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Artikel 13 

Het bevoegd gezag kan degene die als eigenaar van een gebouw of een bouwwerk, niet zijnde 

een gebouw, dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, 

verplichten tot het binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn treffen van 

voorzieningen waardoor de staat van dat gebouw of dat bouwwerk komt te liggen op een 

niveau dat hoger is dan het niveau dat overeenkomt met de voorschriften, bedoeld in artikel 

1b, tweede lid, zonder dat dit hoger komt te liggen dan het niveau dat overeenkomt met de 

voorschriften, bedoeld in artikel 1b, eerste lid, mits die voorzieningen: 

 a. onderdeel zijn van een onderhoudsplan voor een gebouw als bedoeld in artikel 12d, 

eerste lid, en niet binnen de daarvoor in het onderhoudsplan gestelde termijn zijn 

uitgevoerd, dan wel 

 b. naar het oordeel van het bevoegd gezag anderszins noodzakelijk zijn. 

 

Artikel 13a 

Indien niet wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, kan het bevoegd gezag, tenzij toepassing 

is gegeven aan het tweede lid van dat artikel, degene die als eigenaar van een bouwwerk dan 

wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen daaraan, verplichten tot 

het binnen een door hem te bepalen termijn treffen van zodanige door hem daarbij aan te 

geven voorzieningen, dat nadien wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid. 
 

Artikel 14 

 1. Indien een gebouw, open erf of terrein in beheer is gegeven als bedoeld in artikel 

13b, tweede lid, stelt het bevoegd gezag een beheervergoeding vast die degene tot wie 

het in artikel 13b, tweede lid bedoelde besluit is gericht, is verschuldigd aan het 

bevoegd gezag ten behoeve van het beheer. 

 2. De beheervergoeding bestaat uit een kostendekkende vergoeding voor de uitvoering 

van het beheer. 

 3. Degene tot wie het in artikel 13b, tweede lid bedoelde besluit is gericht, betaalt de 

beheervergoeding en de verschuldigde kosten voor het treffen van de voorzieningen of 

aanpassingen, bedoeld in artikel 13b, vierde lid, aan de beheerder. 

 4. Het bevoegd gezag kan de beheervergoeding en de verschuldigde kosten van de 

voorzieningen of aanpassingen, bedoeld in artikel 13b, vierde lid, invorderen bij 

dwangbevel. 

 5. Het bevoegd gezag kan de door de beheerder geïnde huurpenningen verrekenen met 

de beheervergoeding en de verschuldigde kosten van de voorzieningen of 

aanpassingen, bedoeld in artikel 13b, vierde lid. 

 6. De beheerder draagt de door hem geïnde huurpenningen slechts af aan degene tot 

wie het in artikel 13b, tweede lid bedoelde besluit is gericht, voor zover geen 

geldschulden, bedoeld in het derde lid, open staan. 
 

Artikel 15 

 1. Het bevoegd gezag kan gelijktijdig met een besluit als bedoeld in artikel 12d, 13, 

13a of 14, eerste lid, besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang of 

oplegging van een last onder dwangsom, gericht op naleving van het eerstgenoemde 

besluit. In dat geval worden beide besluiten gelijktijdig bekendgemaakt. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukII_Afdeling1_Artikel1b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukII_Afdeling1_Artikel1b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel12d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel12d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukII_Afdeling3_Artikel12
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukII_Afdeling3_Artikel12
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel12d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel13a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_24-02-2015#HoofdstukIII_Artikel14


 2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid maakt het besluit tot oplegging 

van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom, wat 

betreft de mogelijkheid van bezwaar en beroep, deel uit van het in artikel 12d, 13, 13a 

of 14, eerste lid, bedoelde besluit. 
 

Artikel 17 

 1. Indien herhaaldelijke overtreding van artikel 1a of artikel 1b naar het oordeel van 

het bevoegd gezag gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar 

voor de gezondheid of de veiligheid, kan het bevoegd gezag besluiten dat gebouw, 

open erf of terrein te sluiten. Het bevoegd gezag kan van de overtreder de ingevolge 

artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigde kosten invorderen bij 

dwangbevel. 

 2. Het bevoegd gezag bepaalt in het besluit, bedoeld in het eerste lid, de duur van de 

sluiting. 
 

Artikel 18 

Indien het bevoegd gezag een besluit als bedoeld in artikel 13, 13a, 13b, tweede lid, of 17 

heeft genomen en, nadat dat besluit is genomen, een ander bestuursorgaan ten aanzien van het 

betrokken bouwwerk, open erf of terrein het bevoegd gezag wordt, is artikel 5.2, tweede lid, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op een zodanig besluit van 

overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 92 

 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van het 

bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met III. 

 2. Met betrekking tot de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de 

hoofdstukken I tot en met III zijn de artikelen 5.2, tweede lid, en 5.3 tot en met 5.23 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 
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