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Ambtelijke waarschuwing of
constateringsbrief

Beginselplicht tot handhaving

Toelichting
Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een
overtreding is vastgesteld. In de brief wordt aangegeven welke
maatregelen getroffen moeten worden om de overtreding te
beëindigen en binnen welke termijn (hersteltermijn) dit moet zijn
uitgevoerd. Eventuele voorlichting over te verwachten
vervolgstappen.
Uitgangspunt dat het bevoegd gezag verplicht is om op te treden
bij een geconstateerde overtreding. De term ‘beginselplicht’
impliceert dat er omstandigheden kunnen zijn om van
handhaven en/of het opleggen van een sanctie af te zien. Dit is
in het recht geregeld via artikel 5:5 Awb (het bestuursorgaan legt
geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de overtreding een
rechtvaardigingsgrond bestond) en artikelen 39 en verder van
het Wetboek van strafrecht (strafuitsluitingsgronden).
Uit de rechtspraak volgt voorts dat overwogen kan worden van
handhaven af te zien als er concreet zicht op legalisatie bestaat,
of wanneer handhavend optreden zodanig onevenredig is in
verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden
in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Begunstigingstermijn (artikel 5:24 lid
2 en artikel 5:32a lid 2 Awb)

Belangenafweging

Bestuurlijk handhavingoverleg

Bestuurlijk Omgevingsberaad

Bestuurlijke boete
1

Bij verzoek om handhaving kan voorlopig van handhaving
worden afgezien omdat wegens het bestaan van een redelijk
handhavingsbeleid betrokkenen eerst de gelegenheid krijgt om
de overtreding ongedaan te maken. Klachten en verzoeken om
handhaving worden eveneens getoetst aan dit beleid, hetgeen
kan inhouden dat aan laag-prioritaire zaken niet direct aandacht
wordt geschonken. Deze zaken moeten wel binnen de
beleidsperiode in behandeling genomen.
Termijn die wordt gesteld in een bestuursdwang- of
dwangsombeschikking waarbinnen de overtreder de overtreding
ongedaan kan maken zonder dat de bestuursdwang wordt
uitgevoerd of een dwangsom moet worden betaald.
Bij de voorbereiding van besluiten moet het bevoegd gezag de
betrokken belangen afwegen. Aan de ene kant kunnen dit
bijvoorbeeld zijn de persoonlijke, economische en financiële
belangen van een overtreder. Aan de andere kant de
gemeentelijke taak om toezicht te houden op de naleving van
wet- en regelgeving, veiligheid, voorkomen dat een dergelijke
overtreding op meerdere locaties in de gemeente plaatsvindt
(precedentwerking) en dergelijke.
Mede op basis van deze belangenafweging bepaald het bevoegd
gezag of er handhavend wordt opgetreden, welke termijn er
wordt gehanteerd, of er een sanctie wordt opgelegd
Een overleg onder coördinatie van de provincie waaraan de
handhavingspartners deelnemen. Het BHO stelt uitgaande van
de landelijke handhavingprioriteiten de regionale / lokale
handhavingprioriteiten vast.
Centraal bestuurlijk overleg over het stelsel VTH onder leiding
van de Minister van IenM, gericht op afstemming van de
verschillende taken en verantwoordelijkheden. Aan het
Bestuurlijk Omgevingsberaad doen in ieder geval mee: de
ministers van I&M en V&J, drie vertegenwoordigers van de
omgevingsdiensten, vertegenwoordigers van de bevoegde
overheden en het OM.
Een boete die door een daartoe bevoegde overheidsdienst
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Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuursdwangbeschikking (last
onder bestuursdwang)
(artikelen 5:21 t/m 5:31c Awb)

Toelichting
zonder tussenkomst van het OM of een rechter kan worden
opgelegd. Het CJIB verzorgt de inning en incasso van
bestuurlijke boetes van diverse overheidsdiensten, waaronder de
NVWA, de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en
Transport.
Een strafrechtelijke boete die bij strafbeschikking wordt opgelegd
ter afdoening van relatief eenvoudige overtredingen. De gevallen
waarin dit instrument kan worden toegepast zijn opgenomen in
het Feitenboekje Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en
keurfeiten.
Bestuursdwang is het optreden door het bevoegd gezag tegen
een overtreding op kosten van de overtreder.
De definitie van last onder bestuursdwang in de Awb luidt:
’Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de
herstelsanctie inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de
overtreding, en
b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door
feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of
niet tijdig wordt uitgevoerd.’

Bevinding

Bevoegd gezag

Dwangsombeschikking (last onder
dwangsom)
(artikel 5:31d t/m 5:36 Awb)

Artikel 5:25 Awb bepaald dat de kosten van toepassing van
bestuursdwang op de overtreder verhaald kunnen worden.
Tegen een bestuursdwangbeschikking kan bezwaar worden
gemaakt, een voorlopige voorziening worden gevraagd (mits
bezwaar is ingediend) en (hoger) beroep worden ingesteld.
Waarneming die ten aanzien van een bepaald onderwerp van
onderzoek tijdens een inspectie wordt gedaan. Na beoordeling
ervan kunnen bevindingen leiden tot de kwalificatie wel/geen
overtreding.
Het bestuursorgaan dat bevoegd is een handhavingsbesluit te
nemen of een besluit te nemen op een aanvraag om
omgevingsvergunning. Doorgaans is dat het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente. Uitzondering is
bijvoorbeeld het college van Gedeputeerde Staten (bijvoorbeeld
bij provinciale milieu-inrichtingen).
Een last onder dwangsom betekent dat een overtreding binnen
een bepaalde periode ongedaan moet worden gemaakt. Als dit
niet binnen die periode is gebeurd, dan moet de overtreder een
boetebedrag (dwangsom) betalen. Een last onder dwangsom is
bedoeld om de overtreding ongedaan te maken of verdere
overtreding of een herhaling van de overtreding te voorkomen.
De definitie van een last onder dwangsom in de Awb luidt als
volgt:
Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie
inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de
overtreding, en
b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last
niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Fysieke leefomgeving
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Tegen een last onder dwangsombeschikking kan bezwaar
worden gemaakt, een voorlopige voorziening worden gevraagd
(mits bezwaar is ingediend) en (hoger) beroep worden ingesteld.
De fysieke leefomgeving omvat de inrichting van de
woonwijk/gemeente inclusief de wegen, parken,
industrieterreinen. De kwaliteit van de fysieke leefomgeving
wordt deels bepaald door de milieukwaliteit.
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Gedoogbeschikking

Geheel of gedeeltelijke intrekking
vergunning of ontheffing

Gelijkwaardige oplossing

Handhaven

Handhaving
Handhavingsbeleid

Handhavingsuitvoeringsprogramma
Integrale handhaving
Legalisatie (concreet zicht op)

Motiveringsbeginsel

Nalevingstrategie

Normadressaat
Omgevingsdiensten

Overtreding
Preventieve handhaving
Preventiestrategie
Privaatrechtelijke handhaving

Programmatisch handhaven
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Toelichting
Een schriftelijk besluit van het bevoegde gezag voor het afzien
van het gebruik van ter beschikking staande bestuursrechtelijke
handhavingsinstrumenten voor een bepaalde termijn.
Naast een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
kan een bestuursorgaan ook als sanctie de vergunning of
ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken. Door intrekking van
een vergunning of ontheffing ontneemt het bevoegde gezag de
overtreder de juridische basis van zijn activiteit.
Er is sprake van een afwijking van (een of meerdere
voorschriften van) een vergunning/ontheffing/vrijstelling, maar
het door de rechtsregel beschermde belang wordt in dezelfde
mate of beter gewaarborgd.
Door toezicht en het toepassen van bestuursrechtelijke,
strafrechtelijk of privaatrechtelijke middelen bereiken dat
geldende rechtsregels worden nageleefd.
Zorgen dat de regels worden nageleefd door voorlichting,
toetsing, toezicht en handhaving.
Dit is een beleid(snota) voor alle betrokken beleidsvelden. Daarin
staat een beschrijving van de gemeentelijke prioriteiten, de
doelen, de strategieën en de activiteiten. Het beleid is afgestemd
met andere betrokken bestuursorganen (zoals Waterschap,
Provincie en dergelijke).
Jaarprogramma waarin wordt omschreven welke
handhavingsactiviteiten er zullen worden uitgevoerd.
Het afstemmen en samenbrengen van handhavingsactiviteiten
binnen verschillende taakvelden en/of organisaties.
Het vooruitzicht dat een overtreding binnen de geldende regels
toegestaan kan worden. Voorwaarde is dat er door de overtreder
concreet om gevraagd moet worden, bijvoorbeeld door het
aanvragen van een omgevingsvergunning.
In de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd beginsel dat
besluiten goed gemotiveerd moeten zijn, feiten moeten kloppen
en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.
Bestuurlijk vastgesteld document, waarin is vastgelegd met
welke instrumenten naleving wordt gerealiseerd en welke rol
handhaving daarbinnen speelt. Een nalevingstrategie bevat in
ieder geval een toezichtstrategie, een sanctiestrategie en een
gedoogstrategie.
Natuurlijke of rechtspersoon voor wie een bepaalde norm of
voorschrift geldt.
Diensten van provincies en gemeenten voor de uitvoering van de
VTH-taken. De Omgevingsdiensten werden eerder ook
aangeduid als Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s).
Een afwijking van een rechtsregel, waarbij geen sprake is van
een gelijkwaardige oplossing (zie artikel 5:1 lid 1 Awb).
Het vergunningsproces en het al dan niet vergunninggebonden
toezicht op activiteiten en/of gebruik.
De strategie is gericht om burgers en ondernemers spontaan
wet- en regelgeving te laten naleven.
Handhaven op grond van civiel recht in plaats van bestuursen/of strafrecht. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het om
eigendomsrecht gaat.
Een structurele en integrale aanpak van de handhaving. Daarbij
zijn prioriteiten gesteld en de handhavingsactiviteiten op elkaar
afgestemd. Bij een programmatische aanpak worden beleid en
uitvoering van beleid opgevold door evaluatie en bijsturen. Het
bevoegd gezag stelt een dergelijk uitvoeringsprogramma jaarlijks
vast.
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Rechtvaardigingsgrond

Repressieve handhaving

Sanctie
Sanctiestrategie

Schulduitsluitingsgrond

Strafuitsluitingsgrond

Strafrechtelijke handhaving
Toezicht

Toezichthouder

Toezichtstrategie

Voorlopige maatregel
Voornemen last of voorwaarschuwing
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Toelichting
Omstandigheid die de wederrechtelijkheid van een handeling bij
nader inzien wegneemt. Mogelijke reden om uiteindelijk geen
sanctie op te leggen.
Met repressie wordt bedoeld het herstellen van situaties die in
strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving of een verleende
vergunning.
Straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden
overschreden.
Bestuurlijk vastgesteld document, waarin de basisaanpak voor
het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden bij
overtredingen is vastgelegd. De sanctiestrategie omvat ten
minste:
a. een op elkaar afgestemd bestuursrechtelijk – strafrechtelijk
optreden tegen overtreding van de gestelde milieunormen;
b. een passende reactie op geconstateerde overtredingen;
c. een stringentere reactie bij voortduring van de overtreding;
d. een regeling voor optreden tegen overtredingen door de eigen
organisatie en andere overheden;
e. transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van
(standaard)overtredingen en over de zwaarte van sancties
daarvoor.
Omstandigheid die de verwijtbaarheid van een handeling bij
nader inzien wegneemt. Mogelijke reden om uiteindelijk geen
sanctie op te leggen.
Er zijn twee categorieën strafuitsluitingsgronden:
rechtvaardigheidsgronden en schulduitsluitingsgronden. Zie
aldaar.
Strafrechtelijke handhaving betekent dat, na het instellen van
een proces-verbaal, strafvervolging wordt ingesteld.
Preventief toezicht : controle op de naleving van
regels/voorschriften zonder concrete aanwijzing dat van een
strijdigheid sprake is.
Repressief toezicht is: controle op de naleving van
regels/voorschriften ten behoeve van opsporing van
strijdigheden, ten einde eventueel daar met een sanctie op te
reageren
Toezichthouders zijn ambtenaren die door of namens het college
benoemd zijn om te controleren of de rechtsregels worden
nageleefd. In hun functie als toezichthouder mogen deze
ambtenaren elke plaats, met uitzondering van een woning,
betreden. Indien noodzakelijk kunnen ze ook met bijzondere
toestemming van de burgemeester een woning zonder
toestemming van de bewoner betreden, zelfs tegen de wil van de
eigenaar of bewoner (op grond van de Algemene wet op het
binnentreden).
Bestuurlijk vastgesteld document, waarin is vastgelegd welke
vormen van toezicht worden onderscheiden en wat de
basiswerkwijze daarbij is.
Een maatregel opgelegd door de rechter of de officier van justitie
ter voorkoming van verdere overtreding van de wet.
Schriftelijke waarschuwing van het bevoegde gezag waarin
wordt aangekondigd dat, vanwege een geconstateerde
overtreding, het voornemens is een bestuursrechtelijke sanctie
op te leggen.
In dit voornemen wordt een termijn gegeven waarbinnen de
overtreder de gelegenheid krijgt om mondeling of schriftelijk zijn
zienswijze naar voren te brengen op de voorgenomen
bestuursrechtelijke sanctie (artikel 4:8 Awb).
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VTH Kwaliteitscriteria

Wraken

Zienswijze
(artikel 4:8 Awb e.v.)

Zorgvuldigheidsbeginsel
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Toelichting
Kwaliteitscriteria die inzichtelijk maken welke kwaliteit burgers,
bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en
opdrachtgevers mogen verwachten bij de uitvoering of de
invulling van taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH-taken).
Op schriftelijke wijze aangeven dat het bestuursorgaan zich het
recht voorbehoudt om handhavend op te treden, maar daar niet
per direct aan toe komt.
De belanghebbenden kunnen hun visie geven op de vraag of er
sprake is van een overtreding, of er goede redenen zijn
handhaving (tijdelijk) achterwege te laten en op de vraag welke
belangen daarmee gediend zouden zijn. Daarnaast kan
gereageerd worden op voorgenomen dwangsombedragen en
begunstigingstermijn voor zover deze bij het vragen van een
zienswijze al bekend zijn. De zienswijze kan mondeling of
schriftelijk worden ingediend bij het bevoegde gezag.
In de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd rechtsbeginsel,
dat de overheid een besluit zorgvuldig moet voorbereiden en
nemen: correcte handeling van de burger, zorgvuldig onderzoek
naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en
deugdelijke besluitvorming.

