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De huisvuilzak die wordt aangetroffen naast de inzamellocatie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1718  ‐ Op SmartNewz sinds: 3 juli 2017

Naast de aangewezen inzamelvoorziening op de Mexicosingel te Den Haag wordt een huisvuilzak aangetroffen. De gemeente laat de zak verwijderden en onderzoeken.
In de zak worden de naam‐ en adresgegevens van appellante aangetroffen. Het college van burgermeester en wethouders van Den Haag gaat er daarom vanuit dat
appellante in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 haar huisvuil op onjuiste wijze heeft aangeboden. Het college stelt haar beslissing om spoedeisende
bestuursdwang toe te passen op schrift en vermeldt daarbij dat de kosten ad € 126 voor de verwijdering van de huisvuilzak op appellante als overtreder worden
verhaald.

Appellante betwist dat zij de overtreding heeft begaan. Zij stelt dat zij haar huisvuilzak, zoals altijd, in de daarvoor bedoelde container heeft gegooid. Mogelijk is de
huisvuilzak bij het legen van de containers er naast gevallen. Het is niet terecht dat zij daarvoor op moet draaien.

Afdeling: Zoals eerder overwogen, onder meer in de uitspraak van 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:481, mag in de regel worden aangenomen dat de persoon tot
wie een aangetroffen afvalstof kan worden herleid, ook de overtreder is. Dit geldt echter niet indien diegene aannemelijk maakt dat hij niet degene is geweest die
het te handhaven voorschrift heeft geschonden. Het opperen van de mogelijkheid dat de aangetroffen huisvuilzak bij het legen van de containers ernaast terecht is
gekomen, is onvoldoende om niet van het hiervoor weergegeven bewijsvermoeden uit te gaan. Dat appellante, naar zij stelt, haar afval altijd netjes in de containers
gooit, betekent niet dat aannemelijk is gemaakt dat dit ook is gebeurd met de aangetroffen huisvuilzak. Hetgeen appellante heeft aangevoerd geeft geen aanleiding
voor het oordeel dat het college haar ten onrechte als overtreder heeft aangemerkt.

Mw. mr.drs. C.C.J.(Carmen) Hartendorf ‐ Lexquis
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Algemene wet bestuursrecht artikel 5.1 , Meer nieuws over dit wetsartikel
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