in strijd met een bestemmingsplan een pand wordt gebouwd of gebruikt.
De bestuurlijke boete is een punitieve sanctie. Hiermee
wordt bedoeld dat deze maatregel niet is gebaseerd op
herstel van de onrechtmatige situatie, maar ziet op het
straffen van José en het afschrikken van toekomstige
overtreders.

Last onder dwangsom
De gemeente heeft aangegeven dat zij voornemens is
om José een last onder dwangsom op te leggen. Door
middel van het opleggen van een last onder dwangsom wordt getracht tot herstel van een met de wet
strijdige situatie te komen en herhaling van een overtreding te voorkomen. Bij een last onder dwangsom
wordt door de gemeente de verplichting aan José
opgelegd om een geldsom te betalen, tenzij binnen
een bepaalde termijn wordt voldaan aan de door de
gemeente opgenomen last. Deze last houdt in dat de
overtreder de illegale situatie dient te staken en gestaakt dient te houden.

Tip:
José is natuurlijk door het oog van de naald
gekropen. Als het pand niet op naam van haar
echtgenoot had gestaan, maar op naam van haar
B.V., had José zeer waarschijnlijk de bestuurlijke
boete van 10.000 euro moeten betalen. Ik
adviseer u dan ook om, voorafgaande aan de
koop, te informeren bij de gemeente welke
vergunning(en) u nodig heeft voor het uitoefenen
van uw bedrijfsactiviteiten en door de gemeente
schriftelijk te laten bevestigen dat u voldoet aan
de vergunningsplicht.

Last onder bestuursdwang
Tot slot is het voor de gemeente mogelijk om een last
onder bestuursdwang op te leggen aan José. Een last
onder bestuursdwang houdt in dat de overtreder wordt
verplicht om de illegale situatie ongedaan te maken of,
als dat niet lukt, de overtreding door de gemeente ongedaan wordt gemaakt. De hiermee gemoeide kosten
zullen worden verhaald op de overtreder.
De gemeente kan alleen een last onder bestuursdwang
inzetten indien de wet aangeeft dat het in een bepaalde
situatie mogelijk is om deze sanctie op te leggen. Daarnaast dient de gemeente de last onder dwangsom bekend te maken aan de overtreder.

De ontsnapping
Mr. Van Domselaar is allereerst in het Kadaster nagegaan
op wiens naam het pand stond ingeschreven. Het pand
bleek niet op naam te staan van de besloten vennootschap van José, maar op naam van haar man. Haar man
heeft het pand gekocht als investering. Aangezien het
besluit om een bestuurlijke boete op te leggen was gericht aan Pedicuresalon José B.V., maar zij geen eigenaar
is van het pand, is in het bezwaarschrift aangevoerd dat
het besluit van de gemeente een onjuiste tenaamstelling
bevat.

[ ADVERTENTIE ]
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Opleiding
Dermatologie

1997-2017

voor voetprofessionals
Dermatologie 2 daagse opleiding
Nieuwegein: 8 september en 13 oktober 2017 (09.30-16.30 uur)
Riethoven: 27 september en 11 oktober 2017 (09.30-16.30 uur)
KRP 27 punten, stAdap 14 punten
Vaardigheidstraining in de diagnostiek van voetschimmel en nagelmycose
Nieuwegein, 23 september of 18 november 2017 (09:30-16:30 uur)
Accreditatie: KRP 21 punten, stAdap 19 punten
Praktische microscooptraining
Nieuwegein, 7 november 2017 (10:00-16:00 uur)
Accreditatie: KRP 20 punten
Kennissessie wondzorg
Nieuwegein, 13 september 2017 (10:00-16:00 uur)
Accreditatie: KRP 18 punten, stAdap 5 studiebelastinguren
Kennisessie diabetische voet, micobioom en huidziekten
Nieuwegein, 29 november 2017 (13:30-19:00 uur)
Accreditatie: KRP 18 punten, stAdap 5 studiebelastinguren

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.uconsultancy.nl

De gemeente is in dit betoog van mr. Van Domselaar
meegegaan en heeft besloten om het bezwaarschrift
gegrond te verklaren en haar eerdere besluit te herzien.
Direct na deze beslissing van de gemeente heeft José
een omgevingsvergunning aangevraagd, waardoor de
gemeente niet (nogmaals) een bestuurlijke boete en/of
een last onder dwangsom kan opleggen. De gemeente
heeft de omgevingsvergunning verleend, waardoor José
voldoet aan alle vereisten van het bestemmingsplan.

Dermasalon 2017
U-Consultancy viert dit jaar haar 20 jarig bestaan en organiseert daarom
op 30 oktober hét landelijke dermatologie congres: Dermasalon 2017.
Een niet te missen congres met workshop-programma's en relevante kennis
en vaardigheden afgestemd op de praktijk! (Accreditatie: KRP 18 punten).

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.dermasalon.nl
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