
De controle

Na de controle
In het kader van nazorg is het goed te evalueren
met de eigenaar of eigenaren van de garageboxen.
Dit kan door het voeren van een 
bewustwordingsgesprek.

Ook hierbij kan een folder helpen, als naslagwerk
en ten behoeve van de awareness. 

Het is overigens goed mogelijk dat de nazorg direct
na de controle plaatsvindt, afhankelijk van de 
omstandigheden.

Neem een flyer mee bestemd voor de huurders om uit 
te leggen dat de controle heeft plaatsgevonden en waar 
ze eventuele verdachte situaties kunnen melden. 
Dit ter bevordering van de awareness en meldings-
bereidheid. 

TIP!

Voorbereiding
We onderscheiden drie typen garageboxen waar 
controles op gericht kunnen zijn:

Verzameling garageboxen achter poort uit het zicht

Strip garageboxen openbaar gebied in het zicht

Garageboxen openbaar gebied en/of vrij toegankelijk en uit 
het zicht.

N.B. uitgangspunt is dat de controle zich richt op garage-
verzamelgebouwen vanaf drie boxen en meer. Losse boxen 
bij woningen vallen dus niet binnen de categorisering. 

Het type garagebox dat je gaat controleren kan 
invloed hebben op de benodigde voorbereiding. 
Stel jezelf de volgende vragen:

Hoeveel eigenaren van de boxen zijn er? 
Hoe meer, hoe meer voorbereiding.

In welke wijk liggen de garageboxen en wat zijn de risico’s? 
Maak een veiligheidsafweging.

Wat is de staat van onderhoud van het complex? 
Vaak zegt dit iets over de bereidheid van de eigenaar om 
mee te werken aan de controle. 

Drugs, geld of gestolen goederen 
aangetroffen?
Bel de politie!

Tabak, rode diesel of andere accijns-
goederen aangetroffen?
Informeer de Douane

Neem contact op via: 
maatschappelijkeweerbaarheid@taskforce-riec.nl

Meer informatie? 

Tips!
Wil je graag resultaat boeken? 
Dan is het verstandig eerst naar de 
locaties te gaan die in de voorbereiding het 
meeste opvallen of waarbij het grootste onderbuik 
gevoel ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan de staat van 
onderhoud en de ligging van de boxen. 

Zorg dat je met name de politie en Douane informeert 
over de controle. Ze kunnen mee gaan tijdens de 
controle of stand-by staan en ter plaatse komen bij 
aantreffen van voor hun relevante zaken of goederen. 

Juridische 
grondslag

Wabo

Op grond van art. 2.1, lid 1, aanhef en onder c van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’), is het verboden om zonder 
omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in 
strijd met o.a. een bestemmingsplan.

Algemene Wet Bestuursrecht

Artikel 5.11
Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens 
wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving 
van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 5.15
1 Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde 
apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning 
zonder toestemming van de bewoner.
2 Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
3 Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door 
hem zijn aangewezen.

Artikel 5.18
1 Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming 
te onderwerpen en daarvan monsters te nemen.
2 Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.
3 De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien 
mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift 
anders is bepaald.
4 Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter 
plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte 
tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.
5 De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven.
6 De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis 
gesteld van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de 
monsterneming.

Met het oog op handhaving van het 
bestemmingsplan bieden de Wabo en 
Algemene Wet Bestuursrecht de ge-
meente de mogelijkheid garageboxen 
te controleren. 

De politie sluit bij de controle aan als 
sterke arm en treedt pas op zodra er 
tijdens de controle strafbare zaken 
worden aangetroffen.  

De gemeente voorop
De politie mee als sterke arm

Gebruik in strijd met het bestemmingsplan  
Verhuurders van garageboxen weten vaak niet door wie en 
waarvoor de garage gebruikt wordt. Gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan wordt regelmatig geconstateerd.  

Crimineel misbruik
Ook worden boxen misbruikt voor criminele doeleinden. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

• opslag van illegale gestolen goederen,
• opslag van hardware en grondstoffen voor de productie van   

synthetische drugs, hennep en andere soorten drugs,
• opslag van wapens,
• en het inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen. 

Gevaar voor de omgeving
In ernstige gevallen kan misbruik tot gevaarlijke situaties leiden, 
die niet alleen effect hebben op de eigenaar of verhuurder, 
maar ook op omliggende woningen. Denk aan brandgevaar, 
overlast en aantasting van de gezondheid van omwonenden en 
naastgelegen gebruikers.

Aantrekkingskracht op criminelen 
Het huren van een opslaglocatie is relatief goedkoop en kan 
redelijk anoniem. Garageboxen liggen vaak uit het zicht en/of 
in een rij van soortgelijke locaties. De sociale controle is er mi-
nimaal. 

Awareness
Naar aanleiding van een vondst ketels voor de 
productie van synthetische drugs in 2016, 
ontwikkelde de gemeente Tilburg een aanpak op gara-
geboxen die ook voor andere gemeenten goed inzet-
baar is. 

Uit de Encrochat-hack blijkt dat 
de aanpak criminelen raakt. 

           Belangrijk dus om nu door te pakken! 

Wil jij in jou gemeente ook garageboxen 
controleren? De gemeente Tilburg en 
Taskforce-RIEC nemen je in deze factsheet stap voor 
stap mee in het werkproces. 
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Controle garageboxen 
Hoe pak je dat aan?  


