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Mr. van Domselaar geeft raad:

Pedicurepraktijk José B.V.
en het handhavingsgeschil met de gemeente
Eigenaar José de Haan heeft net haar nieuwe praktijk ‘Pedicuresalon José’ geopend in een rustige woonwijk in het zuiden van het land. José heeft voor deze
locatie gekozen omdat er weinig concurrentie is en zij vermoedt dat de bewoners
van de luxe villa’s in de omgeving haar weten te vinden voor voetmassages en
pedicurebehandelingen.

Na een daverend openingsfeest, stromen de eerste klachten binnen. De buurtbewoners vrezen geluidsoverlast te
ondervinden van de bezoekers die met hun auto naar de
pedicurepraktijk rijden. Tot haar grote schrik ontvangt
José van de gemeente zelfs een brief waarin wordt aangegeven dat de gemeente voornemens is om
handhavend op te treden, omdat zij niet in
het bezit is van de vereiste vergunning.
José zit met haar handen in het haar
en vraagt mr. Van Domselaar om
raad.

Handhavend optreden

om op deze locatie een pedicurepraktijk te starten. José
heeft het bestemmingsplan geraadpleegd, waarin de
bestemming ‘Bedrijf’ is opgenomen. José ging ervan uit
dat een pedicurepraktijk binnen deze bestemming was
toegestaan. José heeft echter over het hoofd gezien
dat voor het gebruik van dit pand als pedicurepraktijk wél een omgevingsvergunning
aangevraagd dient te worden. Nu deze
omgevingsvergunning ontbreekt, is
er sprake van een ‘illegale’ situatie
en dient de gemeente in beginsel
handhavend op te treden. Om
deze reden heeft de gemeente
een besluit genomen en José bericht dat zij voornemens is om haar
een bestuurlijke boete van 10.000
euro en een last onder dwangsom
op te leggen.

Op het moment dat sprake is van
een bestuursrechtelijke overtreding, is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente in de meeste gevallen het bevoegd
gezag om handhavend op te treden.
Bestuurlijke boete
Vanwege het algemeen belang heeft de
De gemeente is bevoegd om een boegemeente in beginsel de plicht om de
te op te leggen als een particulier of
overtreding te (laten) beëindigen. Slechts Mr. R. van Domselaar is advocaat
bedrijf zich niet houdt aan bepaalde
onder bijzondere omstandigheden, dat bij Amice Advocaten B.V.,
bestuursrechtelijke regels. Het oplegwil zeggen als er concreet zicht op legali- www.amice-advocaten.nl.
satie bestaat, dan wel als handhaving zeer
gen van een bestuurlijke boete is alonevenredig is ten opzichte van de daarmee te dienen
leen mogelijk als een wettelijke bepaling aangeeft dat
belangen, kan van handhaving worden afgezien.
een bestuursorgaan bevoegd is om een bestuurlijke boete op te leggen. Daarnaast dienen in deze wetsbepaling
Omgevingsvergunning
de overtreding en de sanctie omschreven te zijn. In de
In de situatie van José is de gemeente van mening dat
Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd dat een
zij ten onrechte geen vergunning heeft aangevraagd
gemeente een bestuurlijke boete mag opleggen indien
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