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(gerechtvaardigd belang) geldt niet als de over-
heid op de e-grond (publieke taak of openbaar 
belang) gegevens verwerkt. Op grond van het 
vierde lid van artikel 6 mogen zij op de e-grond 
verwerkte persoonsgegevens daarom ook niet 
verder verwerken voor ‘eigen doeleinden’, waar-
onder ook moet worden verstaan het (onterecht) 
verwerken van informatie om misbruik van recht 
aan te tonen.
In de praktijk zie ik wel eens gemeenten met ‘lijs-
ten van Wob-verzoeken’ misbruik trachten te be-
wijzen. Die lijsten voldoen niet aan het noodzake-
lijkheidsvereiste van artikel 6, eerste lid, aanhef 
en onder e, van de AVG, als uit het verdienmodel 
of het ‘ziekmodel’ niet volgt dat waarschijnlijk 
sprake is van misbruik. Dat is riskant als de ge-
meente bijvoorbeeld met ‘aantallen procedures’ 
wil aantonen dat betrokkene rechtsmisbruik 
pleegt. Uit diverse uitspraken, waaronder 
ECLI:NL:RVS:2017:1198, blijkt dat deze aantallen 
er volgens de Afdeling namelijk meestal niet toe 
doen. Dat deze een zekere werklast met zich 
meebrengen, is ‘jammer’ voor het bestuursor-
gaan.
Het maken en verspreiden van dergelijke lijsten 
of andere niet steekhoudende bewijzen van mis-
bruik is mogelijk een AVG-inbreuk. Hetzelfde 
geldt als de gemeente zonder duidelijke aanlei-
ding zoekt in open bronnen of eigen bestanden, 
om misbruik aan te tonen. Dit zoeken is namelijk 
ook verwerken van persoonsgegevens (‘vergaren 
en met elkaar in verband brengen’).
Het is verder de vraag of het verspreiden van 
persoonsgegevens van ‘verdachten van mis-
bruik’ op de VNG-fora onder omstandigheden 
geen AVG-inbreuk is, zeker als het om ‘vage ver-
denkingen’ gaat. Het is immers een variant op 
een ongeautoriseerde en niet voor de betrokkene 
toegankelijke zwarte lijst. Een zwarte lijst – of een 
daarmee vergelijkbare verwerking – mag volgens 
informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) alleen worden opgesteld als er een gerecht-
vaardigd belang is – welk belang voor de over-
heid niet geldt. Van een zwarte lijst die noodzake-
lijk is voor de uitvoering van een publieke taak of 
in het kader van de openbare orde, lijkt mij geen 
sprake.
De AP stelt in zijn Handleiding protocol zwarte 
lijst ook een protocol voor dit soort verwerkingen 
verplicht. Nu de Afdeling heeft geoordeeld dat 
niet alleen de VNG, maar ook alle colleges van 
B&W verwerkingsverantwoordelijken zijn voor 

verwerkingen op de VNG-fora, lijkt het mij raad-
zaam dat de VNG en de gemeenten hiermee 
stoppen.

mr. dr. C. Raat
Onafhankelijk onderzoeker, auteur, docent en ad-
viseur op het gebied van staats- en bestuurs-
recht, waaronder open overheid, privacyrecht, 
klachtrecht, subsidierecht en grondrechten.
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Inzet mystery guest leidt tot boete voor 
sportvereniging

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
23 januari 2019, 201802463/1/A3, 
ECLI:NL:RVS:2019:195
(mr. Bijloos, mr. Hent, mr. Michiels)
Noot mr. D.R. Pinxter, mr. S.O. Visch

Bestuurlijke boete. Handhaving. Drank- en 
Horecawet. Mystery guest. 

[DHW art. 3 lid 1, art. 20 lid 1, EVRM art. 6 
lid 3]Noot mr. D.R. Pinxter, mr. S.O. Visch

Bij besluit van 25 januari 2017 heeft de burge-
meester de vereniging een bestuurlijke boete op-
gelegd van € 1.360,- wegens overtreding van de 
Drank- en Horecawet (hierna: DHW).

Uitspraak op het hoger beroep van:
de burgemeester van Nijmegen,
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland 
van 26  februari 2018 in zaak nr. 17/2844 in het 
geding tussen:
[wederpartij]
en
de burgemeester.

Samenvatting uitspraak

Procesverloop
Bij besluit van 25 januari 2017 heeft de burge-
meester de vereniging een bestuurlijke boete op-
gelegd van €  1.360,- wegens overtreding van de 
Drank- en Horecawet (hierna: DHW).
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Bij besluit van 1 mei 2017 heeft de burgemeester 
het door de vereniging daartegen gemaakte be-
zwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 26 februari 2018 heeft de recht-
bank het door de vereniging daartegen ingestelde 
beroep gegrond verklaard, het besluit van 1 mei 
2017 vernietigd, het besluit van 25  januari 2017 
herroepen en bepaald dat die uitspraak in de 
plaats treedt van het besluit van 1 mei 2017. Die 
uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de burgemeester hoger 
beroep ingesteld.
De vereniging heeft een schriftelijke uiteenzetting 
gegeven.
De burgemeester heeft een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 
12 december 2018, waar de burgemeester, verte-
genwoordigd door mr. W.J. Bloemena, en de ver-
eniging, vertegenwoordigd door [bestuurder], 
bijgestaan door mr. A.T.P. Nefkens, advocaat te 
Nijmegen, zijn verschenen.

Overwegingen
Inleiding
1. De vereniging is gevestigd op het sportterrein 
aan de [locatie] te [plaats]. Ter plaatse van dit ter-
rein staat een kantine waar alcoholhoudende 
dranken worden verkocht. Daartoe is aan de ver-
eniging een vergunning als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, van de DHW verleend. Omdat de ver-
eniging in strijd met het verbod van artikel  20, 
eerste lid, van de DHW alcoholhoudende drank 
heeft verstrekt aan een bezoeker van wie niet is 
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, heeft de burgemeester haar een boete op-
gelegd van € 1.360,-. Deze bezoeker was als mys-
tery guest ingezet door het gemeentebestuur. Aan 
de in bezwaar gehandhaafde boete heeft de burge-
meester een op ambtseed opgemaakt rapport van 
8 november 2016 (hierna: het boeterapport) ten 
grondslag gelegd. Uit het boeterapport volgt dat 
toezichthouders van de gemeente in de kantine 
een jongen hebben gezien die niet onmiskenbaar 
de leeftijd van 18 jaar had bereikt en dat hij een 
slok uit een glas bier nam. Desgevraagd heeft die 
jongen aan de toezichthouders geantwoord dat hij 
het bier zelf heeft gekocht en dat daarbij naar zijn 
leeftijd en zijn identiteitskaart niet is gevraagd. 
Het boetebedrag is overeenkomstig het Besluit 
bestuurlijke boete Drank- en Horecawet (hierna: 
het Besluit) vastgesteld. De rechtbank heeft de 
boete niet rechtmatig geacht.

Aangevallen uitspraak
2. De rechtbank heeft overwogen dat het opleggen 
van de boete moet worden aangemerkt als “crimi-
nal charge” als bedoeld in artikel 6 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). 
De burgemeester heeft de identiteit van de bezoe-
ker niet aan de vereniging bekend gemaakt, on-
danks het verzoek van de vereniging hem als ge-
tuige te horen. De burgemeester heeft niet 
gemotiveerd waarom het belang om de identiteit 
van de bezoeker geheim te houden zwaarder 
weegt dan het belang om die persoon te kunnen 
horen. De burgemeester heeft de vereniging het 
aan haar toekomende ondervragingsrecht, zoals 
neergelegd in artikel 6, derde lid, onder d, van het 
EVRM, ontnomen. Voor het instandlaten van de 
rechtsgevolgen van het besluit van 1  mei 2017 
heeft de rechtbank geen aanleiding gezien.

Wettelijk kader
3. Artikel 6, derde lid, van het EVRM, luidt: “Een 
ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft 
in het bijzonder de volgende rechten:
[…]
d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen 
ondervragen en het oproepen en de ondervraging 
van getuigen à décharge te doen geschieden onder 
dezelfde voorwaarden als het geval is met de ge-
tuigen à charge;
[…].”
Artikel 20 van de DHW luidt:
“1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan 
om niet alcoholhoudende drank te verstrekken 
aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat 
deze de leeftijd van 18  jaar heeft bereikt. Onder 
verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt 
eveneens begrepen het verstrekken van alcohol-
houdende drank aan een persoon van wie is vast-
gesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft be-
reikt, welke drank echter kennelijk bestemd is 
voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat 
deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
2. […].
3. De vaststelling, bedoeld in het eerste en tweede 
lid:
[…];
b. blijft achterwege, indien het een persoon betreft 
die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft be-
reikt.”
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Hoger beroep
4. De burgemeester betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte heeft geoordeeld dat de vereniging het 
ondervragingsrecht is ontnomen. Daartoe stelt de 
burgemeester dat de vereniging niet heeft aange-
voerd dat aan de verklaring van de bezoeker ten 
overstaan van toezichthouders moet worden ge-
twijfeld. Evenmin heeft zij aangevoerd dat de be-
zoeker onmiskenbaar de leeftijd van 18  jaar had 
bereikt. De vereniging heeft slechts aangevoerd 
dat zijn leeftijd niet valt te controleren. Verder is 
er een zwaarwegend belang om de persoonsgege-
vens van de bezoeker geheim te houden. Afge-
sproken is met de bezoeker dat zijn identiteit niet 
bekend zal worden gemaakt, omdat hij na bekend 
worden daarvan slachtoffer kan worden van on-
aanvaardbare pesterijen, aldus de burgemeester.
4.1. Het boeterapport vermeldt dat toezichthou-
ders van de gemeente op 6  november 2016 de 
kantine hebben geïnspecteerd op de naleving van 
het verbod van artikel 20, eerste lid, van de DHW. 
De toezichthouders hebben in de kantine een jon-
gen gezien die, gezien zijn lichaamskenmerken, 
uiterlijk en gedrag, niet onmiskenbaar de leeftijd 
van 18 jaar had bereikt. Deze jongen nam een slok 
uit een glas bier. Desgevraagd heeft die jongen aan 
de toezichthouders geantwoord dat hij 18 jaar was 
en bier dronk. Hij heeft het bier zelf gekocht en 
daarbij is naar zijn leeftijd en zijn identiteitskaart 
niet gevraagd. Aan de toezichthouders heeft hij 
desverzocht zijn voor- en achternaam, geboorte-
datum en woonadres medegedeeld. De toezicht-
houders hebben hierna de barvrijwilliger op de 
hoogte gesteld van hun constateringen. De bar-
vrijwilliger heeft vervolgens de barbeheerder erbij 
gehaald. Volgens de barbeheerder stond de bar-
vrijwilliger pas voor de tweede keer achter de bar 
en kan niet worden verwacht dat hij toen al volle-
dig zou zijn geïnstrueerd. Desgevraagd heeft de 
jongen aan de barbeheerder bevestigd dat hij door 
de toezichthouders is gecontroleerd, aldus het 
boeterapport.
4.2. De verklaringen van de bezoeker zijn getui-
genverklaringen in de zin van artikel 6, derde lid, 
aanhef en onder d, van het EVRM. Zoals de Afde-
ling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 
3  juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:111, moet er een 
gegronde reden zijn om de identiteit van dergelij-
ke getuigen geheim te houden. Wanneer een ver-
oordeling alleen of in beslissende mate berust op 
anonieme verklaringen van getuigen dienen vol-
doende compenserende maatregelen te worden 

genomen. De identiteit van de getuigen dient in 
ieder geval bekend te zijn bij de rechter.
4.3. Ter zitting heeft de vereniging desgevraagd 
verklaard dat niet in geschil is dat de barvrijwilli-
ger bier aan de bezoeker heeft verstrekt en dat van 
hem niet is vastgesteld dat hij de leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt. In zoverre bestond voor een 
ondervraging dus geen aanleiding. Een ondervra-
ging zou alleen zinvol zijn indien daarmee kan 
worden vastgesteld of de bezoeker een persoon 
betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd had 
bereikt. Omdat die vaststelling op basis van een 
visuele waarneming door de barvrijwilliger is ge-
schied en de bezoeker over die waarneming zelf 
geen verklaring kan geven, had een ondervraging 
in dit geval niet tot die vaststelling kunnen leiden. 
Voorts heeft de vereniging niet aangevoerd dat in 
dit concrete geval daadwerkelijk ontoelaatbare 
uitlokking heeft plaatsgevonden. Onder deze om-
standigheden had de burgemeester zich niet hoe-
ven in te spannen om een ondervraging mogelijk 
te maken. Voor het oordeel dat de vereniging het 
ondervragingsrecht van artikel 6, derde lid, onder 
d, van het EVRM ten onrechte is ontnomen en dat 
de burgemeester het rapport om die reden niet 
aan de boete ten grondslag mocht leggen bestaat 
derhalve geen grond. De rechtbank heeft dit niet 
onderkend.
4.4. Het betoog slaagt. Doende hetgeen de recht-
bank zou behoren te doen zal de Afdeling de be-
roepsgronden beoordelen die de rechtbank onbe-
sproken heeft gelaten.

Het beroep van de vereniging
5. De vereniging betoogt dat de burgemeester ten 
onrechte heeft besloten haar de boete op te leg-
gen. Aan de boete is alleen de verklaring van de 
bezoeker ten grondslag gelegd en die verklaring is 
onvoldoende voor de conclusie dat artikel 20, eer-
ste lid, van de DHW is overtreden. Daarnaast is 
de bezoeker ingezet als een zogeheten mystery 
guest en is dit middel ongeoorloofd. Het is dispro-
portioneel in verhouding met de daarmee te die-
nen belangen. De toezichthouders hadden in de 
kantine kunnen observeren of alcoholhoudende 
drank in strijd met artikel  20, eerste lid, van de 
DHW aan bezoekers wordt verstrekt. Ook hebben 
de toezichthouders in strijd met artikel 5:10a, 
tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) nagelaten een cautie aan de barvrij-
williger te geven, zodat zijn verklaringen niet aan 
de boete ten grondslag mogen worden gelegd. 
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Verder heeft de burgemeester bij de vaststelling 
van de boete nagelaten rekening te houden met de 
hierna genoemde bijzondere omstandigheden op 
grond waarvan de boete had moeten worden ge-
matigd. De bardiensten worden niet verricht door 
beroepsmatige barmedewerkers, maar door vrij-
willigers. Het is de eerste keer dat de vereniging 
wordt beboet wegens overtreding van artikel 20, 
eerste lid, van de DHW. De vereniging heeft con-
structief bijgedragen aan de uitvoering van het 
gemeentelijke alcoholbeleid. Voorts is de financi-
ele draagkracht van de vereniging ontoereikend 
om de boete te betalen. Tot slot heeft de burge-
meester in strijd met artikel 8:42 van de Awb niet 
alle op de zaak betrekking hebbende stukken 
overgelegd. Zo zijn de zogeheten nalevings-indi-
catoren en een protocol tussen de Federatie Ama-
teur Voetbalverenigingen en de gemeente Nijme-
gen over het alcoholmatigingsproject niet 
overgelegd, aldus de vereniging.
5.1. Artikel 8:42, eerste lid, van de Awb luidt: 
“Binnen vier weken na de dag van verzending van 
de gronden van het beroepschrift aan het be-
stuursorgaan zendt dit de op de zaak betrekking 
hebbende stukken aan de bestuursrechter en kan 
het een verweerschrift indienen. Indien de be-
stuursrechter om een verweerschrift heeft ver-
zocht, dient het bestuursorgaan binnen vier we-
ken een verweerschrift in.”
Niet gebleken is dat de burgemeester zich bij het 
opleggen van de boete heeft beroepen op de door 
de vereniging onder 5 genoemde stukken en dat 
die van belang zijn voor de beoordeling van de 
rechtmatigheid van de boete. Voor het oordeel dat 
de burgemeester in strijd met artikel 8:42, eerste 
lid, van de Awb heeft gehandeld bestaat daarom 
geen grond.
5.2. Ter zitting is de vereniging in de gelegenheid 
gesteld om aan de hand van een foto van de be-
zoeker te beoordelen of hij ten tijde van de con-
trole al dan niet onmiskenbaar de leeftijd van 
18 jaar had bereikt. Van die gelegenheid heeft de 
vereniging geen gebruik gemaakt. Gelet op de 
bevindingen van de toezichthouders, inhoudende 
onder meer dat de bezoeker niet onmiskenbaar de 
leeftijd van 18 jaar had bereikt, en omdat verder 
niet is geschil is dat de barvrijwilliger bier aan 
hem heeft verstrekt zonder dat daarbij is vastge-
steld dat hij de leeftijd van 18  jaar heeft bereikt, 
ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat 
de burgemeester ten onrechte een overtreding 

van artikel 20, eerste lid, van de DHW heeft vast-
gesteld.
5.3. In het kader van het alcoholmatigingsproject 
‘Durf Nu’ zijn diverse activiteiten ondernomen 
om het alcoholgebruik onder jongeren terug te 
dringen waarbij ondersteuning van sportvereni-
gingen bij de naleving van de DHW, die op 1 ja-
nuari 2013 is gewijzigd, centraal stond. Daarbij 
hebben onder meer bezoeken van een mystery 
guest aan voetbalverenigingen plaatsgevonden. 
Het doel van een bezoek was om vast te stellen of 
van een persoon die niet onmiskenbaar de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt om een identiteitsbewijs 
wordt gevraagd en of de bestelde alcoholhouden-
de drank wordt verstrekt. In het kader van een 
evaluatie van het project is van de zijde van de 
gemeente een e-mail van 3  juni 2016 aan sport-
verenigingen verzonden waarin is vermeld dat 
bezoeken niet meer preventief zijn, maar daad-
werkelijk zal worden gehandhaafd.
In de bezwaarprocedure is gebleken dat de bezoe-
ker van de kantine door de gemeente is ingezet als 
mystery guest. Ter zitting bij de rechtbank is ge-
bleken dat hij in feite een stagiair was bij de ge-
meente die een buitengewoon opsporingsambte-
naar in de kantine vergezelde bij het houden van 
toezicht. Gelet op het belang om alcoholgebruik 
onder minderjarigen tegen te gaan, acht de Afde-
ling het inzetten van de bezoeker als mystery 
guest, zoals in dit geval is geschied, niet in strijd 
met het proportionaliteitsbeginsel. Evenmin is er 
in strijd met het subsidiariteitsbeginsel gehan-
deld. Dat, zoals de vereniging stelt, een toezicht-
houder in de kantine aanwezig kan zijn om toe-
zicht te houden, gaat eraan voorbij dat die 
toezichthouder kan worden herkend en dat hij 
lang moet observeren om vast te stellen of de 
DHW wordt nageleefd. Verder is niet aannemelijk 
geworden dat de bezoeker in dit geval een ontoe-
laatbare vorm van uitlokking heeft gehanteerd. 
Gesteld noch is gebleken is dat de bezoeker, die 
zich als een klant heeft gepresenteerd, de barvrij-
williger heeft gebracht tot andere handelingen 
dan die hij uit hoofde van zijn functie als barman 
al van plan was te verrichten (vergelijk in iets an-
dere bewoordingen, maar met dezelfde strekking 
de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
van 16 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:191, en 
die van de Hoge Raad van 23  januari 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:62).
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5.4. Artikel 5:10a, tweede lid, van de Awb luidt: 
“Voor het verhoor wordt aan de betrokkene me-
degedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.”
Nu de barvrijwilliger niet degene is die is beboet, 
heeft de burgemeester zich terecht op het stand-
punt gesteld dat de toezichthouders hem geen 
cautie hadden hoeven geven. Voor het oordeel dat 
de boete in strijd is met artikel 5:10a, tweede lid, 
van de Awb bestaat geen grond.
5.5. Artikel 2 van het Besluit luidt: “Voor in de 
bijlage omschreven overtredingen van voorschrif-
ten gesteld bij of krachtens de Drank- en Horeca-
wet, bepaalt het in de kolommen I en II opgeno-
men bedrag de bestuurlijke boete die opgelegd 
kan worden.”
Artikel 3, eerste lid, luidt: “Het in kolom I van de 
bijlage genoemde bedrag geldt voor de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die op de dag waarop de 
overtreding is begaan minder dan vijftig werkne-
mers telde.”
In kolom I van de bijlage is voor overtreding van 
artikel 20, eerste lid, van de DHW een boetebe-
drag van € 1.360,- genoemd.
Aangezien de hoogte van de bestuurlijke boete bij 
wettelijk voorschrift is vastgesteld, dient de hoog-
te van de boete getoetst te worden aan artikel 5:46, 
derde lid, van de Awb, waarin is bepaald dat het 
bestuursorgaan, indien de hoogte van de bestuur-
lijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, 
niettemin een lagere bestuurlijke boete oplegt, 
indien de overtreder aannemelijk maakt dat de 
vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere 
omstandigheden te hoog is. In hetgeen de vereni-
ging heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen grond 
voor het oordeel dat de boete wegens bijzondere 
omstandigheden had moeten worden gematigd. 
Dat de bardiensten door niet-beroepsmatige vrij-
willigers worden verricht, laat onverlet dat zij 
adequaat hadden kunnen worden geïnstrueerd 
over de verkoop en verstrekking van alcoholhou-
dende drank. Dat de vereniging constructief heeft 
bijgedragen aan de uitvoering van het alcoholbe-
leid is, wat daarvan ook zij, niet van belang voor 
de beoordeling van de hoogte van de boete. Ver-
der is niet aannemelijk geworden dat de financiële 
draagkracht van de vereniging onvoldoende is om 
de boete te betalen, nu zij die stelling niet met 
stukken heeft gestaafd. Voorts vormt de enkele 
omstandigheid dat de vereniging, zoals zij stelt, 
niet eerder is beboet wegens overtreding van arti-
kel 20, eerste lid, van de DHW, geen grond om de 
boete te matigen.

5.6. Het betoog faalt.

Slotsom
6. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen 
uitspraak dient te worden vernietigd. Het beroep 
is ongegrond.
7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat 
geen aanleiding.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Gel-
derland van 26 februari 2018 in zaak nr. 17/2844;
III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde be-
roep ongegrond.

NOOT

1. De hierboven weergegeven uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (de Afdeling) gaat over een besluit van een 
burgemeester, waarmee aan een vereniging een 
bestuurlijke boete is opgelegd wegens overtre-
ding van de Drank- en Horecawet (DHW). Deze 
overtreding was geconstateerd – zo bleek pas in 
de bezwaarprocedure – na inzet van een zoge-
noemde mystery guest, ook wel ‘loktiener’ ge-
noemd. Ter zitting bleek deze mystery guest een 
stagiaire van de gemeente te zijn die de toezicht-
houder een handje hielp bij zijn werkzaamheden. 
Hoewel de mystery guest achttien jaar oud was, 
werd door de barvrijwilligers niet om zijn identi-
teitsbewijs gevraagd toen hij een glas bier be-
stelde. Dat is voor de gemeentelijke toezichthou-
der aanleiding geweest om een boeterapport op 
te maken. Op basis daarvan heeft de burgemees-
ter een bestuurlijke boete opgelegd ter zake van 
overtreding van artikel 20 DHW.
2. Aan de vereniging is een horecavergunning 
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de DHW 
verleend. Zonder een dergelijke vergunning is 
het verboden een horeca- of slijtersbedrijf uit te 
oefenen.
3. Artikel 20 DHW verbiedt het bedrijfsmatig of 
anders dan om niet alcoholhoudende drank te 
verstrekken aan een persoon van wie niet is vast-
gesteld dat deze de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt (eerste lid). De voornoemde vaststelling 
blijft achterwege indien de betrokken persoon 
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“onmiskenbaar achttien jaar of ouder is” (derde 
lid, onder b).
4. De formulering ‘onmiskenbaar’ houdt blijkens 
de memorie van toelichting bij de DHW (Kamer-
stukken II 1997/98, 25969, nr. 3, p. 28) in dat over-
duidelijk moet zijn dat die persoon de vereiste 
leeftijd heeft bereikt. De Afdeling hanteert dit uit-
gangspunt in haar standaardoverweging met be-
trekking tot artikel 20 DHW (vgl. ABRvS 5 decem-
ber 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9439 en 7 oktober 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ9515). Het uitgangs-
punt blijft evenwel dat de leeftijd moet worden 
vastgesteld door de verstrekker, voordat deze 
uitzondering in beeld komt.
5. Het in de DHW gehanteerde criterium creëert 
een behoorlijk hoge drempel voor verstrekkers 
van alcoholische drank. Identificatie kan immers 
pas achterwege blijven indien de jongere ‘onmis-
kenbaar’ achttien jaar of ouder is. Toch blijft ook 
die laatste vaststelling een subjectieve aangele-
genheid die in de praktijk kan resulteren in uit-
eenlopende inschattingen. Verstrekkers worden 
hierdoor gestimuleerd om actief de leeftijd van 
de koper te verifiëren. Bij twijfel ligt het risico 
dus bij de verstrekker.
6. Het doel van de DHW is het voorkomen van 
gezondheidsschade door alcohol bij jongeren en 
het terugdringen van verstoringen van de open-
bare orde door alcoholmisbruik. De burgemees-
ter is sinds het van kracht worden van de ‘nieu-
we’ DHW (Stb. 2012, 379) het bevoegd gezag 
voor vergunningverlening én toezicht op de nale-
ving van de DHW in zijn gemeente. Voordien was 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) belast met deze taak.
7. Deze bevoegdheidsverdeling sluit aan bij de 
Gemeentewet, waarin de burgemeester is belast 
met de handhaving van de openbare orde 
(art. 172, lid 1). De burgemeester kan daarbij ook 
handhavend optreden tegen jongeren onder de 
achttien die in het bezit zijn van alcoholische 
drank (art. 45 DHW). Het (gefixeerde) boetebe-
drag volgt uit het Besluit bestuurlijke boete 
Drank- en Horecawet (Stb. 2016, 349) en de daar-
bij behorende bijlage. Dat laat overigens onverlet 
dat de boetehoogte op evenredigheid beoor-
deeld dient te worden op grond van artikel 5:46, 
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
8. De vereniging had in het kader van de evenre-
digheid aangevoerd dat zij afhankelijk was van 
vrijwilligers en dat de vereniging bovendien con-
structief bijdraagt aan de uitvoering van het (ge-

meentelijke) alcoholbeleid. Ook het feit dat de 
barvrijwilliger weinig ervaring had, moest vol-
gens de vereniging meewegen in de vaststelling 
van de boetehoogte. De Afdeling ziet hierin even-
wel geen aanleiding om de boete te matigen. 
Verder heeft de vereniging niet inzichtelijk ge-
maakt dat zij niet de financiële middelen zou 
hebben om de boete van € 1.360,-- te kunnen 
dragen.
9. Burgemeesters maken dankbaar gebruik van 
mystery guests. Toezichthouders zijn in de regel 
ouder dan achttien jaar, of zien er allicht ouder 
uit. Om die reden kiezen toezichthouders ervoor 
om jongeren van rond de achttien jaar in te zet-
ten ter ondersteuning van de toezichthoudende 
taak. Van achttienjarigen kan – uitzonderingen 
daargelaten – vaak niet in één oogopslag worden 
vastgesteld of zij ‘onmiskenbaar’ die leeftijd heb-
ben bereikt. Voor sommige verstrekkers van alco-
holische drank kan een toezichthouder bovendien 
als zodanig herkenbaar zijn, bijvoorbeeld vanwe-
ge eerdere controles. Daarin kan ook een reden 
zijn gelegen om een ander dan de toezichthouder 
zelf in te zetten.
10. ‘Loktieners’ proberen alcoholische drank in 
een horecagelegenheid of bij een vereniging te 
kopen, waarbij de (al dan niet geüniformeerde) 
gemeentelijke toezichthouder de kooppoging ob-
serveert. Deze toezichthouder stelt vast of de ver-
strekker van de alcoholische drank de koper om 
een legitimatiebewijs vraagt, om zo de leeftijd te 
kunnen vaststellen. Als daarvoor aanleiding is, 
kan de vergezellende toezichthouder overgaan 
tot het neerleggen van zijn bevindingen in een 
rapport of proces-verbaal.
11. De inzet van mystery guests of shoppers kent 
geen specifieke wettelijke grondslag in de DHW. 
De jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat 
deze inzet – onder voorwaarden – een proportio-
neel en toelaatbaar middel is. De Afdeling acht 
bij het toezicht op de naleving van de DHW – ge-
let op het eerder benoemde doel daarvan – het 
belang om alcoholgebruik bij minderjarigen te-
gen te gaan, niet in strijd met het proportionali-
teitsbeginsel.
12. De Rechtbank Rotterdam oordeelde al eerder 
dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eigen 
medewerkers mocht inzetten die zich voordeden 
als reguliere klant, om zo meer informatie over 
een financieel product te verkrijgen bij de aan-
bieder daarvan (vgl. Rb. Rotterdam 27 april 2006, 
ECLI:NL:RBROT:2006:AW9671). De grens daarbij 
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is de toets aan het zogenoemde ‘Talloncriterium’ 
(zie HR 4 december 1979, NJ 1980/356). Dit crite-
rium houdt, kort gezegd, in dat de mystery guest 
een persoon niet mag brengen tot andere be-
boetbare of strafbare feiten dan waarop diens 
opzet reeds tevoren was gericht.
13. De Afdeling formuleert dit criterium in onder-
havige uitspraak zo, dat de mystery guest “de 
barvrijwilliger [niet] heeft gebracht tot andere 
handelingen dan die hij uit hoofde van zijn func-
tie als barman al van plan was te verrichten”. De 
Afdeling sluit daarmee – zij het in eigen bewoor-
dingen – ter zake van de DHW aan bij de jurispru-
dentie van de andere hoogste rechtscolleges 
(CRvB 16 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:191 
resp. HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:62).
14. Ook in deze twee voornoemde zaken wordt 
het ‘Talloncriterium’ als uitgangspunt genomen 
bij onderscheidenlijk de inzet van lokfietsen om 
fietsendieven in de kraag te vatten en de inzet 
van een mystery guest in het kader van toezicht 
op mogelijk frauduleus handelen.
15. Voor de praktijk betekent dit dat er geen ‘bo-
venmatig uitlokkende werking’ van de mystery 
guest of shopper mag uitgaan. Een mystery 
guest mag de verstrekker bijvoorbeeld niet pro-
beren over te halen indien deze in eerste instan-
tie weigert, of de verstrekker op andere wijze 
trachten te verleiden om toch alcoholhoudende 
drank te verstrekken.
16. Deze uitspraak leert dat de burgemeester eni-
ge prudentie dient te betrachten bij de inzet van 
het middel. Kort en goed verdient het aanbeve-
ling om aandacht te schenken aan het uiterlijk 
van de in te zetten persoon. Zo kan (de schijn 
van) ‘ontoelaatbare uitlokking’ worden voorko-
men. De Afdeling besteedt namelijk aandacht 
aan de “lichaamskenmerken, uiterlijk en gedrag” 
van de in te zetten persoon bij de beoordeling of 
diegene al dan niet ‘onmiskenbaar’ achttien jaar 
of ouder is.
17. De burgemeester zal daarom acht moeten 
slaan op een voor die leeftijd gemiddeld uiterlijk 
en uitstraling van de in te zetten persoon. Uiter-
aard is ook dat een subjectieve aangelegenheid. 
De burgemeester zal moeten voorkomen dat hij 
jongeren inzet die (veel) ouder lijken, bijvoor-
beeld door het aanbrengen van veel make-up. 
Ook overmatige baardgroei kan in dat kader on-
wenselijk zijn.
18. Verder dienen mystery guests zich zoveel mo-
gelijk te kleden naar hun leeftijd. De gemiddelde 

achttienjarige zal bijvoorbeeld doorgaans geen 
grote zichtbare tatoeages of piercings hebben. 
Zie voor een vergelijkbaar onderzoek over de in-
zet ook het rapport ‘Naleving leeftijdsgrens alco-
hol in sportkantines van Nederlandse sportbon-
den en zaalsporten 2017’ (Bijlage bij 
Kamerstukken II, 2017/2018, 27565, nr. 167).
19. Naast de verkoop van alcohol in een horeca-
gelegenheid, supermarkt of slijterij, waarbij de 
koper fysiek zichtbaar is, bestaat ook de mogelijk 
om alcoholische drank via internet te kopen. Hoe 
wordt in dat geval de leeftijd van de koper vast-
gesteld? Vrijwel niet, zo blijkt. Volgens de Staats-
secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
wordt in ongeveer 90% van deze gevallen niet op 
leeftijd gecontroleerd.
20. Op 28 maart 2019 is de consultatie gestart 
van een wetsvoorstel om nieuwe, strengere re-
gels aan de online verkoop van alcohol te verbin-
den (zie: www.internetconsultatie.nl/drankenho-
recawet). Naar aanleiding van de afspraken uit 
het ‘Nationaal Preventieakkoord’ en een wetseva-
luatie, wordt de DHW daartoe gewijzigd. Daar-
mee worden verkopers van alcoholische drank 
via internet in de toekomst verantwoordelijk voor 
de leeftijdscontrole. Dit geldt voor het gehele 
proces, vanaf het moment van aankoop tot aan 
de bezorging aan de koper. Omdat aankopen via 
internet de gemeentegrenzen overstijgen, zal de 
NVWA belast worden met het toezicht op de na-
leving van de nieuwe regels voor deze internet-
aankopen. Het wetsvoorstel beoogt voorts een 
naamwijziging: de DHW zal vanaf de inwerking-
treding van het wetsvoorstel de ‘Alcoholwet’ 
gaan heten.
21. Ook de toezichtsbevoegdheden worden met 
het wetsvoorstel uitgebreid: toezichthouders mo-
gen zich na inwerkingtreding online voordoen als 
minderjarige (“inzet van een fictieve identiteit”, 
aldus het ambtelijk concept van de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel). Een leeftijdsveri-
ficatiesysteem van een internetwinkel kan daar-
door worden gecontroleerd door de toezichthou-
der. Voor het bezorgen aan de deur geldt evenwel 
hetzelfde als voor verstrekking aan de bar: op het 
moment van verstrekking moet de leeftijd van de 
koper zijn vastgesteld. Mede gezien deze ontwik-
kelingen zal de handhaving van de DHW voorlo-
pig een actueel thema blijven, ook voor gemeen-
ten.



Sdu opmaat.sdu.nl50

11 «JG» Bestuurs(proces)recht

Jurisprudentie voor Gemeenten 24-04-2019, afl. 2

mr. D.R. Pinxter
Advocaat bij AKD.

mr. S.O. Visch
Advocaat bij AKD.

11

Geen verjaring van kostenverhaalsbeschik-
king

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
13 februari 2019, 201802741/1/A1, 
ECLI:NL:RVS:2019:437
(mr. Borman, mr. Michiels, mr. Drop)
Noot mr. R.D. van Oevelen

Handhaving. Kostenverhaalsbeschikking 
toegepaste bestuursdwang. Verjaring. 
Rechtszekerheidsbeginsel. 

[Awb art. 4:86, art. 4:87, art. 4:104, art. 5:25, 
BW art. 3:310]Noot mr. R.D. van Oevelen

Het bevoegd gezag heeft meer dan vijf jaar na de 
toepassing van bestuursdwang besloten tot in-
vordering van de kosten hiervan. De Afdeling 
oordeelt dat geen sprake is van verjaring nu de 
verjaringstermijn op grond van artikel 4:104 van 
de Awb pas zes weken na het nemen van de kos-
tenverhaalsbeschikking gaat lopen. Het feit dat 
het bevoegd gezag pas meer dan vijf jaar nadat 
het bekend is geworden met de kosten van de 
bestuursdwang overgaat tot het nemen van een 
kostenverhaalsbeschikking, is niet in strijd met 
het rechtszekerheidsbeginsel.

Appellanten
tegen
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Rotterdam (verder: College)

Samenvatting uitspraak
Na eerder – op 17 juli 2008 – een voornemen tot 
handhavend optreden te hebben toegestuurd, 
heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente 
Charlois bij besluit van 8 december 2008 aan ap-
pellanten een last onder bestuursdwang opgelegd. 
Dit omdat de staat van het appartementencom-

plex in strijd is met de bepalingen uit het Bouw-
besluit 2003 en de Bouwverordening Rotterdam 
1993, hetgeen volgens het dagelijks bestuur ver-
boden is op grond van artikel 1b, tweede lid, en 
artikel 7b, tweede lid, van de Woningwet. Bij be-
sluit van 7 oktober 2009 is het besluit van 8 de-
cember 2008 ingetrokken, omdat dit besluit niet 
langer juist zou zijn. Bij ditzelfde besluit heeft het 
dagelijks bestuur aan appellanten nogmaals een 
last onder bestuursdwang opgelegd voor dezelfde 
overtredingen. In dit besluit is vermeld dat de 
kosten op appellanten verhaald zullen worden. 
Vervolgens is bij brief van 12 april 2010 medege-
deeld door het dagelijks bestuur dat geen gehoor 
is gegeven aan de last onder bestuursdwang en dat 
het College opdracht zal geven aan een aannemer 
om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Bij besluit van 30 september 2010 heeft het dage-
lijks bestuur appellanten opnieuw een last onder 
bestuursdwang opgelegd. Het dagelijks bestuur 
heeft hieraan ten grondslag gelegd dat aan de pan-
den nog werkzaamheden dienen te worden ver-
richt. Aan het besluit is ook een lijst met de uit te 
voeren (herstel)werkzaamheden gehecht. Uitein-
delijk heeft het dagelijks bestuur bij brief van 
28 oktober 2010 medegedeeld dat niet is voldaan 
aan de opgelegde last en dat een aannemer zal 
worden opgedragen de herstelwerkzaamheden te 
verrichten. Ook bij dit besluit is het kostenverhaal 
aan appellanten aangezegd.
Tegen de besluiten van 7 oktober 2009 en 30 sep-
tember 2010 zijn geen rechtsmiddelen ingesteld. 
Uiteindelijk heeft het College bij besluiten van 
8  juli 2016 de hoogte vastgesteld van de kosten 
ingevolge de toegepaste bestuursdwang van de 
beide besluiten.
Voor zover in dit kader relevant om te vermelden, 
worden door appellanten de bevoegdheid van de 
rechtbank ter discussie gesteld en wordt een be-
roep gedaan op verjaring en het rechtszekerheids-
beginsel.
In de eerste plaats betogen appellanten, onder 
verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 
1  juni 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BQ6826) dat de 
rechtbank niet heeft onderkend dat de burgerlijke 
rechter bevoegd is kennis te nemen van een ge-
schil omtrent de invordering van de kosten van 
bestuursdwang voor zover die voortvloeien uit 
het besluit van 7 oktober 2009. De last onder be-
stuursdwang is opgelegd vanwege een voortdu-
rende overtreding, te weten achterstallig onder-
houd, en de vooraanschrijving dateert van voor 




