
Bijlage 7 Bestuursrechtelijke middelen handhaving 

 
Bestuursdwang 
 

De Gemeentewet kent aan het gemeentebestuur een algemene bevoegdheid toe tot het 
uitoefenen van bestuursdwang. De regels over de toepassing van het bestuursdwang zijn 
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Bestuursdwang betekent dat door of vanwege een bestuursorgaan feitelijk wordt opgetreden 
tegen een situatie die in strijd is met enig wettelijk voorschrift. Met ‘feitelijk’ optreden of handelen 
wordt verstaan het doen wegnemen, opruimen, beletten, in de vorige toestand herstellen of het 
treffen van maatregelen om verder nadelige gevolgen van de overtreding te voorkomen. 
 
Met bestuursdwang wordt dus beoogd om een bestaande (onwettige) situatie in 
overeenstemming te brengen met de bestuursrechtelijke voorschriften. De kosten van de 
toepassing van bestuursdwang kunnen worden verhaald op de overtreder. 
 

 
Dwangsom 
 

Een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen is ook bevoegd tot het opleggen 
van een last onder dwangsom. Dat betekent dat de overtreder wordt aangeschreven om de 
overtreding te beëindigen of voortzetting of herhaling te voorkomen. Dit op straffe van het 
verbeuren van één of meerdere bedragen. De bestuursdwang- en de dwangsombevoegdheid 
kunnen niet gelijktijdig worden toegepast. Er kan dus geen last onder dwangsom worden opgelegd 
zolang voor dezelfde overtreding een beschikking tot toepassing van bestuursdwang van kracht is. 
Deze laatste beslissing zou dan eerst moeten worden ingetrokken. Beide handhavingsmiddelen 
kunnen dus wel achtereenvolgens worden toegepast. 
 

 
Bestuurlijke boete 
 

Op grond van artikel 44a van de Alcoholwet is de burgemeester bevoegd om voor de daarin 
genoemde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Het opmaken van een bestuurlijke 
boete op basis van de Alcoholwet wordt gedaan door een door de burgemeester aangewezen 
toezichthouder. De bestuurlijke boete is onderdeel van de handhaving in het bestuursrecht. 
 
Het is een bestraffende sanctie waarvan de hoogte is vastgelegd in de sanctietabel Drank- en 
Horecawet en horeca-exploitatie Gemeente Wijk bij Duurstede, mei 2018. 
 
In de hiervoor aangehaalde sanctietabel is ook de hoogte vastgesteld van overtredingen in relatie 
tot de horeca-exploitatievergunning en sluitingstijden op grond van de APV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Toegang tot een ruimte verbieden 
 

Op grond van artikel 36 Alcoholwet kan de burgemeester personen de toegang ontzeggen tot een 
ruimte waarin in strijd met de wet alcoholhoudende dranken worden verstrekt. 
 

 
Schorsen vergunning 
 

Op grond van artikel 32, lid 1 Alcoholwet kan de burgemeester een vergunning voor ten hoogste 
12 weken schorsen. 
 
Aanleiding van deze bepaling is dat het bevoegde bestuursorgaan op diverse gronden van artikel 
31 de vergunning kan intrekken, maar de ervaring heeft geleerd dat dit in concrete situaties een te 
drastisch middel wordt gevonden. Deze schorsing bestaat alleen voor de facultatieve 
intrekkingsgronden (artikel 31, lid 2 en 3). 
 
De lengte van de schorsingsperiode kan de burgemeester afstemmen op de ernst van de 
overtreding. Het instrument leidt tot een flexibele inzet van sancties en daardoor een betere 
handhaving van de wet. 
 

 
Sluiting van een inrichting 
 

In bepaalde situaties kunnen horeca-inrichtingen worden gesloten. Bijvoorbeeld als een inrichting 
niet beschikt over de benodigde vergunning(en). De sluiting kan plaatsvinden voor bepaalde (3 
maanden of een jaar) of onbepaalde tijd. Sluiting van ene horeca-inrichting kan zijn gebaseerd op: 
 

➢ Artikel 174, lid 2 Gemeentewet (ordemaatregel in het kader veiligheid en gezondheid); 
➢ Artikel 2:30 APV (in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid); 
➢ Artikel 13b Opiumwet (wegens handel in drugs); 
➢ Artikel 125 Gemeentewet (handhaving regels welke door de burgemeester dan wel het 

college worden uitgevoerd). 
 

 
Tijdelijk opleggen van andere sluitingstijden 
 

Op grond van de bepaling in de APV kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, de 
veiligheid, de zedelijkheid of de gezondheid aan één of meerdere horecabedrijven tijdelijk andere 
sluitingstijden opleggen. 
 

 
Intrekken vergunning 
 

Wanneer de vergunninghouder een overtreding begaat is het mogelijk dat als sanctie de 
vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Het intrekken van de vergunning kan 
bijvoorbeeld zijn gebaseerd op de Alcoholwet, APV of andere wet- en regelgeving. Het intrekken 
van de vergunning moet gezien worden als “ultimum remedium” ofwel, een sluitstuk op een 
handhavingstraject. 
 

 


