 
 
Op [datum] om [tijd] uur is geconstateerd dat u op een openbare plaats inbrekerswerktuig(en) 
vervoerde of bij zich had. U bevond zich op het moment van constatering op [adres] te [plaats] [, bij 
het volgende voertuig: 
Merk: […] 
Type: […] 
Kenteken: […] 
Kleur: […].] 
 
Ik wil het college van burgemeester en wethouders van [naam gemeente] (hierna: college) 
voorstellen u een last onder dwangsom van € 2.500,00 op te leggen voor elke geconstateerde 
overtreding van artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening [naam gemeente] (hierna: 
APV), met een maximumbedrag van € 10.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. 
Dit betekent dat u de overtreding niet mag herhalen als het college het besluit heeft genomen u een 
last onder dwangsom op te leggen. Als u daarna weer inbrekerswerktuig(en) vervoert of bij zich 
heeft, dan moet u € 2.500,00  betalen. Elke keer dat u met inbrekerswerktuig(en) betrapt wordt, 
ontvangt u een dwangsom. Als de maximale dwangsom van € 10.000,00 is verbeurd zonder dat u 
stopt met de overtreding, kan het college besluiten om een nieuwe, hogere dwangsom op te leggen 
of bestuursdwang toe te passen. 
 
Verboden 
Op grond van artikel 2:44, eerste lid, van de APV is het verboden op een openbare plaats 
inbrekerswerktuig(en) te vervoeren of bij zich te hebben. Dit verbod geldt volgens het tweede lid niet 
als die werktuigen niet zijn gebruikt of bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of 
erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door braak te 
vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
 
Bevoegdheid 
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Op grond van de artikelen 2:44 van de APV, 125 van de Gemeentewet en 5:32 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) is het college bevoegd om tegen bovengenoemde overtreding 
handhavend op te treden. Gelet op het algemeen belang dat met handhaving gediend is, zal het 
college in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Dit is slechts anders indien sprake 
is van bijzondere omstandigheden die zich tegen handhavend optreden verzetten. Dergelijke 
omstandigheden zijn mij niet bekend. 
 
Zienswijze 
Voordat het college een besluit neemt, mag u uw zienswijze geven (artikel 4:8 van de Awb). U doet 
dat bij voorkeur schriftelijk aan het college, [gemeente naam en adres]. Wilt u dit mondeling doen, 
dan neemt u contact op met [naam behandelend ambtenaar], bereikbaar op telefoonnummer 
[nummer]. Uw zienswijze moet binnen twee weken na de dagtekening van deze brief bij ons kenbaar 
gemaakt zijn.  
Voor de goede orde wijs ik u er nog op dat deze brief niet te beschouwen is als een beschikking in de 
zin van de Awb, waartegen beroep of bezwaar ingevolge deze wet openstaat. 
 
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van gemeente [naam gemeente], 
namens dezen, 
 
 
[naam] 
[functie] [afdeling] 
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Bijlage 5 – Definitief besluit Last onder Dwangsom 

Leeswijzer model brief (versie november 2017) 
- […] of (bijvoorbeeld) [bedrag] = door gemeente in te vullen. 
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen.  
- […] = facultatief door gemeente over te nemen. 
- [(uitleg)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 
- Combinaties zijn ook mogelijk. 
 
Opmerking:  
• In ieder geval moet een tijds- en plaatsaanduiding genoemd worden (artikel 5:9 Awb). 
Aangeven in de nabijheid van welk voertuig de overtreding is geconstateerd kan fungeren als extra 
verduidelijking in aanvulling daarop, maar er zal niet altijd sprake zijn van een voertuig waarmee 
de overtreding is begaan. 
 

 
[briefhoofd gemeente] 
 
Betreft: Besluit last onder dwangsom van € [bedrag] 
 
Geachte [heer OF mevrouw [naam]], 
 
Zoals aan u reeds meegedeeld per brief van [datum] is op [datum] om [tijd] uur geconstateerd dat u 
op een openbare plaats in de gemeente [naam gemeente] inbrekerswerktuig(en) vervoerde of bij 
zich had. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 
 
Strijdigheid 
Op grond van artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening [naam gemeente] (hierna: APV) 
is het verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuig(en) te vervoeren of bij zich te hebben. 
Volgens het tweede lid van dat artikel is het verbod uit het eerste lid niet van toepassing als 
bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw 
of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door braak te 
vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
 
U bevond zich op het moment van constatering van de overtreding op [datum] op [tijd] uur op de 
[adres] te [plaats][, bij het volgende voertuig: 
Merk: […] 
Type: […] 
Kenteken: […] 
Kleur: […].] 
 
[Ingekomen zienswijze OF Geen zienswijze ingediend] 
Bij brief van [datum] bent u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. 
Van deze gelegenheid heeft u [wel OF niet] gebruikgemaakt.  
 
[(Indien de houder zienswijze heeft ingediend hiervan een samenvatting opnemen en een reactie 
daarop geven of aangeven dat op (delen van de) zienswijze in het onderdeel belangenafweging en 
motivering wordt ingegaan.)] 
 
Bevoegdheid 
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Op grond van artikelen 125 van de Gemeentewet, 5:32, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) en 2:44 van de APV is het college van burgemeester en wethouders van 
[naam gemeente] (hierna: het college) bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. 
 
Belangenafweging en motivering 
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan 
zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien.  
 
Na afweging van alle in het onderhavige geval aanwezige belangen is ons niet gebleken dat er 
bijzondere omstandigheden bestaan die ons van de toepassing van het opleggen van een last onder 
dwangsom moeten doen afzien. [(Zo nodig motiveren)]. 
 
Besluit 
Gelet op het voorgaande legt het college u op grond van artikelen 125 van de Gemeentewet, 5:32 
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en 2:44 van de APV een last onder dwangsom op. 
U wordt gelast geen inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij u te hebben op een openbare plaats in 
de gemeente [naam gemeente] die zijn gebruikt of bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot 
een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door 
braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
Gezien het feit dat de dwangsom wordt opgelegd om herhaling van de overtreding te voorkomen en 
u geen tijd nodig heeft om hiervoor zorg te kunnen dragen, geven wij u geen termijn waarbinnen u 
de last kunt uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Dit betekent dat een volgende 
keer dat geconstateerd wordt dat u op een openbare plaats in de gemeente [naam gemeente] 
inbrekerswerktuig(en) bij zich heeft, een dwangsom wordt verbeurd.  
 
Te betalen 
De hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.500,00 voor elke geconstateerde overtreding van artikel 
2:44 van de APV, met een maximumbedrag van € 10.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd. Deze dwangsom betekent dat u de overtreding niet mag herhalen. Elke keer dat u weer 
met inbrekerswerktuig betrapt wordt, ontvangt u een dwangsom. Als de maximale dwangsom van € 
10.000,00 is verbeurd zonder dat u stopt met de overtreding, kan het college besluiten om een 
nieuwe, hogere dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te passen. 
 
Niet mee eens? 
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel [ons OF [naam 
behandelend ambtenaar]] dan via [nummer].  
 
[Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit 
schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college, [gemeente naam en adres]. 
Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 

 naam en het adres van de indiener; 

 dagtekening; 

 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

 gronden van het bezwaar (motivering); 

 uw handtekening. 



 

66 De bestuursrechtelijke aanpak van inbraakwerktuigen 

 
OF 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd 
de redenen van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit. U stuurt uw bezwaarschrift binnen zes 
weken na de verzenddatum van deze brief naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een 
formulier op de website).]  
 
Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de 
Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. 
Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank [rechtbank en adres]. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening 
aan, dan moet u griffierecht betalen. 
 
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van gemeente [naam gemeente], 
namens dezen, 
 
[(ondertekening)] 
 
[naam] 
[functie] [afdeling] 
 

  

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Bijlage 6 - Cijfers inbraken Amstelveen, Putten en Amsterdam 

Aantal inbraken Eenheid Amsterdam NWZ:  Aantal recidivisten Eenheid Amsterdam NWZ: 

Jaar: Aantal inbraken 

2018 (t/m 10 juli) 308 

2017 741 

2016 621 

2015 757 

Totaal 2428 

 

Aantal inbraken Eenheid Amsterdam:                    Aantal recidivisten Eenheid Amsterdam:    

 

Jaar: Aantal inbraken 

2018 (t/m 10 juli) 2522 

2017 5789 

2016 5290 

2015 6264 

Totaal 19865 

 

Aantal inbraken Amstelveen    Aantal recidivisten Amstelveen 

Jaar: Aantal inbraken 

2018 (t/m 10 juli) 202 

2017 442 

2016 311 

2015 390 

Totaal 1345 

 

Aantal inbraken Putten:    Aantal recidivisten Putten:  

  

 

 

 

  

Jaar: Aantal recidivisten 

2018 (t/m 10 juli) 16 

2017 33 

2016 20 

2015 47 

Totaal  116 

Jaar: Aantal recidivisten 

2018 (t/m 10 juli) 153 

2017 372 

2016 368 

2015 510 

Totaal  1409 

Jaar: Aantal recidivisten 

2018 (t/m 10 juli) 12 

2017 28 

2016 20 

2015 28 

Totaal  88 

Jaar: Aantal recidivisten 

2018 (t/m 10 juli) 2 

2017 6 

2016 8 

2015 9 

Totaal  25 

Jaar: Aantal inbraken 

2018 (t/m 10 juli) 31 

2017 60 

2016 97 

2015 105 

Totaal 293 
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Bijlage 7 – Interviews/gesprekken 

De heer N. Bakker - Operationeel Specialist A – Politie Eenheid Oost- Nederland 

Basisteam Veluwe West 

Datum: 13 augustus 2018 

Wat is precies de rol van hen hierin, hoe zit het met justitiële documentatie? Krijgt men een 

strafblad als er iemand aangehouden wordt met inbraakwerktuigen of is dit pas als er herhaling 

plaatsgevonden heeft en er daadwerkelijk een dwangsom betaald moet worden? 

In de bestuurlijke rapportage worden enkel relevante (en actuele) antecedenten benoemd. Als we 

kijken naar inbrekerswerktuigen dan verstrekken wij bijvoorbeeld niet de informatie dat iemand zich 

schuldig heeft gemaakt aan een geweldsincident, want dat is voor de casus niet van belang. Ook 

oude antecedenten hoeven de zaak niet aannemelijk te maken. Als bijvoorbeeld iemand in 1995 en 

1996 heeft ingebroken en we zien hem midden in de nacht rijden is het m.i. onvoldoende om het 

voertuig te controleren op de aanwezigheid van inbrekerswerktuigen. 

Hoewel de aanpak integraal kan zijn, is er wel sprake van 2 verschillende trajecten: het 

bestuursrechtelijke traject en het strafrechtelijke traject.  

De rol van het OM op het moment dat er een PV inbrekerswerktuigen is uitgeschreven en er in dat 

geval een bestuurlijk rapport wordt opgemaakt is minimaal. Een PV inbrekerswerktuigen wordt 

afgedaan via MEOS (een bon, digitaal). Dit betreft een overtreding van de APV. Bij mijn weten komt 

dit wèl in de justitiële documentatie van zo’n persoon te staan.  

Bij een daadwerkelijke (poging) inbraak m.b.v. inbrekerswerktuigen werken wij ook met de LODS. 

Dus tijdens of na de inbraak bezitten/vervoeren van inbrekerswerktuigen. In dit geval verdient het 

absoluut de aanbeveling om te overleggen met de leider van het opsporingsonderzoek c.q. de OVJ 

om te bespreken wat het juiste moment is om het rapport te verstrekken. Dit om het 

opsporingsonderzoek niet in de wielen te rijden. We hebben nu bijvoorbeeld een zaak waarbij de 

verdachten een PV inbrekerswerktuigen aangezegd hebben gekregen, maar nadien informatie is 

binnengekomen dat men diezelfde avond ook verantwoordelijk is voor 2 pogingen inbraak. Wij 

wachten daarom met het moment van verstrekking totdat wij horen hoe het met het 

opsporingsonderzoek staat. We willen de boeven niet wijzer maken dan ze zijn. Ook hebben we 

bijvoorbeeld wel eens gewacht met het verstrekken van een rapportage en pas verstrekt nadat een 

opsporingsonderzoek (ramkraak) was afgerond. Dit in samenspraak met OM / leider 

opsporingsonderzoek. 

In een bestuurlijke rapportage hoeven we geen wettig en overtuigend bewijs te leveren. Dus is het 

de kunst om de zaak wel aannemelijk te maken, maar we hoeven niet altijd alle beschikbare 

informatie te verstrekken, wat in een opsporingsonderzoek naar boven komt. 

Het “strafblad” (justitiele documentatie) en de LODS zijn twee dingen die niet met mekaar in verband 

staan. 

Datum: 15 september 2018 

Hoe wordt de hoogte van een last onder dwangsom bepaalt? Amstelveen hanteert 5.000 tot 

20.000 euro en Putten 2.500 tot 10.000 euro. Wat is de basis hiervoor? 

De door de handhavingsjuristen op te leggen last onder dwangsom van maatwerk vereisen en 

casusafhankelijk qua hoogte worden bepaalt: het doel van de inzet van dit middel blijkt altijd het 
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trachten herhaling te voorkomen en/of de gedraging te beëindigen. De voorgenomen of opgelegde 

last onder dwangsom is absoluut geen extra straf. 

Sinds 2017 verschuift de inzet van een vast bedrag van de maatregel naar een last onder dwangsom 

die meer in verhouding staat tot de waargenomen gedraging en achterliggende informatie. Je kan je 

voorstellen dat een last onder dwangsom van bijvoorbeeld 2.500 euro vermoedelijk afdoende zal zijn 

voor de lokale verslaafde inbreker die relatief weinig winstoogmerk heeft. Een als zeer actief bekend 

staande auto-inbreker, die wekelijks tientallen RNS-inbouwnavigatiesystemen wegneemt, zal 

vermoedelijk eerder in aanmerking komen voor een last onder dwangsom die in verhouding staat tot 

diens vermoedelijk gegenereerde criminele verdiensten. De hoogte van de dwangsom is 

casusafhankelijk en staat niet in beton gegoten.  

Afhankelijk van de aangeleverde informatie wordt de hoogte van de last onder dwangsom 

vastgesteld. De gekozen hoogte van de maatregel is casusafhankelijk en vereist maatwerk, waarbij 

dezelfde argumentatie wordt gehanteerd als binnen de aanpak van inbrekerswerktuigen. De 

dwangsom moet hoog genoeg zijn om herhaling van de overtreding te voorkomen, maar ook weer 

niet té hoog zijn.   
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De heer J. van den Heuvel en de heer H. Vooren - Juristen Gemeente Putten 

De vraag die in dit interview besproken is: wat is de taak van de gemeente Putten in het 

handhaven van de APV regeling omtrent inbraakwerktuigen 

Datum: 31 augustus 2018 

De gemeente heeft de beginselplicht tot handhaven. Dat houdt in dat het van belang is om de gehele 

APV te handhaven. Wij vinden het spannend als dit niet gedaan wordt omdat je anders misschien in 

strijd met het specialiteitsbeginsel handelt, en streef je dan niet eigenlijk een ander doel na. Het 

handhaven van inbraakwerktuigen is voor ons als gemeente niet nieuw door deze beginselplicht. Het 

trucje voor het handhaven is voor alle APV-bepalingen hetzelfde en deed de gemeente Putten al een 

hele tijd en is nu dus niet anders.  

Wanneer er een bestuurlijke rapportage binnenkomt bij de gemeente Putten is de eerste vraag die 

gesteld wordt: ‘wat is nog meer gevonden, op welke plaats en op welk tijdstip. Enkel een mesje is 

namelijk geen inbraakwerktuig. Daarnaast is de vraag wat de verklaring is van de overtreder en of de 

overtreder geen ander aannemelijk verhaal heeft. In 95% van de gevallen is er aan de toezichthouder 

geen verklaring gegeven. Deze overtreders hebben vaak een bepaalde ervaring en zeggen vaak: ‘bel 

mijn advocaat maar’. Vaak blijkt dit dat een strafrechtadvocaat en weet je eigenlijk al voldoende. De 

gemeentemedewerker dient vragen te stellen aan de toezichthouder wanneer bijvoorbeeld er 

onduidelijkheden zijn of het rapport onvolledig is. Eventuele toevoegingen aan deze rapportage 

dienen te worden toegevoegd door de toezichthouder. Wanneer de gemeentemedewerker dit 

toevoegt heeft dit geen meerwaarde voor de rapportage. Het kritisch beoordelen, navragen en 

aanpassen kost een gemeentemedewerker dertig minuten.  

De tweede stap is het kenbaar maken van een voornemen. Hierin staat dat de gemeente van plan is 

om als advies aan het college van B&W te geven om een last onder dwangsom op te leggen. Hierin 

laat je de overtreder ook weten dat hij een zienswijze in kan dienen. Dit wordt kenbaar gemaakt door 

middel van een ‘waarschuwingsbrief’. In de zienswijze wordt eigenlijk gevraagd: ‘Vertel jou kant van 

het verhaal.’ Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Mondeling is leuker, schriftelijk is sneller. In het 

geval van spoed kan het ook telefonisch en soms gaan we naar mensen toe. Een voornemen 

schrijven kost ongeveer dertig minuten.  

In het geval dat uit de zienswijze niks blijkt gaan wij het advies geven aan het college van B&W om 

een last onder dwangsom op te leggen aan de overtreder. De gemeentemedewerker maakt een brief 

op waarin staat dat zij het college voor stellen een last onder dwangsom op te leggen aan de 

overtreder. Dit kan zo kort mogelijk. Hierin wordt kort de casus geschetst voor het college. Bij deze 

adviesbrief zit een concept brief last onder dwangsom. Deze is bestemd voor de overtreder indien de 

burgemeester en secretaris deze heeft getekend. Zij verzenden de brief aan de overtreder. Voor 

Amsterdam zouden wij adviseren om mandaat te verlenen.  

Om te bepalen of deze methode zal lonen zou je kunnen kijken hoelang men bezig is met de 

strafrechtelijke afdoening in combinatie met de hoogte van de boete en de gevolgen.  

De hoogte van de dwangsom mag niet te hoog zijn. Het doel is om herhaling te voorkomen. Het mag 

dus geen ‘straf karakter’ hebben.  

De vierde stap is dat de overtreder tegen het besluit van het college B&W om een last onder 

dwangsom op te leggen, in bezwaar en beroep kan gaan. Een bezwaarzaak kost ongeveer drie tot vijf 

uur tijd. De exacte tijd hangt van het verhaal af. De secretaris heeft hier ook ongeveer vijf uur tot een 

dag werk aan. Overtreders vinden tegenwoordig meer de weg. Nu gaat ongeveer tien procent van de 
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overtreders in bezwaar. Dit komt omdat het de overtreders nu nog overkomt. Ze zijn er nog niet aan 

gewend. Over het algemeen gaat ongeveer vijftig procent van de overtreders in bezwaar. In 

Amsterdam zal naar ons idee dit aantal hoger zijn. Dit heeft te maken met het effect. De gemeente 

Putten is niet zo groot. Wanneer er een last onder dwangsom opgelegd is voor de gemeente Putten 

zoeken ze hun heil ergens anders omdat Putten vaak niet hun enige ‘werkgebied’ is. Voor 

Amsterdam zal dit, in verband met de grootte’ wel anders zijn. Sommige overtreders zullen bij wijze 

van moeten verhuizen om hun ‘werk’ te kunnen blijven doen. Het aantal bezwaren zal hierdoor 

waarschijnlijk in Amsterdam hoger zijn dan in Putten.  

De vijfde stap heeft te maken met archiveren. Het wordt belangrijk om het noteren van 

overtredingen in het normale systeem te doen met normale codes. Dit is van belang zodat iedereen 

gegevens uit het systeem kan halen. Hierdoor is het geen aanrader om aparte lijsten bij te houden. 

Zeker niet voor zo’n grote gemeente als Amsterdam. Dit zou overlegt moeten worden binnen de 

gemeente Amsterdam (archief). Het is voor de politie niet van belang om in de systemen van de 

gemeente te kunnen en om te zien of er sprake is van een eerste of tweede overtreding. Dit heeft te 

maken met het feit dat de politie dezelfde handelingen moet doen bij een eerste of tweede 

overtreding. Voor de samenwerking tussen politie en gemeente is het wel van belang om de politie 

te laten weten wat er gebeurd is met de persoon die zij een last onder dwangsom hebben opgelegd. 

De zesde stap vindt plaats in geval van opnieuw aanhouden van een persoon. De politie stelt een 

rapportage op dat er sprake is van het voorhanden hebben/vervoeren van inbraakwerktuigen en 

stuurt dit naar de gemeente. De gemeente ziet vervolgens dat er sprake is van een tweede keer. Bij 

de tweede keer toets je niet aan de APV maat toets je aan de last. ‘Heeft de overtreder zich 

gehouden aan de last?’. Hierin kan je ook vragen om een zienswijze. Een dwangsom wordt 

vervolgens van rechtswege verbeurt.  

Indien de overtreder niet bepaald stuur je een aanmaning. ‘Waarom zou de Wehkamp wel zijn geld 

krijgen en wij niet?’. Vervolgens stuur je er een deurwaarder heen in het geval dat er niet betaald 

wordt.  

Dit geld gaat naar de gemeentebegroting. Het is zinvol om hier afspraken over te maken tussen 

politie en gemeente om dit geld te investeren in deze bestuursrechtelijke aanpak.  

Wat voor de rest nog belangrijk is: 

 Het is zinvol om een cursus te geven aan de toezichthouders omdat het werk als 

toezichthouder erg verschilt met het werk van opsporingsambtenaar. Dit kan al in een 

dagdeel. Afhankelijk van het aantal nieuwe mensen dient gekeken te worden naar de 

frequentie van het aanbieden van een cursus. Ook is het zinvol om toezichthouders ieder jaar 

een ‘op-fris-cursus’ aan te bieden. 

 Het geven van een toezichthouderspas is ook erg belangrijk in verband met de 

bevoegdheden van een toezichthouder ten opzichte van opsporingsambtenaren.  

 In verband met de beginselplicht tot handhaven is het van belang om ook andere regelingen 

bestuursrechtelijk te handhaven in verband met de beginselplicht tot handhaven. 

 Het is van belang om politieambtenaren aan te wijzen als toezichthouders middels aan 

‘Aanwijzingsbesluit’ i.v.m. de APV Amsterdam. 

Het laatste advies luidt: 

 Hans en Jaap inhuren voor de gemeente Amsterdam. 
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 Politiemedewerkers moeten de gemeente enthousiast maken voor het  bestuursrechtelijk 

handhaven van de APV. Je moet niet verzanden in visies en beleidsnota’s maar gewoon 

samenwerken en doen! 

 Het mooiste is om deze aanpak te regelen per basisteam. Hiervoor kan je een kleine groep 

binnen een team benoemen als toezichthouder en een klein team van ambtenaren binnen 

de gemeente (bijvoorbeeld per stadsdeel).  

 Het belangrijkste is dat de gemeente en politie niet persé hetzelfde moeten denken, maar 

gewoon moeten samenwerken. Verschil in inzicht mag er zijn, want dat brengt vernieuwde 

inzichten.  
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De heer D.S. Kenbeek – Operationeel Expert –  Politie Eenheid Amsterdam 

Basisteam Amstelveen 

Datum: 17 mei 2018 

Hoe zijn jullie op deze bestuursrechtelijke aanpak gekomen? 

De APV bestaat al net als de last onder dwangsom. Deze worden beide al gebruikt bij het 

bestuursrechtelijk handhaven van de APV. De politie is daarin toezichthouder voor de APV. Het is 

begonnen met het handhaven van drugs. Wij hebben toen een plan van aanpak gemaakt voor 

inbraakwerktuigen. Dit is in de gemeente intern besproken. De burgemeester en gemeenteraad 

hebben toen de beslissing genomen dit te gaan handhaven. Dit is op 1 januari 2018 in gebruik 

gegaan. De gemeente Putten is voor ons de basis van deze wijze van handhaven.  

Wat is de wettelijke basis? 

De wettelijke basis staat beschreven in de uitspraak van de Raad van State, die zal ik je toesturen. 

Hierin staat beschreven hoe dit juridisch in zijn werk gaat.  

Wat hebben jullie als politie zelf moeten regelen om dit voor elkaar te krijgen? 

Ik zal je enkele documenten opsturen van ons werkproces. Hierin staat ook een stappenplan. De 

politie is sowieso in deze aanpak de initiatiefnemer. Het moet bij de politie vandaan komen om dit te 

kunnen gaan handhaven in de gemeente. Dit moet je doen door te onderzoeken of die mogelijk is in 

jou gemeente. Dit is dus geen taak van de gemeente maar van de politie.  

Hoe ziet de bestuursrechtelijke maatregel er uit? 

Deze gegevens zal ik ook naar je opsturen in enkele documenten zodat je het kan nalezen. Als politie 

proberen wij de kwaliteit hoog te houden door de rapportages intern te toetsen. Voordat ze 

gestuurd worden naar de gemeente worden ze gecontroleerd door de projectleider woninginbraken. 

Deze stuurt de daadwerkelijke rapportage op naar de gemeente.  

Daalt het aantal inbraken? 

Momenteel hebben wij nog geen daadwerkelijke dwangsommen op gelegd. Echter, wij handhaven 

dit nog maar kort. Wel blijkt uit verhoren met verdachten die een last is opgelegd dat de hoogte van 

de dwangsom wel een afschrikwekkend effect heeft.  

Zijn er enkele knelpunten of punten waar jullie tegen aanlopen? 

Het duurt een lange tijd voordat zo’n aanpak langs de burgemeester is en daadwerkelijk 

gehandhaafd kan worden. Daarnaast dient gekeken te worden naar wat het oplevert ‘kosten/baten’. 

In veel gemeente is deze aanpak ‘er doorheen’. Daaruit blijkt dat deze aanpak wel loont. Voor ons 

zijn we tot nu toe nog niet tegen knelpunten aangelopen. Wij hebben voldoende mankracht om deze 

aanpak te kunnen handhaven.  

Datum: 20 augustus 

Wat is de rol van het Openbaar Ministerie in deze bestuursrechtelijke aanpak? Spelen zij enkel een 

rol wanneer er over wordt gegaan op een strafrechtelijke wijze van handhaven of doen zij nog 

dingen met documentatie? Ik kan mij voorstellen dat als er ooit meerdere dwangsommen 

uitgedeeld zijn dat dit voor een strafrechtelijke vervolging voor hetzelfde feit wel van belang kan 

zijn. (Ondanks dat dit nog niet eerder gebeurd is).  
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Nee, het OM doet hier niks mee. Dat komt omdat het een bestuurlijk traject is. De enige rechterlijke 

macht die hier wel iets mee kan doen is de bestuursrechter. Die komt in beeld als iemand bezwaar 

aantekent tegen de opgelegde dwangsom.  

Wanneer wordt de keuze gemaakt om het voorhanden hebben/ vervoeren van inbraakwerktuigen 

strafrechtelijk af te handelen door OM/politie? 

Er wordt altijd strafrechtelijk opgetreden, zero tollerance.  

Wat is precies de rol van de gemeente? Zij versturen de ‘waarschuwingsbrief’ voor de last onder 

dwangsom en vervolgens de definitieve LODS. Indien daar niet aan gehouden wordt, moet men de 

dwangsom verbeuren. Klopt dit of doen zij meer dan dat? Wat doet de gemeente precies als de 

dwangsom niet betaald wordt? 

Zij verbeuren inderdaad de opgelegde sanctie. Bij niet betalen zal dit in stappen uiteindelijk belanden 

bij een deurwaarderij.  De gemeente is proceshouder omdat het een bestuurlijke maatregel is. De 

politie heeft slechts een rapporterende “instantie”.  

In de gemeente Putten is ervoor gekozen om politie door middel van een aanwijzingsbesluit 

toezichthouder te maken voor de APV (ondertekend door burgemeester en B&W). Is dit ook het 

geval in Amstelveen? 

Nee, wij zijn opgenomen in de APV. Voor de herziening waren wij inderdaad middels een besluit 

opgenomen als toezichthouder.  

Klopt het dat er voor de last onder dwangsom, in dit geval van inbrekerswerktuigen, geen termijn 

geldt? Met termijn bedoel ik dat bij wijze van iemand na de waarschuwingsbrief binnen 5 jaar niet 

in herhaling mag treden anders wordt er een definitieve last onder dwangsom opgelegd?  

Het moet altijd redelijk en gematigd zijn. Wij houden 2 jaar aan qua registraties dat er een LOD 

opgelegd kan worden. Dit voornemen blijft 5 jaar geldig.  

Binnen de politie Amstelveen bij jij aangesteld om de bestuurlijke rapportage van de politie te 

ondertekenen. Kan zomaar iedereen binnen de Politie Amsterdam aangesteld worden om dit te 

doen? Moet je dan aangesteld zijn om toezichthouder voor de APV te zijn? 

Nee dat kan een ieder zijn, wij hebben er echter voor gekozen dat het wel een inspecteur moet zijn 

met taakaccent woninginbraken.  

Op welke wijze werd het vervoeren van inbraakwerktuigen (APV) tot nu toe gehandhaafd? 

Alleen middels APV mbt voorhanden hebben.  

Binnen de APV van de gemeente Amsterdam staat in artikel 6.2 van de APV dat met het toezicht 

op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het 

college dan wel de burgemeester aangewezen personen of categorieën van personen. De 

gemeente Amstelveen heeft dit op dezelfde wijze opgenomen in de APV als Amsterdam, maar 

heeft in de toelichting een uitgebreidere uitleg gegeven bij dit artikel. Waaruit dit specifiek blijkt 

voor politie ambtenaren? Weet jij of enkel dat artikel voldoende hou vast biedt om in Amsterdam 

deze bestuurlijke maatregel toe te passen, of zal dit dan ook in de toelichting bij de APV moeten 

staan? 

Dit moet voldoende zijn, want de politie handhaaft al op de APV Amsterdam.  Ik heb het besluit 
alleen niet hier voorhanden.  
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Uit het document werkproces dwangsom bij aantreffen inbrekerswerktuigen Amstelveen blijkt dat 

de hoogte van de dwangsom ligt op de 5000 euro met een maximum van 20.000 euro. Waarom is 

dit bedrag hoger vastgesteld dat bijvoorbeeld in Putten? (2500-10.000)  

Het bedrag is in beginsel vastgesteld op 5000 maar is naderhand naar beneden bijgesteld om de 
landelijke lijn van 2500 aan te houden, met een maximum van 10.000. 
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Mevrouw S.Z. Wiarda - Officier van Justitie – Districtsofficier Noord en Oost 

Gelderland 

Datum: 20 augustus 2018 

Wat is de rol van het Openbaar Ministerie bij deze bestuursrechtelijke aanpak? 

Formeel gezien heeft het OM geen rol hierin. Dit komt omdat deze aanpak bestuursrechtelijk is. 

Bestuursrechtelijke aanpakken heeft het OM geen rol in. Enkel de strafrechtelijke kant van het 

verhaal bemoeit het OM zich mee. Bij overtreding krijgt men een boete. Die boete kan wel tien keer 

worden opgelegd. Dit werkt niet. De politie moet doen wat het OM en de gemeente zeggen. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de opsporing en toezichthouding. Daarom heeft men bedacht dat de 

burgemeester ook wat op zich neemt. Dit is de last onder dwangsom. Hierdoor wordt er dus naast de 

strafrechtelijke kant ook bestuursrechtelijk gekeken naar dit verhaal. Dit is besloten in het 

driehoeksoverleg tussen politie, gemeente en OM. “Op welke manier kunnen we samen sterk zijn”. 

Van belang is wel dat het ook geëxecuteerd moet worden. Je moet wel de mensen hebben die men 

achter de vodden aan zit om te betalen. Zeker als de boetes oplopen en er zelfs de hulp ingeschakeld 

moet worden van een deurwaarder. Het gevolg van deze aanpak is dat ze de wijk laten liggen.  

Discussiepunt: geef de politie een vinger en ze willen meer. Hiermee bedoel ik dat niet alles in de 

APV gestopt kan worden. Ergens zit er wel een grens. Dit kan geregeld worden in de APV. 

Mishandeling bijvoorbeeld niet.  

Wat betreft justitiële documentatie van de bestuursrechtelijke kant van het verhaal: dit vindt niet 

plaats. Uiteraard wordt de strafrechtelijke kant wel gedocumenteerd en opgenomen in het 

“strafblad”. 
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Bijlage 8 – Toelichtingen APV 

Model APV 

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 
Deze verbodsbepaling beoogt het plegen van misdrijven zoals diefstal met braak te bemoeilijken. 
 
Jurisprudentie 
Een verbodsbepaling inzake het vervoer van inbrekerswerktuigen kan strekken tot bescherming van 
de openbare orde als bedoeld in artikel 149 Gemeentewet. HR 07 06 1977, NJ 1978, 483 (APV 
Wassenaar). HR 28-02-1989, NJ 1989. 687 (APV Nijmegen). 
 
Rooftassen 
Naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid De Wit heeft de Minister van Justitie bij de VNG 
het verzoek gedaan om in het model van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een artikel op 
te nemen om het op de weg of in de nabijheid van winkels bij zich te hebben of vervoeren van tassen 
en kledingstukken die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te 
vergemakkelijken, strafbaar te stellen. 
 
Met het oog op de administratieve lastenverlichting en het gegeven dat het aantal malen dat 
gemeenten te maken hebben met een overval met behulp van geprepareerde voorwerpen grote 
variatie kent, hebben wij besloten om geen bepaling toe te voegen aan de model-APV. Wel willen wij 
u een voorbeeldartikel aanreiken dat u, indien gewenst, kunt opnemen in de APV. Deze 
gemeentelijke maatregel kan echter alleen succesvol zijn als daartegenover ook inspanningen van 
andere betrokken partijen staan. Derhalve dient een dergelijk artikel opgenomen te worden als 
onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen. Zie hierover onze ledenbrief van 26 april 
2010, nr 10/046. 
 
Het artikel kan worden toegevoegd na dat over inbrekerswerktuigen en luidt: 
 
Artikel 2:44a Vervoer geprepareerde voorwerpen 
1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een 
voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.  
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde 
handelingen.  
 
Toelichting: Het gaat hierbij om een verbodsbepaling met betrekking tot het vervoeren van 
geprepareerde tassen dan wel andere voorwerpen op de weg of in de nabijheid van winkels. 
 
Teneinde de private belangen van de ingezetenen te beschermen, is in lid 2 opgenomen dat dit 
verbod niet geldt indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de desbetreffende burger geen 
intentie heeft om winkeldiefstel te gaan plegen. 
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APV Amsterdam 

Artikel 2.27 Vervoer inbrekerswerktuigen  

Het eerste lid beoogt het plegen van misdrijven, zoals diefstal met braak, te bemoeilijken. Het geeft 

de politie een extra mogelijkheid verdachte personen aan te spreken en de meegevoerde bagage te 

controleren. 

Het tweede lid bevat een verbod om tassen en dergelijke bij zich te hebben die zijn geprepareerd 

voor het plegen van diefstal. Het voorschrift verhoogt de drempel om van dergelijke voorwerpen 

gebruik te maken en kan zodoende een preventief effect hebben bij de bestrijding van winkeldiefstal.  

De reikwijdte van de bepaling beperkt zich tot de openbare weg; in de winkels zelf kan het dragen 

van tassen en dergelijke door het stellen van huisregels worden verboden.  

Volgens het derde lid van art. 2.27 geldt het verbod op het bezit van inbrekerswerktuigen of een 

geprepareerde tas niet als niet onmiddellijk aannemelijk is dat de aangetroffen voorwerpen voor 

criminele doeleinden bestemd zijn. Dit betekent dat de politie geen inzet pleegt op bijvoorbeeld 

personen die beroepshalve gereedschap of werktuigen bij zich hebben die bij een inbraak kunnen 

worden gebruikt (timmerlieden, glazenwassers e.d.) of op bijvoorbeeld dragers van een met 

etenswaren gevulde diepvriestas die op weg zijn van een winkel naar huis. Zij vallen niet onder de 

werking van het verbod. 
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APV Amstelveen/Ermelo/Putten 

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 

Deze verbodsbepaling beoogt het plegen van misdrijven zoals diefstal met braak te bemoeilijken. 

Jurisprudentie 

Een verbodsbepaling inzake het vervoer van inbrekerswerktuigen kan strekken tot bescherming van 

de openbare orde als bedoeld in artikel 149 Gemeentewet. HR 07 06 1977, NJ 1978, 483 (APV 

Wassenaar). HR 28-02-1989, NJ 1989. 687 (APV Nijmegen). 

Artikel 2:44A Vervoer geprepareerde voorwerpen 

Het gaat hierbij om een verbodsbepaling met betrekking tot het vervoeren van geprepareerde tassen 

dan wel andere voorwerpen op de weg of in de nabijheid van winkels. 

Teneinde de private belangen van de ingezetenen te beschermen, is in lid 2 opgenomen dat dit 

verbod niet geldt indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de desbetreffende burger geen 

intentie heeft om winkeldiefstel te gaan plegen. 

  

 

 

 


