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Samenvatting 

De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor 

de gemeentelijke praktijk herzien. 

 

Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de 

gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de 

verwijzingen naar de handige websites.. Er is ook aangegeven dat de handleiding voorziet in de 

behoefte aan praktische adviezen met actuele wetgeving, jurisprudentie, diverse modelbesluiten, 

checklists, voorbeelden en stappenplannen. Aan de opzet van de publicatie ‘Handhaving door en 

voor gemeenten’ editie 2019 is daarom weinig veranderd. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor 

de gemeentelijke praktijk’ herzien. 

Een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentelijke handhaving vraagt specifieke aandacht. Zo wint 

invloed van het ‘bestraffende bestuursrecht’ steeds meer terrein. Dit is een logisch gevolg van 

maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het begrip “ondermijning”. Ook 

worden beleidsthema’s steeds gecompliceerder. De complexiteit van juridische vraagstukken en de 

invloed van internationaal recht, zoals grondrechten in handhavingsdossiers, dragen hieraan bij. 

Diverse conclusies van de staatsraden advocaat-generaal van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State over gedogen, de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten en 

het vertrouwensbeginsel, bevorderen de ontwikkeling van het handhavingsrecht.  

 

Kortom, diverse ontwikkelingen vragen om een actualisatie van de publicatie ‘Handhaving door en 

voor gemeenten’ uit 2013. De VNG heeft deze actualisatie, samen met deskundige auteurs, in de  
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afgelopen tijd opgepakt. Wij zijn verheugd u hierbij de geactualiseerde handleiding aan te kunnen 

bieden. De inhoud van deze handleiding sluit zo weer volledig aan bij de actuele zaken in 

wetgeving en jurisprudentie. 

 

Klik hier voor de digitale versie van deze VNG publicatie editie 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/handhaving-door_20191017.pdf

