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1. Inleiding 

 

1.1. Algemeen 

 

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet sinds haar inwerkingtreding op 1 mei 2009 in een bestuurlijk 

afhandelingsspoor voor milieumisdrijven (als aanvulling op het strafrechtelijke spoor), alsook voor 

milieu-inbreuken. 

 

Sinds 31 januari 2014 werd in het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM) een nieuw instrument voor de bestuurlijke handhaving ingevoerd, namelijk de bestuurlijke 

dwangsom. Samen met de bestuurlijke maatregelen, zoals bedoeld in art ikel 16.4.2. DABM, kunnen 

toezichthouders, provinciegouverneurs en burgemeesters sinds deze laatste decreetwijziging een 

bestuurlijke dwangsom opleggen in het geval dat de bestuurlijke maatregelen niet of niet tijdig 

worden uitgevoerd. 

 

Er moet gemotiveerd worden waarom het noodzakelijk geacht wordt om bijkomend bij de 

bestuurlijke maatregel een bestuurlijke dwangsom op te leggen. De bestuurlijke dwangsom kan 

tegelijkertijd met de bestuurlijke maatregelen (bv. een bevel om maatregelen te nemen om de milieu -

inbreuk of het milieumisdrijf te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te 

maken of herhaling ervan te voorkomen) opgelegd worden, doch dit is evenwel niet noodzakelijk. 

 

Indien de bestuurlijke maatregel tijdig wordt uitgevoerd blijft ze zonder gevolg; indien de bestuurlijke 

maatregel niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, treedt de dwangsom in werking. De bestuurlijke 

dwangsom is dus een stimulans om de opgelegde maatregelen effectief en met een zekere urgentie in 

de praktijk te brengen. De bestuurlijke dwangsom kan worden opgelegd per tijdseenheid of per 

opgelegde maatregel. 

 

Volgende punten zijn dus essentieel voor een bestuurlijke dwangsom : 

 opgelegd in het kader van een andere bestuurlijke maatregel 

 een tijdsspanne redelijkerwijze nodig voor uitvoering van de bestuurlijke maatregel 

 een berekeningswijze (per maatregel, per tijdseenheid; al dan niet met een plafond)  

 deze elementen worden door een bevoegde persoon vastgelegd en gemotiveerd 

 het doel is een stimulans om de bestuurlijke maatregel uit te voeren; het doel is geen straf. 

 

Om een uniforme toepassing van de bestuurlijke dwangsom te verzekeren, bepaalt de Vlaamse 

Regering de gevallen waarin de dwangsom kan worden opgelegd, evenals de modaliteiten ervan. 

 

Volgens het uitvoeringsbesluit van 25 april 2014 moet de beslissing tot het opleggen van een  

bestuurlijke dwangsom afdoende gemotiveerd zijn en moet deze minstens de redenen bevatten 

waarom men, bijkomend bij de bestuurlijke maatregel, het noodzakelijk acht om een dwangsom op te 

leggen. De bevoegde personen zorgen ervoor dat er geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen 

de feiten die aan de bestuurlijke dwangsom ten grondslag liggen, en de bestuurlijke dwangsom die op 

grond van die feiten wordt opgelegd. 

 

De afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) wenst dat er richtsnoeren 

voor de toepassing van de bestuurlijke dwangsom binnen het Vlaams 



 

 

  5 

milieuhandhavingsbeleid worden uitgewerkt dewelke gewestelijke toezichthouders kunnen 

hanteren bij het opleggen van de bestuurlijke dwangsom. AMMC zou op haar beurt de richtsnoeren 

kunnen hanteren bij de beoordeling van de beroepen gericht tegen de bestuurlijke dwangsom(men). 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de dwangsom voldoende prikkelend 

dient te werken, zodanig dat de overtreder de overtreding zal beëindigen. Anderzijds mag de 

dwangsom niet zodanig hoog zijn dat deze als straf kan worden gezien. 

 

1.2. Toepassingsgebied van het onderzoek 

 

In het licht van het voorgaande wordt in dit document een rechts- en domeinvergelijkende studie 

opgemaakt over de toepassingsgevallen in de praktijk en de hoogte van de dwangsom. 

 

Dit dossier omvat 2 zaken: 

A. Onderzoek van de techniek van de dwangsom als zodanig in België en de toepassing ervan in 

specifieke sectorale regelgeving. 

B. Onderzoek naar en van gelijkaardige systemen in andere Europese landen. 

 

1.2.1. Onderzoek van de techniek van de dwangsom als zodanig in België en de 

toepassing ervan in specifieke sectorale regelgeving. 

 

Daarbij zal nagegaan worden wat de dwangsom precies inhoudt? In welke gevallen kan die worden 

opgelegd? Door wie? En zijn er op voorhand bepaalde criteria uitgewerkt waarmee rekening kan / 

moet gehouden worden? 

 

Daarbij zal tevens gekeken worden in welke sectorale wetgevingen deze dwangsom – al dan niet 

onder die benaming - zo al voorkomt. Te denken valt onder meer aan de Vlaamse wetgeving op het 

vlak van energieprestaties van gebouwen, de federale economische wetgeving, de Vlaamse wetgeving 

mbt de ruimtelijke ordening. 

 

Ook de concrete modaliteiten van deze dwangsom zullen uitgewerkt worden. 

 

1.2.2. Onderzoek naar en van gelijkaardige systemen in twee landen 

 

In dit kader wordt een beperkt onderzoek gedaan naar de figuur van de dwangsom in andere 

Europese landen. 

 

1.3. Doelstelling 

 

De uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek is een antwoord bieden op de volgende vragen: 

 

- Hoe wordt het toepassingsgebied (theoretisch) afgebakend? (bvb. via regelgeving of 

discretionaire bevoegdheid? Wordt dit ingevuld via de beginselen van behoorlijk bestuur?)  

- Welke zijn de (meest voorkomende) concrete toepassingsgevallen? 
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- Welke zijn de (theoretische) criteria die gebruikt worden ter bepaling van de hoogte van de 

dwangsom? (opgenomen in regelgeving/omzendbrieven/leidraden/...)  

- Hoe worden deze criteria concreet toegepast? (bvb. forfaitaire bedragen en/of afhankelijk van 

context wordt dwangsom verhoogd/verlaagd?) 

- Wat zijn, op basis van praktijkervaring, de sterktes/successen van het systeem? 

- Wat zijn, op basis van praktijkervaring, de zwaktes/knelpunten van het systeem? 

 

Deze tekst bevat geen bronverwijzingen.  De bronnen die werden gebruikt worden overhandigd aan 

de opdrachtgever door middel van een CD Rom. De in deze bundel opgenomen tekstfragmenten 

werden op sommige plaatsen letterlijk overgenomen uit de originele tekst. 
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2. Basiswetgeving 

2.1. Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid 

 

HOOFDSTUK IV BESTUURLIJKE HANDHAVING 

 

AFDELING I ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Art. 16.4.1. 

 

De toezichthouders behouden hun toezichtrechten in de fase van de bestuurlijke handhaving. 

 

Art. 16.4.2. 

 

Bestuurlijke handhaving kan de vorm aannemen van bestuurlijke maatregelen of van bestuurlijke geldboeten. 

Samen met een bestuurlijke geldboete kan een bestuurlijke ontneming van het wederrechtelijk verkregen 

vermogensvoordeel worden opgelegd. 

 

Samen met bestuurlijke maatregelen kan een bestuurlijke dwangsom worden opgelegd voor het geval dat de 

bestuurlijke maatregelen niet of niet tijdig worden uitgevoerd. 

 

Art. 16.4.3. 

 

Bestuurlijke maatregelen of bestuurlijke geldboeten kunnen alleen worden opgelegd voor feiten die in strijd 

zijn met wettelijke voorschriften die voorafgaandelijk aan die feiten zijn bepaald en in werking zijn getreden. 

 

Art. 16.4.4. 

 

Bij het opleggen van bestuurlijke maatregelen of bestuurlijke geldboeten zorgen de personen, vermeld in 

artikel 16.4.6, alsook de gewestelijke entiteit, vermeld in artikel 16.4.25, ervoor dat er geen kennelijke 

wanverhouding bestaat tussen de feiten die aan de bestuurlijke maatregelen of bestuurlijke geldboeten ten 

grondslag liggen, en de maatregelen of de boeten die op grond van die feiten worden opgelegd. 

 

AFDELING II BESTUURLIJKE MAATREGELEN 

 

Onderafdeling I Oplegging 

 

Art. 16.4.5. 

 

Na de vaststelling van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen bestuurlijke maatregelen worden opgelegd. 

 

Bestuurlijke maatregelen kunnen worden opgelegd ten aanzien van degene die een milieu-inbreuk of een 

milieumisdrijf heeft gepleegd, alsook diegene die opdracht heeft gegeven om handelingen te stellen die een 

milieu-inbreuk of milieumisdrijf uitmaken. 
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De Vlaamse Regering kan bepalen in welke omstandigheden bestuurlijke maatregelen moeten worden 

opgelegd. 

 

Art. 16.4.6. 

 

De personen, bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen, zijn : 

1° toezichthouders, voor de milieuwetgeving waarop hun toezichtopdracht betrekking heeft; 

2° de gouverneur van een provincie of zijn plaatsvervanger, voor de milieu-inbreuken of milieumisdrijven 

aangewezen door de Vlaamse Regering; 

3° de burgemeester of zijn plaatsvervanger, voor de milieu-inbreuken of milieumisdrijven aangewezen door de 

Vlaamse Regering. 

 

Wanneer de burgemeester, de provinciegouverneur of de gemeentelijke toezichthouders geen of geen 

afdoende bestuurlijke maatregelen opleggen, kunnen de bevoegde gewestelijke toezichthouders bestuurlijke 

maatregelen opleggen. 

 

Art. 16.4.7. 

 

§ 1. De bestuurlijke maatregelen kunnen de vorm aannemen van : 

1° een bevel om maatregelen te nemen om de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf te beëindigen, de gevolgen 

ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen; 

2° een bevel om activiteiten, werkzaamheden of het gebruik van zaken te beëindigen; 

3° een feitelijke handeling van de personen, vermeld in artikel 16.4.6, op kosten van degene ten aanzien van 

wie de bestuurlijke maatregelen werden opgelegd, om de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf te beëindigen, de 

gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen; 

4° een combinatie van de maatregelen, vermeld in 1°, 2° en 3°. 

 

§ 2. De bestuurlijke maatregelen kunnen onder meer het volgende inhouden : 

1° de stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of activiteiten; 

2° het verbod op het gebruik van of de verzegeling van gebouwen, installaties, machines, toestellen, 

transportmiddelen, containers, terreinen en alles wat zich daarin of daarop bevindt; 

3° de volledige of gedeeltelijke sluiting van een inrichting; 

4° het meenemen van daarvoor vatbare zaken, met inbegrip van afvalstoffen, waarvan het bezit of het 

gebruik in strijd is met de milieuwetgeving, vermeld in artikel 16.1.1, eerste lid;  

5° het onmiddellijk vernietigen, op kosten van degene ten aanzien van wie de bestuurlijke maatregelen 

werden opgelegd, van zaken die bederfelijk zijn of waarvan het bezit verboden is. Als het om dieren gaat 

waarvan het bezit verboden is, kunnen die op kosten van degene ten aanzien van wie de bestuurlijke 

maatregelen werden opgelegd, al naar gelang het geval, ofwel onmiddellijk worden vrijgelaten, ofwel worden 

overgebracht naar een erkend opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, ofwel worden vernietigd. 

 

Voor de uitvoering van die maatregelen mogen de bevoegde personen, alsmede de personen die ze hebben 

aangewezen, elke plaats vrij betreden en het benodigde materiaal meenemen. Tot de bewoonde lokalen 

kunnen ze alleen toegang hebben als ze aan een van de volgende voorwaarden voldoen : 

1° ze hebben de voorafgaande en schriftelijke toestemming gekregen van de bewoner; 

2° ze werden ertoe voorafgaandelijk en schriftelijk gemachtigd door de rechter in de politierechtbank. In dat 

geval hebben ze alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en eenentwintig uur 's avonds. 
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De bevoegde personen kunnen bij de uitvoering van de bestuurlijke maatregelen de bijstand van de politie 

vorderen. 

 

De bepalingen van artikelen 36, 37 en 38 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 

blijven onverkort van toepassing. 

 

Art. 16.4.8. 

 

In de gevallen, vermeld in artikel 16.4.7, § 1, 1° en 2°, bevatten bestuurlijke maatregelen een einddatum om 

er uitvoering aan te geven. Bij de bepaling van die uitvoeringstermijn wordt rekening gehouden met de tijd die 

redelijkerwijs is vereist om er uitvoering aan te geven. 

 

Als er geen einddatum is bepaald, moeten de bestuurlijke maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 

 

Art. 16.4.8bis. 

 

Bestuurlijke maatregelen kunnen niet meer worden opgelegd na het verstrijken van een termijn van vijf jaar 

nadat een toezichthouder voor de milieu-inbreuk of voor het milieumisdrijf een verslag van vaststelling of een 

proces-verbaal heeft opgesteld. 

 

Art. 16.4.9. 

 

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de vorm en de inhoud van de bestuurlijke 

maatregelen. 

 

Onderafdeling II Procedure tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen 

 

Art. 16.4.10. 

 

§ 1. Bestuurlijke maatregelen worden schriftelijk of mondeling opgelegd. 

 

§ 2. De schriftelijke oplegging gebeurt door de kennisgeving van het besluit houdende de bestuurlijke 

maatregelen. 

 

§ 3. De Vlaamse Regering kan bepalen dat het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen op 

elektronische wijze wordt bezorgd. Ze bepaalt in dat geval de nadere voorwaarden. 

 

§ 4. Het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen bevat minstens : 

1° een vermelding van de milieuvoorschriften die werden geschonden; 

2° een overzicht van de vaststellingen inzake de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf; 

3° een omschrijving van de opgelegde bestuurlijke maatregelen en de uitvoeringstermijn ervan; 

4° de vermelding dat tegen het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen in beroep kan worden gegaan, 

alsook een omschrijving van de procedure om in beroep te gaan. 

 

§ 4bis. De mondelinge oplegging wordt gedaan aan diegene aan wie de bestuurlijke maatregel wordt 

opgelegd of aan andere aanwezige betrokken personen. Ook bij de mondelinge oplegging worden diegene 

aan wie de bestuurlijke maatregel wordt opgelegd of de andere aanwezige betrokken personen zo volledig 
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mogelijk geïnformeerd over de punten, vermeld in paragraaf 4, alsook over de vereiste van de tijdige 

schriftelijke bevestiging van de maatregel, vermeld in het tweede lid. 

 

Als diegene aan wie de bestuurlijke maatregel wordt opgelegd afwezig is, kan een bestuurlijke maatregel tot 

stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of activiteiten ter plaatse op een zichtbare plaats 

worden aangebracht. 

 

Op straffe van verval van de mondeling opgelegde maatregel of van de ter plaatse aangebrachte maatregel in 

geval van afwezigheid van diegene aan wie de bestuurlijke maatregel is opgelegd, moet de maatregel 

schriftelijk worden bevestigd binnen vijf werkdagen op de wijze die vermeld is voor de schriftelijke oplegging. 

 

§ 5. De Vlaamse Regering kan bepalen welke overheden op de hoogte moeten worden gebracht van de 

opgelegde bestuurlijke maatregelen en de wijze waarop dat moet gebeuren. 

 

Onderafdeling III Opheffing 

 

Art. 16.4.11. 

 

Wie bestuurlijke maatregelen neemt, is ook bevoegd om ze op te heffen. 

 

De bestuurlijke maatregelen kunnen ofwel ambtshalve opgeheven worden, ofwel op verzoek van degene ten 

aanzien van wie bestuurlijke maatregelen zijn genomen. 

 

Art. 16.4.12. 

 

In bestuurlijke maatregelen als vermeld in artikel 16.4.7, § 1, 1° of 2°, worden de voorwaarden omschreven 

waaronder ze worden opgeheven in voorkomend geval. 

 

Art. 16.4.13. 

 

Als de voorwaarden, vermeld in de bestuurlijke maatregelen, vervuld zijn, kan degene die de bestuurlijke 

maatregelen heeft genomen, ze gemotiveerd en ambtshalve opheffen. 

 

Uitzonderlijk kan die persoon bestuurlijke maatregelen als vermeld in artikel 16.4.7, § 1, 1° of 2°, 

gemotiveerd en ambtshalve opheffen als de voorwaarden die in de bestuurlijke maatregelen zijn opgelegd, 

niet zijn vervuld. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden terzake bepalen. 

 

Gemotiveerde en ambtshalve opheffing van bestuurlijke maatregelen als vermeld in artikel 16.4.7, § 1, 1° of 

2°, is eveneens mogelijk als door gewijzigde omstandigheden de oplegging van nieuwe bestuurlijke 

maatregelen vereist is. 

 

Art. 16.4.14. 

 

§ 1. Degene aan wie bestuurlijke maatregelen als vermeld in artikel 16.4.7, § 1, 1° of 2°, zijn opgelegd, kan 

een gemotiveerd verzoek tot opheffing van die bestuurlijke maatregelen richten aan degene die de 

bestuurlijke maatregelen heeft genomen. 
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§ 2. De persoon die bestuurlijke maatregelen heeft genomen beslist binnen een termijn van vijfenveertig 

dagen na de verzending of afgifte van het gemotiveerde verzoek. 

 

§ 3. In een besluit houdende de opheffing van bestuurlijke maatregelen wordt vastgesteld dat de opgelegde 

voorwaarden zijn vervuld, of dat uitzonderlijke of gewijzigde omstandigheden zich voordoen. 

 

Art. 16.4.15. 

 

Het besluit houdende de opheffing van bestuurlijke maatregelen wordt aan degene aan wie de bestuurlijke 

maatregelen werden opgelegd meegedeeld door middel van een aangetekende brief binnen een termijn van 

tien dagen. 

 

Onderafdeling IV Uitvoering 

 

Art. 16.4.16. 

 

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de uitvoering van de opgelegde bestuurlijke 

maatregelen. 

 

Als binnen de uitvoeringstermijn geen gevolg wordt gegeven aan de bestuurlijke maatregelen, vermeld in 

artikel 16.4.7, § 1, 1° of 2°, kunnen de bevoegde personen alle nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of 

doen uitvoeren, op kosten en risico van de vermoedelijke overtreder. De Vlaamse Regering kan hiervoor de 

verdere voorwaarden bepalen. 

 

Onderafdeling V Beroep tegen bestuurlijke maatregelen of tegen de bestuurlijke dwangsom 

 

Art. 16.4.17. 

 

Tegen het besluit houdende bestuurlijke maatregelen, met inbegrip van de desgevallend opgelegde 

bestuurlijke dwangsom, kan degene ten aanzien van wie de bestuurlijke maatregelen werden opgelegd, 

beroep indienen bij de minister. De beroepsindiener kan ook beroep indienen tegen de bestuurlijke dwangsom 

alleen. 

 

Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep binnen een termijn van veertien dagen vanaf de 

kennisgeving van het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen of de bestuurlijke dwangsom ingediend. 

Het beroep schorst het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen niet. 

 

Binnen een termijn van negentig dagen na de ontvangst van het beroep wordt erover uitspraak gedaan. Mits 

hiervan kennis wordt gegeven aan de beroepsindiener en de persoon die de bestuurlijke maatregelen heeft 

opgelegd, kan de minister die termijn eenmalig verlengen met negentig dagen. 

 

Bij gebrek aan tijdige beslissing vervallen de bestuurlijke maatregelen of de bestuurlijke dwangsom. Diegene 

aan wie de bestuurlijke maatregel of de bestuurlijke dwangsom werd opgelegd en de persoon die de 

bestuurlijke maatregelen of de bestuurlijke dwangsom heeft opgelegd, wordt van het verval schriftelijk op de 

hoogte gebracht. 
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Wanneer de minister het beroep tegen de bestuurlijke maatregel gegrond verklaart, vervalt de bestuurlijke 

dwangsom automatisch. 

 

Wanneer de minister het beroep tegen de bestuurlijke maatregel met inbegrip van de bestuurlijke dwangsom 

deels gegrond verklaart, vermeldt de beslissing binnen welke termijn de bestuurlijke maatregel moet worden 

uitgevoerd. 

 

Wanneer de minister het beroep tegen de bestuurlijke maatregel met inbegrip van de bestuurlijke dwangsom 

ongegrond verklaart, blijft de termijn van de bestuurlijke maatregel onveranderd. 

 

De opgelegde dwangsom is dan slechts opeisbaar de dag volgend na de dag dat de bestuurlijke maatregel 

moet zijn uitgevoerd. 

 

De Vlaamse Regering regelt de verdere voorwaarden van het beroep. 

 

Onderafdeling VI Verzoek om de oplegging van bestuurlijke maatregelen  

 

Art. 16.4.18. 

 

§ 1. De volgende personen kunnen, als ze kennis hebben van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf, bij de 

personen, vermeld in artikel 16.4.6, de oplegging van bestuurlijke maatregelen verzoeken : 

1° natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks nadeel lijden als gevolg van de milieu-inbreuk of 

het milieumisdrijf; 

2° natuurlijke personen en rechtspersonen die een belang hebben bij de beteugeling van de milieu-inbreuk of 

het milieumisdrijf; 

3° rechtspersonen in de zin van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake 

bescherming van het leefmilieu. 

 

§ 2. Het verzoek om de oplegging van bestuurlijke maatregelen moet voldoende gemotiveerd zijn en 

aannemelijk maken dat er een milieu-inbreuk of milieumisdrijf is. 

 

Het verzoek vermeldt de verzoeken die eventueel al eerder bij een persoon als vermeld in artikel 16.4.6, zijn 

ingediend. 

 

§ 3. De personen die om bestuurlijke maatregelen verzoeken, worden zo spoedig mogelijk en in elk geval 

binnen een termijn van vijfenveertig dagen na de ontvangst van het verzoek door de personen, vermeld in 

artikel 16.4.6, op de hoogte gebracht van de beslissing over het al dan niet nemen van bestuurlijke 

maatregelen en de redenen daarvoor. 

 

§ 4. Tegen de weigering om een bestuurlijke maatregel op te leggen kunnen de personen, vermeld in 

paragraaf 1, beroep indienen bij de minister. Binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het 

beroep doet de minister erover uitspraak. 

 

§ 5. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen voor de indiening, de behandeling, de beslissing en 

het beroep inzake het verzoek om bestuurlijke maatregelen. 

 

Onderafdeling VII Bestuurlijke dwangsom 
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Art. 16.4.18bis. 

 

Samen met de bestuurlijke maatregelen kan een bestuurlijke dwangsom worden opgelegd voor het geval de 

bestuurlijke maatregelen niet of niet tijdig worden uitgevoerd. 

 

De personen die volgens dit decreet bevoegd zijn om bestuurlijke maatregelen op te leggen, zijn ook bevoegd 

om een bestuurlijke dwangsom op te leggen. 

 

De dwangsom is van rechtswege opeisbaar op de dag volgend na de dag dat de bestuurlijke maatregel moest 

zijn uitgevoerd. 

 

Art. 16.4.18ter. 

 

De bestuurlijke dwangsom wordt schriftelijk opgelegd. Het besluit houdende de bestuurlijke dwangsom 

vermeldt de motieven die aan de bestuurlijke dwangsom ten grondslag liggen, alsook de hoogte en de 

modaliteiten ervan. 

 

De bestuurlijke dwangsom kan opgelegd worden per tijdseenheid alsook per opgelegde maatregel. 

 

Als de bestuurlijke dwangsom wordt opgelegd per tijdseenheid of per opgelegde maatregel, kan een 

maximumplafond van het te betalen bedrag vermeld worden. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin de dwangsom kan worden opgelegd en de modaliteiten 

ervan. 

 

De Vlaamse Regering bezorgt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze bepaling inzake de 

bestuurlijke dwangsom aan het Vlaams Parlement een verslag over de wijze waarop de bestuurlijke 

dwangsom is toegepast en doet eventueel voorstellen tot aanpassing van deze bepaling. 

 

Art. 16.4.18quater. 

 

 De opheffing van de bestuurlijke maatregelen, vermeld in de artikelen 16.4.11 tot en met 16.4.15, brengt 

automatisch de opheffing van de bestuurlijke dwangsom met zich mee. 

 

 

2.2. Besluit van 12 december 2008 van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

 

HOOFDSTUK VI Bestuurlijke maatregelen 

 

Afdeling I Bevoegdheid van de provinciegouverneur en van de burgemeester  

 

Art. 59. 
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De provinciegouverneur of zijn plaatsvervanger is bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen als: 

1° er een overtreding is van artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren; 

2° er een overtreding is van artikel 12, § 1, van het Materialendecreet;  

3° een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning wordt geëxploiteerd als vermeld in titel I van het 

Vlarem; 

4° een inrichting van klasse 2 wordt geëxploiteerd in strijd met de vergunningsvoorwaarden; 

5° een inrichting van klasse 3 wordt geëxploiteerd in strijd met de milieuvoorwaarden. 

 

Art. 60. 

 

De burgemeester of zijn plaatsvervanger is bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen als : 

1° er een overtreding is van artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren; 

2° er een overtreding is van artikel 12, § 1, van het Materialendecreet; 

3° een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning wordt geëxploiteerd; 

4° een inrichting van klasse 2 wordt geëxploiteerd in strijd met de vergunningsvoorwaarden; 

5° een inrichting van klasse 3 wordt geëxploiteerd in strijd met de milieuvoorwaarden; 

6° er een overtreding is van artikel 62 van het Bodemdecreet. 

 

Afdeling II Procedure voor het nemen van bestuurlijke maatregelen 

 

Art. 61. 

 

§ 1. Na de vaststelling van een milieumisdrijf dat de schending inhoudt van een milieuvoorwaarde inzake 

geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, inzake voorkoming of beperking van emissies in 

lucht, water en bodem of inzake voorkoming van het ontstaan van afvalstoffen bij een GPBV-installatie, 

vermeld in artikel 1, 16°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning of een inrichting, vermeld in rubriek 59 van de 

indelingslijst van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, bevelen de toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1° en 

7°, onder de vorm van aanmaningen, vermeld in artikel 16.3.27 van het decreet van 5 april 1995, de 

vermoedelijke overtreder alle passende aanvullende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat weer aan 

de geschonden milieuvoorwaarde wordt voldaan. 

 

§ 2. Als de schending van de milieuvoorwaarden, vermeld in paragraaf 1, een direct gevaar voor de 

menselijke gezondheid oplevert of als ze onmiddellijke en aanzienlijk nadelige gevolgen voor het milieu dreigt 

te hebben, bevelen de toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1° en 7°, tot wiens toezichtsopdracht het 

toezicht op de betrokken milieuvoorwaarde behoort, bij het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen, 

vermeld in artikel 16.4.10 van het decreet van 5 april 1995, de vermoedelijke overtreder de exploitatie van 

de GPBV-installatie in kwestie of het deel in kwestie ervan stop te zetten, zolang niet kan worden 

gegarandeerd dat aan de geschonden milieuvoorwaarde wordt voldaan. 

 

Art. 61/1. 

 

§ 1. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 5°, en in artikel 12, 5° /1, melden aan de afdeling, bevoegd 

voor de handhaving van het milieubeheerrecht, en aan de burgemeester dat er een besluit houdende 

bestuurlijke maatregelen is genomen. 
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De andere toezichthouders dan de toezichthouders, vermeld in het eerste lid, melden schriftelijk aan de 

provinciegouverneur, aan de burgemeester en aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een 

besluit houdende bestuurlijke maatregelen is genomen. 

 

§ 2. De provinciegouverneur of zijn plaatsvervanger meldt schriftelijk aan de burgemeester en aan de 

afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende bestuurlijke maatregelen is genomen. 

 

§ 3. De burgemeester of zijn plaatsvervanger meldt schriftelijk aan de provinciegouverneur en aan de 

afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende bestuurlijke maatregelen is genomen. 

 

Art. 61/2. 

 

§ 1. De toezichthouders, vermeld in artikel 12,5°, en 5° /1, melden aan de afdeling, bevoegd voor de 

handhaving van het milieubeheerrecht, en aan de burgemeester dat er een besluit houdende opheffing van 

bestuurlijke maatregelen is genomen. 

 

De andere toezichthouders dan de toezichthouders, vermeld in het eerste lid, melden schriftelijk aan de 

provinciegouverneur, aan de burgemeester en aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een 

besluit houdende opheffing van bestuurlijke maatregelen is genomen. 

 

§ 2. De provinciegouverneur of zijn plaatsvervanger meldt schriftelijk aan de burgemeester en aan de 

afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende opheffing van bestuurlijke maatregelen 

is genomen. 

 

§ 3. De burgemeester of zijn plaatsvervanger meldt schriftelijk aan de provinciegouverneur en aan de 

afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende opheffing van bestuurlijke maatregelen 

is genomen.  

 

Afdeling II/1 De bestuurlijke dwangsom 

 

Art. 61/3. 

 

De toezichthouders vermeld in artikel 12, 1° tot en met 10°, kunnen, wanneer zij een bestuurlijke maatregel 

opleggen voor de schending van regelgeving die tot hun toezichtopdrachten behoort, een bestuurlijke 

dwangsom opleggen. 

 

De beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom door de toezichthouders in het eerste lid moet 

medeondertekend worden door het hoofd van de afdeling waarbinnen de toezichthouders werkzaam zijn. 

 

Het totaal van dwangsommen voor eenzelfde schending kan niet meer bedragen dan 1.000.000 euro. 

 

Art. 61/4. 

 

De beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom moet afdoend gemotiveerd zijn en bevat 

minstens de redenen waarom men, bijkomend bij de bestuurlijke maatregel, het noodzakelijk acht om een 

dwangsom op te leggen. 
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Art. 61/5. 

 

Bij het opleggen van de bestuurlijke dwangsom zorgen de bevoegde personen ervoor dat er geen kennelijke 

wanverhouding bestaat tussen de feiten die aan de bestuurlijke dwangsom ten grondslag liggen, en de 

bestuurlijke dwangsom die op grond van die feiten wordt opgelegd. 

 

Afdeling III Beroepsprocedure tegen het besluit houdende bestuurlijke maatregelen  

 

Art. 62. 

 

§ 1. Tegen het besluit houdende bestuurlijke maatregelen kan de vermoedelijke overtreder beroep 

aantekenen bij de Vlaamse minister. Het beroep wordt ingediend met een aangetekende brief of door afgifte 

tegen ontvangstbewijs bij de minister, per adres van het Departement, Koning Albert II -laan 20, bus 8, 1000 

Brussel. 

 

§ 2. Het beroepschrift moet voldoen aan de volgende voorwaarden : 

1° de naam en de woonplaats vermelden van de beroepsindiener. Als woonplaatskeuze wordt gedaan bij de 

raadsman van de beroepsindiener, wordt dat in het beroepschrift aangegeven; 

2° ondertekend zijn door de beroepsindiener of zijn raadsman. Een schriftelijke machtiging wordt bijgevoegd, 

tenzij de raadsman ingeschreven is als advocaat of advocaat-stagiair; 

3° het voorwerp van het beroep vermelden, met een omschrijving van de ingeroepen argumenten; 

4° een kopie van de bestreden beslissing bevatten; 

5° in voorkomend geval een inventaris van de overtuigingsstukken bevatten. 

 

§ 3. Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde onderzoekt het 

beroep, vermeld in § 1, op zijn ontvankelijkheid : 

1° als het beroep onontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor 

bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener en de persoon die de bestuurlijke 

maatregelen heeft opgelegd daarvan met een aangetekende brief op de hoogte binnen veertien dagen na de 

ontvangst van het beroep. De procedure voor het niet ontvankelijk bevonden beroep is daarmee beëindigd; 

2° als het beroep ontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor 

bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener en de persoon die de bestuurlijke 

maatregelen heeft opgelegd daarvan met een aangetekende brief op de hoogte binnen veertien dagen na de 

ontvangst van het beroep. 

 

Binnen tien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, 2°, dient de persoon 

die de bestuurlijke maatregelen heeft opgelegd, of zijn gemachtigde het administratieve dossier met een 

aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs in bij de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke 

handhaving. Dat administratieve dossier bevat minstens een kopie van de processen-verbaal of van de 

verslagen van vaststelling die geleid hebben tot de oplegging van de bestuurlijke maatregel, alsook alle andere 

stukken en inlichtingen die relevant zijn voor de beoordeling van het beroep. 

 

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde geeft kennis van de 

termijnverlenging, vermeld in artikel 16.4.17, derde lid, van het decreet. 
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Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde stelt binnen een termijn 

van vijfenveertig dagen vanaf de ontvankelijkheidverklaring een advies op over het beroep, vermeld in § 1, en 

bezorgt dat onmiddellijk aan de minister. 

 

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde bezorgt de beslissing 

van de minister of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de beroepsindiener en aan de persoon die de 

bestuurlijke maatregelen heeft opgelegd, binnen een termijn van tien dagen na de datum van de beslissing, 

per aangetekende brief. 

 

§ 4. Uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in § 3, eerste lid, 2°, kan de 

beroepsindiener schriftelijk aan de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, vragen om gehoord te 

worden. 

 

Afdeling IV Verzoek tot oplegging van bestuurlijke maatregelen 

 

Art. 63. 

 

§ 1. Op straffe van onontvankelijkheid wordt het verzoek om oplegging van bestuurlijke maatregelen, vermeld 

in artikel 16.4.18 van het decreet, met een aangetekende brief ingediend bij de bevoegde personen, vermeld 

in artikel 16.4.6 van het decreet. Als een verzoek gericht wordt aan een persoon, die niet bevoegd is om 

bestuurlijke maatregelen op te leggen overeenkomstig artikel 16.4.6 van het decreet, of aan een instantie, 

dan stuurt deze persoon of deze instantie het verzoek zo spoedig mogelijk door naar de persoon, die 

overeenkomstig artikel 16.4.6 van het decreet wel bevoegd is om bestuurlijke maatregelen op te leggen en 

die gevat is door dit verzoek. 

 

Het verzoek is onontvankelijk als het wordt ingediend bij meer dan één bevoegd persoon als vermeld in 

artikel 16.4.6 van het decreet van 5 april 1995. 

 

§ 2. Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen : 

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de verzoeker vermelden; 

2° de aard van het verzoek vermelden, met inbegrip van een uiteenzetting van de gedragingen die een 

milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen uitmaken; 

3° een indicatie bevatten van de beweerde geschonden regelgeving waarop het verzoek steunt zonder dat 

een vergissing in de juridische kwalificatie daarbij mag leiden tot de onontvankelijkheid van het verzoek; 

4° de wijze aangeven waarop natuurlijke personen en rechtspersonen rechtstreeks nadeel ondervinden als 

gevolg van een beweerde milieu-inbreuk of een beweerd milieumisdrijf, dan wel een belang hebben bij de 

beteugeling ervan; 

5° ondertekend zijn door de verzoeker; 

6° in voorkomend geval een inventaris van de bijgevoegde stukken. 

 

In afwijking van het eerste lid, 4°, moeten de rechtspersonen in de zin van de wet van 12 januari 1993 

betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu alleen beantwoorden aan de vereisten 

die artikel 2 van deze wet stelt. 

 

§ 3. Als het verzoek ontvankelijk wordt bevonden, wordt de vermoedelijke overtreder hiervan binnen veertien 

dagen na ontvangst van het verzoek per aangetekende brief op de hoogte gebracht. 
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§ 4. De personen, vermeld in artikel 16.4.6 van het decreet, stellen, na de vermoedelijke overtreder eerst 

gehoord te hebben, de verzoeker zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een termijn van vijfenveertig 

dagen na de ontvangst van het verzoek, per aangetekende brief in kennis van de genomen beslissing. 

 

Die beslissing omschrijft in voorkomend geval de bestuurlijke maatregel die zij gepast achten, alsook de 

redenen daarvoor. 

 

De toezichthouders, vermeld in artikel 12,5° en in artikel 12,5°/1 melden aan de afdeling bevoegd voor de 

handhaving van het milieubeheerrecht, en aan het college van burgemeester en schepenen dat er een 

beslissing werd genomen. 

 

De andere toezichthouders dan de toezichthouders, vermeld in het vorige lid melden schriftelijk aan de 

deputatie, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de afdeling bevoegd voor 

milieuhandhaving, dat er een beslissing werd genomen. 

 

De toezichthouders bezorgen per aangetekende brief een kopie van de genomen beslissing aan de 

vermoedelijke overtreder. 

 

Art. 64. 

 

Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep tegen de beslissing, vermeld in artikel 16.4.18, § 4, van 

het decreet, binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van de beslissing, vermeld in artikel 63, § 

4, per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend bij de minister, per adres van het 

Departement, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. 

 

Art. 65. 

 

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid voldoen aan de volgende voorwaarden : 

1° de naam en de woonplaats van de beroepsindiener vermelden; 

2° ondertekend zijn door de beroepsindiener; 

3° het voorwerp van het beroep vermelden, met een omschrijving van de ingeroepen argumenten; 

4° een kopie van de bestreden beslissing bevatten; 

5° in voorkomend geval een inventaris van de overtuigingsstukken bevatten. 

 

Art. 66. 

 

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde onderzoekt het beroep, 

vermeld in artikel 64, op zijn ontvankelijkheid : 

1° als het beroep onontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor 

bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener, alsook de persoon die de bestreden 

beslissing heeft genomen en de vermoedelijke overtreder daarvan met een aangetekende brief op de hoogte. 

Dit gebeurt binnen veertien dagen na de ontvangst van het beroep. De procedure voor het niet ontvankelijk 

bevonden beroep is daarmee beëindigd; 

2° als het beroep ontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor 

bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener, alsook de persoon die de bestreden 

beslissing heeft genomen, en de vermoedelijke overtreder daarvan met een aangetekende brief op de hoogte 

binnen zeven dagen na de ontvangst van het beroep. 
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Binnen tien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, 2°, dient de persoon 

die de bestreden beslissing heeft genomen of zijn gemachtigde, het administratieve dossier met een 

aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs in bij de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke 

handhaving. Dat administratieve dossier bevat minstens alle stukken en inlichtingen die relevant zijn voor de 

beoordeling van het beroep. 

 

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde stelt binnen een termijn 

van dertig dagen vanaf de ontvankelijkheidsverklaring een advies op over het beroep, vermeld in artikel 64 en 

bezorgt dat onmiddellijk aan de minister. 

 

... 

 

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde bezorgt de beslissing 

van de minster of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de beroepsindiener, alsook aan de persoon die 

de bestreden beslissing heeft genomen, en aan de vermoedelijke overtreder binnen een termijn van tien 

dagen na de datum van de beslissing, met een aangetekende brief. 

 

Art. 67. 

 

In de gevallen waarin de minister beslist dat aan het verzoek gevolg moet worden gegeven, zendt het hoofd 

van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde het dossier terug naar de 

bevoegde persoon die in eerste aanleg het verzoek heeft behandeld. Die persoon behandelt opnieuw het 

verzoek om bestuurlijke maatregelen. 
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3. Methodologie 

3.1. Algemeen 

 

Zoals reeds werd vermeld worden twee zaken onderzocht. 

 

A. Onderzoek van de techniek van de dwangsom als zodanig in België en de toepassing ervan in 

specifieke sectorale regelgeving. 

B. Onderzoek naar en van gelijkaardige systemen in andere Europese landen. 

 

Het onderzoek werd beperkt tot de bestuurlijke dwangsom. Er werd geen rekening gehouden met 

de dwangsom die kan worden opgelegd door de hoven en rechtbanken of administratieve 

rechtscolleges. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen een bestuurlijke en gerechtelijke 

dwangsom. Deze laatste wordt opgelegd door de voornoemde rechtscolleges en is onderworpen aan 

andere beginselen dan degene waaraan de overheid onderworpen is. Met name is de rechter – gezien 

hij tot de rechterlijke macht behoort en niet tot de uitvoerende macht – niet gebonden aan de 

beginselen van behoorlijk bestuur. Dit impliceert onder meer dat er minstens geen uitgebreide 

motivering noodzakelijk is in hoofde van de rechter om een bepaalde dwangsom op te leggen. 

 

Tevens moet nog worden gewezen op het volgende belangrijke onderscheid tussen een gerechtelijke 

dwangsom en een bestuurlijke dwangsom. In het eerste geval is er al daadwerkelijk een veroordeling 

geweest van de betrokkene door een rechtbank. Dit betekent eveneens dat er normalerwijze reeds 

een ganse procedure is aan voorafgegaan waaraan de betrokkene klaarblijkelijk niet het nodige gevolg 

heeft gegeven. Precies om die reden kan een rechter dan een dwangsom koppelen aan de uitvoering 

van zijn vonnis / arrest. Deze heeft dan eerder een bestraffende functie; met name naast de 

verplichting om de door de rechtbank beoordeelde passende maatregel te nemen, wordt een 

dwangsom opgelegd precies om de overtreder ertoe aan te zetten het nodige gevolg te geven aan 

het vonnis / arrest. 

 

Het literatuuronderzoek werd uitgevoerd door consultatie van de rechtspraak en de rechtsleer. 

Voor wat de praktische toepassing van het gebruik van de dwangsom betreft werden diverse 

gesprekken gevoerd met de personen die worden vermeld onder punt 3.2. 

 

3.2. Gecontacteerde personen en diensten 

In het kader van dit onderzoek werden enkele diensten gecontacteerd: 

- FSMA (Financial Services and Markets Authority) 

o Hans Seeldrayers 

- Inspectie Leefomgeving en Transport 

o Germaine Dohmen 

o Kees Kuiper 

o Justine Kerssemakers-Bazen 

- Rijkswaterstaat 

o Jan Rullens 

- Volgende steden: 

o Den Haag 

o Rotterdam 
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 Jessica Roon 

o Amsterdam 

 Wouter Sietinga 

 

3.3. Onderzochte landen 

3.3.1. Algemeen 

 

Enkel België, Nederland, Frankrijk en Duitsland werden onderzocht omdat de regelgeving in deze 

landen minstens een specifieke regeling bevat waarbij een overheid kan overgaan tot het opleggen 

van een bestuurlijke dwangsom.  

 

Het Verenigd Koninkrijk werd niet geanalyseerd omdat de bestuurlijke dwangsom als zodanig niet 

bestaat in hun regelgeving. Er is enkel een administratieve geldboete voorzien. 

 

3.3.2. België 

 

Via de website www.juridat.be werd nagegaan in welke mate het begrip ‘dwangsom’ in de regelgeving 

voorkwam. Enkel met de resultaten die verband houden met het opleggen van een dwangsom door 

een administratieve overheid werd rekening gehouden. Er werd geen rekening gehouden met 

dwangsommen die door de hoven en rechtbanken of de administratieve rechtscolleges (bijvoorbeeld 

Raad van State) kunnen worden opgelegd. 

 

3.3.3. Nederland 

 

Als basis werd de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) genomen omdat dit de meest frequente 

basis is om een bestuurlijke dwangsom op te leggen. In tegenstelling tot in Vlaanderen kan deze 

dwangsom autonoom worden opgelegd, dit betekent zonder de – al dan niet gelijktijdige - oplegging 

van een bestuurlijke maatregel. Zij kan zelfs niet gecombineerd worden de last onder bestuursdwang 

in de zin van artikel 5:21 AWB. 

 

Deze bepaling van artikel 5:21 AWB luidt als volgt: 

 

 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. 

 

Het fundamentele verschil tussen de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang is dat de 

overheid bij het opleggen van deze laatste dwang de mogelijkheid heeft om over te gaan tot het 

uitvoeren van de herstelmaatregelen en deze kosten daarna kan verhalen op de overtreder. De 

overheid heeft deze mogelijkheid niet bij het opleggen van een last onder dwangsom. 

 

De bepalingen in de AWB met betrekking tot de last onder dwangsom luiden als volgt: 

 

http://www.juridat.be/
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Artikel 5:31d 

 

“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.” 

 

Artikel 5:32 

 

“1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan 

aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 

 

2. Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift 

beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.” 

 

Artikel 5:32a 

 

    “1. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 

 

2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen 

van verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren 

zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.” 

 

Artikel 5:32b 

 

“1. Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per 

tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last. 

 

2. Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. 

 

3. De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de 

beoogde werking van de dwangsom.” 

 

Artikel 5:33 

 

“Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.” 

 

Artikel 5:34 

 

“1. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder 

de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen 

ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijk onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn 

verplichtingen te voldoen. 

 

2. Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de 

last opheffen indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.” 

 

Artikel 5:35 
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“In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door 

verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd.” 

 

Artikel 5:37 

 

“1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking 

omtrent de invordering van een dwangsom. 

 

2. Het bestuursorgaan geeft voorts een beschikking omtrent de invordering van de dwangsom, indien een 

belanghebbende daarom verzoekt. 

 

    3. Het bestuursorgaan beslist binnen vier weken op het verzoek.” 

 

Artikel 5:38 

 

“1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een 

reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan blijven, vervalt die 

beschikking. 

 

2. Het bestuursorgaan kan een nieuwe beschikking tot invordering geven die in overeenstemming is met 

de gewijzigde last onder dwangsom.” 

 

Artikel 5:39 

 

“1. Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een 

beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking 

betwist. 

 

2. De bestuursrechter kan de beslissing op het beroep of hoger beroep tegen de beschikking tot 

invordering echter verwijzen naar een ander orgaan, indien behandeling door dit orgaan gewenst is. 

 

3. In beroep of hoger beroep legt de belanghebbende zo mogelijk een afschrift over van de beschikking die 

hij betwist. 

 

4. Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om voorlopige 

voorziening.” 

 

Doordat er zeer weinig informatie was over een bestuurlijke dwangsom in Frankrijk en Duitsland (in 

het Engels), werd voornamelijk de focus gelegd op het systeem in Nederland waar ook de meeste 

informatie ter beschikking was. 

 

3.3.4. Frankrijk 

 

Via de website http://www.legifrance.gouv.fr/ werd nagegaan in welke mate het begrip ‘astreinte’ in 

de regelgeving – beperkt tot de codes (dit zijn zogenaamde wetboeken) – voorkwam. Enkel met de 
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resultaten die verband houden met het opleggen van een dwangsom door een administratieve 

overheid werd rekening gehouden. Er werd geen rekening gehouden met de dwangsom die kan 

worden opgelegd door de hoven en rechtbanken of administratieve rechtscolleges. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de situatie in Frankrijk te vergelijken is met de situatie in België, nl. 

geen algemene regeling maar specifieke wettelijke bepalingen die de mogelijkheid bieden voor de 

overheid om op te treden via een bestuurlijke dwangsom. 

 

De mogelijkheid om een dwangsom op te leggen is voorzien in onder meer de volgende 

regelgevingen: 

 

- code de l'environnement: 

o artikel L581-30 (reclameborden): een vast bedrag van 200 EUR per dag en per bord 

(automatisch – geen bijkomende handeling nodig); 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la 

notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 

euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est 

réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités 

des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette 

publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat 

conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont 

été réalisés. 

 

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux 

produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été 

commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de 

dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois 

qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au 

profit de l'Etat. 

 

L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise 

ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté 

ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour 

l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa 

volonté.” 

 

De inbreuk die hieraan ten grondslag ligt wordt omschreven in artikel L581-27: 

 

 “Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au 

regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son 

application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité 
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compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la 

suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou 

préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. 

 

Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en 

demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. 

 

Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de 

laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.” 

 

- code de commerce: 

o artikel 752-23 (onwettige uitbating): een vast bedrag van 150 EUR per m² per dag; 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-

3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au 

développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur 

environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface 

de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du 

département d'implantation du magasin.  

 

Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle 

d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent 

l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non 

autorisé.  

 

Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces 

de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale 

à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement 

commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de 

sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze 

jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à 

régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros 

par mètre carré exploité illicitement.  

 

En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la 

surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces 

énoncées à l'article L. 752-16.  

 

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le 

préfet et prévues au troisième alinéa.  

 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil 

d'Etat.” 

 

- code des douanes: 



 

 

  26 

o artikel 157: maandelijkse dwangsom van 1% van de waarde van de goederen. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à 

l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par 

la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation 

de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à 

cette obligation. 

 

2. La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine pour l'entrepositaire d'être contraint de 

verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées 

de l'entrepôt, depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 jusqu'à celle de 

l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du 

présent article. 

 

3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement 

est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du 

présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office 

aux enchères publiques par l'administration des douanes.” 

 

- code de la santé publique: 

o artikel L5471-1: maximale dagelijkse dwangsom van 2.500 EUR bij het niet 

respecteren van de termijn; 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“I. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer 

une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 

5421-8, L. 5422-18, L. 5423-8, L. 5426-2, L. 5438-1, L. 5461-9 et L. 5462-8, sauf lorsque 

le manquement est commis à l'occasion d'une activité de distribution au détail de produits 

de santé.  

 

 II. - L'agence peut assortir cette sanction financière d'une astreinte journalière qui ne peut 

être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé 

à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.  

 

 III. - Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 11° 

de l'article L. 5421-8, aux 4° à 10° de l'article L. 5423-8, ainsi qu'aux articles L. 5426-2, L. 

5438-1, au 8° de l'article L. 5461-9 et au 7° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 

150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors du 

dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.  

 

 Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 12° de l'article 

L. 5421-8, à l'article L. 5422-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5423-8, aux 1° à 7° de l'article 

L. 5461-9 et aux 1° à 6° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour 

une personne physique et à 30 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos 
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pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d'un million d'euros, pour 

une personne morale.  

 

 En cas de constatations de l'un des manquements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 

5422-18, aux 6° et 7° de l'article L. 5461-9 et au 6° de l'article L. 5462-8, l'agence peut 

prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, après que 

l'entreprise concernée a été mise en demeure.  

 

 IV. - L'agence peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au 

titre du I du présent article sur son site internet.” 

 

- code de l’energie: 

o artikel L631-5: maximale dagelijkse dwangsom van 1.500 EUR. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, 

l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour 

de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la 

limite maximale de 1 500 €.” 

 

Er is zeer weinig informatie beschikbaar over de toepassing van de bestuurlijke dwangsom in 

Frankrijk en zijn praktische toepassingen. Er is geen algemene bepaling ter beschikking die de 

bestuurlijke dwangsom regelt zoals in Nederland. 

 

3.3.5. Duitsland 

 

In Duitsland is er een algemene wet bestuursrecht zowel op federaal niveau als op het niveau van de 

deelstaten. Deze regeling is te vergelijken met de algemene wet bestuursrecht in Nederland. 

 

De federale bepaling (§ 11 VwVG) luidt als volgt: 

 

“(1) Kann eine Handlung durch einen anderen nicht vorgenommen werden und hängt sie nur vom 

Willen des Pflichtigen ab, so kann der Pflichtige zur Vornahme der Handlung durch ein Zwangsgeld 

angehalten werden. Bei vertretbaren Handlungen kann es verhängt werden, wenn die 

Ersatzvornahme untunlich ist, besonders, wenn der Pflichtige außerstande ist, die Kosten zu tragen, 

die aus der Ausführung durch einen anderen entstehen. 

 

(2) Das Zwangsgeld ist auch zulässig, wenn der Pflichtige der Verpflichtung zuwiderhandelt, eine 

Handlung zu dulden oder zu unterlassen. 

 

(3) Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt bis zu 25 000 Euro.” 

 

De bepaling van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (§ 60 VwVG NRW) luidt als volgt: 
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“(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens zehn und höchstens hunderttausend Euro schriftlich 

festgesetzt. Bei der Bemessung des Zwangsgeldes ist auch das wirtschaftliche Interesse des 

Betroffenen an der Nichtbefolgung des Verwaltungsaktes zu berücksichtigen. Das Zwangsmittel kann 

beliebig oft wiederholt werden. 

 

(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist dem Betroffenen eine angemessene Frist zur Zahlung 

einzuräumen. 

 

(3) Zahlt der Betroffene das Zwangsgeld nicht fristgerecht, so wird es im 

Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Die Beitreibung unterbleibt, sobald der Betroffene die 

gebotene Handlung ausführt oder die zu duldende Maßnahme gestattet; ein Zwangsgeld ist jedoch 

beizutreiben, wenn der Duldungs- oder Unterlassungspflicht zuwidergehandelt worden ist, deren 

Erfüllung durch die Androhung des Zwangsgeldes erreicht werden sollte; § 26 findet entsprechend 

Anwendung.” 

 

De bepaling van de deelstaat Hessen (§ 76 HessVwVG) luidt als volgt: 

 

“(1) Wird die Verpflichtung zu einer Handlung, die ein anderer als der Pflichtige nicht vornehmen 

kann (unvertretbare Handlung) oder zu einer Duldung oder Unterlassung nicht oder nicht vollständig 

erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehörde den Pflichtigen zu der geforderten Handlung, Duldung 

oder Unterlassung durch Festsetzung eines Zwangsgeldes anhalten. Auch zu einer vertretbaren 

Handlung kann der Pflichtige durch Festsetzung eines Zwangsgeldes angehalten werden. 

 

(2) Das Zwangsgeld beträgt mindestens 10 und höchstens 50000 Euro. 

 

(3) Von der erneuten Androhung einer Zwangsgeldfestsetzung kann abgesehen werden, wenn 

 

1.    die Vollstreckung eines Zwangsgeldes wirkungslos geblieben ist, 

2.    das erneute Zwangsgeld in gleicher Höhe festgesetzt und 

3.    der Pflichtige bei Androhung des ersten Zwangsgeldes auf diese Möglichkeit hingewiesen worden 

ist.” 

 

In het bestek werd opgenomen dat de informatie zou worden verwerkt voor zover deze Engelstalig 

is. Bij gebrek aan meer gedetailleerde informatie in het Engels werden geen verdere opzoekingen 

verricht.  
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4. Theoretische afbakening 

 

4.1. Definitie van een bestuurlijke dwangsom 

 

Het Vlaamse decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed bevat een definitie van het 

begrip last onder dwangsom (artikel 2.1, 35°): 

 

“de door de inspecteur Onroerend Erfgoed opgelegde last die ertoe strekt de overtreder onder 

dreiging van aantasting van zijn vermogen aan te zetten de gevolgen van de inbreuk ongedaan te 

maken of verdere inbreuk of herhaling van de inbreuk te voorkomen” 

 

Deze definitie kan ook worden toegepast in het kader van het decreet algemene bepalingen 

milieubeleid. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat een andersluidende definitie moet worden 

voorgesteld. 

 

Een last mag niet verder strekken dan noodzakelijk om de overtreding te beëindigen. De bewijslast 

dat sprake is van een overtreding rust op het bestuursorgaan. 

 

Kenmerken van een dwangsom: 

- herstelsanctie (herstel van een onrechtmatige in een rechtmatige toestand) – geen 

strafsanctie (mag niet verder strekken dan nodig om het doel daarvan te verwezenlijken, te 

weten het ongedaan maken) 

- keuze voor de overtreder om bestuursmaatregel na te leven of niet (elk nadeel kan worden 

voorkomen door zich te houden aan de voorschriften) ; 

- voorwaardelijk karakter (enkel te voldoen bij miskenning bestuursmaatregel) 

- toekomstgericht (enkel bij het niet of niet-tijdig uitvoeren van de bestuursmaatregel);  

- vorm van drukkingsmiddel (financiële prikkel) om de opgelegde bestuursmaatregel na te 

leven binnen de opgelegde termijn 

- per tijdseenheid vertraging of per vaststelde overtreding 

 

4.2. Definitie van een geldboete 

 

De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie. Van een bestraffende sanctie is sprake als de 

sanctie voornamelijk strekt tot leedtoevoeging. Deze leedtoevoeging heeft vergelding en preventie 

ten doel. Bij bestraffende sancties gaat het vooral om het (achteraf) bestraffen van de dader en niet 

(zozeer) om het herstel van een rechtmatige toestand. 

 

Kenmerken van een geldboete: 

- strafsanctie – bestraffen van inbreuk op een rechtsnorm 

- niet gericht op herstel 

- geen keuzevrijheid bij de overtreder 

- gericht op het verleden 

- bij overtredingen die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt of al zijn hersteld  
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5. Toepassingen in België 

5.1. Algemeen 

 

In het Belgische recht zijn er verschillende voorbeelden te vinden van bestuurlijke dwangsommen. 

Deze zijn onder andere te vinden in het financiële, energie- en stedenbouwkundig recht. 

 

5.2. Financiële recht 

 

 

wet van 25 april 2014 op 

het statuut van en het 

toezicht op 

kredietinstellingen 

 

niet naleven 

van 

termijnen 

 

Nationale 

Bank van 

België 

 

een dwangsom 

opleggen van 

maximum 2.500.000 

euro per 

overtreding en 

maximum 50.000 

euro per dag 

vertraging. 

 

Bij de vaststelling 

van het bedrag van 

de dwangsom 

wordt met name 

rekening gehouden 

met a) de ernst van 

de vastgestelde 

tekortkomingen en, 

in voorkomend 

geval, de potentiële 

impact van die 

tekortkomingen op 

de stabiliteit van 

het financiële 

stelsel; b) de 

financiële 

draagkracht van de 

betrokken 

onderneming, zoals 

die met name blijkt 

uit haar omzet. 

 

 

wetboek economisch 

recht 

 

niet naleven 

van 

termijnen 

 

FSMA 

 

de betaling van een 

dwangsom opleggen 

die voor de 

kredietgevers niet 

meer mag bedragen 

dan 5.000 euro per 

dag vertraging, noch 

in totaal 50.000 

euro per inbreuk, 

en die voor de 

kredietbemiddelaars 

niet meer mag 

bedragen dan 500 
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euro per dag 

vertraging, noch in 

totaal 25.000 euro. 

 

 

5.3. Energierecht 

 

 

wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt  

 

niet verstrekken 

van informatie 

 

Algemene Directie 

Energie 

 

Een dwangsom van een 

maximumbedrag van 1 % 

van de jaaromzet van de 

betrokken activiteit in 

België 

 

  

niet naleven van 

termijnen 

 

CREG (Commissie 

voor de Regulering 

van de Elektriciteit 

en het Gas) 

 

De dwangsom mag, per 

kalenderdag, niet minder 

bedragen dan 250 euro, 

noch meer bedragen dan 

50.000 euro, noch in het 

totaal 2.500.000 euro 

overschrijden. 

 

  

niet naleven van 

termijnen 

 

CREG 

 

recidive: dwangsom 

maximaal vermeerderen 

tot het dubbele van het 

maximale bedrag  

 

 

wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer 

van gasachtige produkten 

en andere door middel 

van leidingen  

 

niet verstrekken 

van informatie 

 

Algemene Directie 

Energie 

 

Een dwangsom van een 

maximumbedrag van 1 % 

van de jaaromzet van de 

betrokken activiteit in 

België 

 

  

niet naleven van 

termijnen 

 

CREG 

 

De dwangsom mag, per 

kalenderdag, niet minder 

bedragen dan 250 euro, 

noch meer bedragen dan 

50.000 euro, noch in het 

totaal 2.500.000 euro 

overschrijden. 
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niet naleven van 

termijnen 

 

CREG 

 

recidive: dwangsom 

maximaal vermeerderen 

tot het dubbele van het 

maximale bedrag 

 

 

5.4. Stedenbouw 

 

 

decreet van 12 juli 2013 

betreffende het 

onroerend erfgoed  

 

inbreuken op het 

decreet 

 

inspecteur 

Onroerend Erfgoed 

 

De inspecteur Onroerend 

Erfgoed stelt de dwangsom 

in het besluit vast op een 

bedrag ineens, op een 

bedrag per tijdseenheid 

waarin de last niet is 

uitgevoerd of per 

overtreding van de last. De 

inspecteur Onroerend 

Erfgoed kan een bedrag 

vaststellen waarboven geen 

dwangsom meer wordt 

verbeurd. 

 

 

 

Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening van 

15 mei 2009 

 

stedenbouwkundige 

inbreuken 

 

stedenbouwkundige 

inspecteur of de 

burgemeester  

 

De stedenbouwkundige 

inspecteur of de 

burgemeester stelt de 

dwangsom in het besluit 

vast op een bedrag ineens, 

op een bedrag per 

tijdseenheid waarin de last 

niet is uitgevoerd of per 

overtreding van de last, 

zonder dat die dwangsom 

betrekking kan hebben op 

de betaling van de 

meerwaarde als onderdeel 

van deze last. De 

stedenbouwkundige 

inspecteur of de 

burgemeester kan een 
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bedrag vaststellen 

waarboven geen 

dwangsom meer wordt 

verbeurd. 

 

  



 

 

  34 

6. Criteria ter bepaling van de hoogte van de dwangsom 

 

6.1. Criteria uit de praktijk 

De criteria voor het bepalen van de dwangsom op zich, alsmede de eventuele hoogte ervan, worden 

in de meeste gevallen niet opgenomen in de regelgeving. De criteria komen dan voornamelijk uit de 

dagelijkse praktijk of de rechtspraak van de Raad van State in Nederland. 

 

De hoogte van de dwangsom moet doelgericht op de ernst van de overtreding worden afgestemd 

(evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding ongedaan te maken of te voorkomen 

(effectiviteit). 

 

Soms wordt de hoogt van de dwangsom ook bepaald nadat een risicoanalyse werd uitgevoerd 

waarbij aan een bepaald risico een bepaalde prioriteit wordt gekoppeld. Bijkomend wordt in 

sommige gevallen een indexatie voorzien van de bedragen. 

 

De op te leggen dwangsom moet beduidend hoger zijn dan winst plus kosten voor de overtreder, 

om zo een voldoende prikkel tot het beëindigen van de overtreding te bekomen. Het maximaal te 

verbeuren bedrag zelf kan ‘voldoende’ hoog zijn . Er moet ook over worden gewaakt dat het bedrag 

per tijdseenheid, waarmee dit maximum wordt opgebouwd, voldoende hoog is zodat de overtreding 

daadwerkelijk wordt aangepakt door de overtreder. 

 

De dwangsom mag niet zo hoog zijn dat deze niet meer in een redelijke verhouding staat tot winst, 

kosten en milieuschade. De Raad van State in Nederland zou wel een verhoging van ongeveer 50% 

op de kosten van beëindiging toelaten. De dwangsom mag dus ook niet veel hoger zijn dan 

toereikend om de overtreder te bewegen conform te handelen. 

 

Ook de vorm van de dwangsom speelt een rol: 

 bedrag per overtreding bij zich herhalende overtredingen 

 bedrag per tijdsduur bij voortdurende overtredingen 

 bedrag per meeteenheid ingeval van normoverschrijdingen 

 

Een bestuursorgaan kan, nadat een dwangsom zonder het gewenste resultaat is verbeurd, opnieuw 

een hogere dwangsom opleggen.  

 

Vaak wordt het financiële voordeel indicatief berekend aan de hand van de winst welke wordt 

gedorven als de verboden activiteit wordt gestaakt. Vaak wordt vergeten dat ook veel vaste kosten 

worden ‘terugverdiend’ als de verboden activiteit wordt voortgezet . Bijvoorbeeld de huur of 

afschrijving van gebouwen, vaste personeelskosten en (een deel van de) energiekosten. Bovendien 

kan het voldoen aan een last onder dwangsom, zeker op korte termijn, extra schade voor de 

overtreder met zich meebrengen. De vraag kan worden gesteld of bij de berekening mag worden 

uitgegaan van een normaal renderend bedrijf binnen de eigen branche of van de individuele fina nciële 

positie van het bedrijf. 

 

Ook de bedrijfseconomie en het fiscale recht spelen een rol doordat mogelijk betaalde 

dwangsommen als bedrijfskosten worden opgevoerd en dus fiscaal aftrekbaar zijn. Bij de vaststelling 

van de hoogte van dwangsommen moet hier rekening mee worden gehouden. Hoewel andere 
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rechtsleer stelt dat – op basis van vaste rechtspraak – het niet relevant is dat verbeurde 

dwangsommen al dan niet ten laste kunnen worden gebracht van de winst van een onderneming, 

waardoor minder belasting behoeft te worden afgedragen. 

 

In het geval er geen heldere berekeningsgrondslagen zijn te formuleren of te ach terhalen, gaat de 

voorkeur uit van forfaitaire maatstaven, bijvoorbeeld een factor maal de ingeschatte gederfde winst  

of de ingeschatte investering die gedaan moet worden om voldoende maatregelen te nemen , na 

correctie voor fiscale effecten. 

 

Voor identieke overtredingen, onder gelijke omstandigheden moeten gelijke dwangsommen worden 

opgelegd. In een aantal gevallen kan gekozen worden voor standaardbedragen voor specifieke 

concrete overtredingen. Dan hoeft de hoogte ook niet meer per geval te worden gemotiveerd en 

kan volstaan worden met verwijzing naar de lijst met standaardbedragen. 

 

Concluderend wordt gesteld dat er geen duidelijke regels zijn om de hoogte van dwangsommen vast 

te stellen. Belangrijk is wel dat de vaststelling zo goed mogelijk gemotiveerd plaatsvindt. 

 

Eveneens is een duidelijk beleidskader nodig dat een uniforme toepassing verzekert en wordt best 

gewerkt met minimum en maximum bedragen. In dit kader kan worden verwezen naar de studie die 

uitgevoerd werd in Nederland met betrekking tot het bepalen van ‘kernbepalingen’. Het materiële 

milieurecht is ingedeeld in kernbepalingen en niet-kernbepalingen. Een kernbepaling is een voorschrift 

dat de kern vormt van bepaalde regelingen of vergunningen. De kernbepalingen zijn opgesomd in een 

bijlage bij de ‘aanwijzing handhaving milieurecht’. Bij overtreding van een kernbepaling dient in 

principe stringenter te worden gehandhaafd (namelijk door middel van een bestuurlijke beschikking 

c.q. een proces-verbaal) dan bij een niet-kernbepaling (in welk geval kan worden volstaan met een 

waarschuwing met termijnstelling). 

 

Uit de gesprekken blijkt wel dat het voornamelijk nattevingerwerk is en de hoogt van de dwangsom 

wordt bepaald aan de hand van de praktijkervaring of gesprekken met collega’s. 

 

Criteria vermeld in de Nederlandse algemene wet bestuursrecht die in aanmerking worden genomen 

(over alle beleidsdomeinen heen) op basis van al dan niet wetenschappelijke studies uit het verleden : 

 

 de zwaarte van het geschonden belang 

o de mate waarin de overtreder voor een gevaarlijke situatie zorgt 

o de mate van precedentwerking die uitgaat van deze overtreding 

o algemene belangen bij handhaving van regels (geloofwaardigheid bestuur)  

o de locatie van de illegale activiteit 

o de ernst van de bedrijfsmatige activiteiten 

o het financieel voordeel wat de overtreder behaalt met voortzetting van de 

overtreding 

o het gegeven of legalisatie al dan niet mogelijk is 

o het gegeven dat er sprake is van meerdere overtredingen 

o de mate van afwijking van het bestemmingsplan van de bedrijfsmatige activiteiten 

o de mate van overlast voor derden 

o de afmetingen van het bouwwerk 
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 beoogde werking van de dwangsom 

o van de dwangsom moet een voldoende prikkel uitgaan om de overtreding te 

beëindigen 

o wel of geen spoedeisend geval 

o financieel gewin 

o kosten voor afbraak van de schuur 

o bouwkosten 

o de kosten voor huur van andere ruimte 

o geschatte kosten bouwwerk 

o dwingend karakter 

o voordeel van Het voortzetten van de overtreding 

 

 recidive (reeds eerdere last niet nageleefd) 

 

Uit een praktijkvoorbeeld dat handelde over het bouwen zonder vergunning hebben we de 

volgende criteria kunnen afleiden: 

 

o het financiële voordeel dat door de overtreder ten gevolge van de overtreding 

behaald kan worden 

o de financiële situatie van de overtreder 

o de economische waarde van de schuur (berekend op basis van grondprijzen etc.) 

o de kosten die eraan verbonden zijn, als de gemeente zelf de schuur moet afbreken. 

o recidive; jegens deze overtreder is al eerder handhavend opgetreden 

o eerdere, soortgelijke overtredingen en de hoogtes die daarbij zijn gehanteerd. 

o voldoende prikkel aanwezig om de overtreding te doen beëindigen 

o de ernst van de overtreding (al dan niet afgebakend via categorieën) 

o de geschatte bouwsom (eventueel x een bepaalde percentage) 

o de gevolgen van de overtreding 

o gevaarzetting 

o ernst van bedrijfsmatig handelen in strijd met bestemmingsplan 

o zwaarte van het belang van handhaving van de weten regelgeving 

o huur/afschrijvingen bedrijfspand met deze afmetingen 

o richtlijnen 

o voorkomen van herhaling 

o omvang van de onderneming 

o het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel dat de overtreder heeft genoten 

o bevestiging van normen (geloofwaardigheid normerende overheid)  

o alternatieven aanwezig 

o naleefgedrag doelgroep 

o verwezen naar beleidsregel 

o veiligheid 

o overlast 

o type inbreuk 

o het feit dat er sprake is van meerdere overtredingen 

o hoogtes soortgelijke overtredingen binnen de gemeente 

o bouwen zonder vergunning/strijdig gebruik schuur 

o afwijkende materiaal gebruik dan standaard 
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o het te behalen financiële voordeel 

o een (ernstig) risico voor het milieu 

o een afweging te maken tussen het algemene belang bij handhaving van regels en de 

belangen van de overtreder 

 

Criteria die blijken uit beleidsdocumenten en de rechtspraak van Nederland: 

 omvang van de onderneming en inrichting, omvang en ernst van de milieuschade, mate van 

overlast en de vereiste investeringen 

 rechtsvorm, kapitaal, draagkracht, het aantal werknemers, de omzet en de winst van de 

onderneming 

 (ernst van de) overtreding  

 de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen of de gevolgen 

daarvan ongedaan te maken 

 de omvang van de (mogelijke) (milieu)schade 

 te behalen financieel voordeel bij instandhouden van de overtreding 

 herhaling: dezelfde overtreding, dezelfde plaats, dezelfde periode 

 evenredigheid 

 op basis van de eigen financiële kost bij herstel 

 hoger zijn dan de te verwachten kosten 

 financiële voordeel dat een overtreder in de toekomst kan verwachten bij het niet naleven 

van de regels 

 de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan 

 geen gehoor geven aan eerdere verzoeken van het bestuursorgaan de onrechtmatige situatie 

te herstellen en een cumulatie van overtredingen 

 

 

6.2. Criteria om geen dwangsom op te leggen 

 

In Nederland geldt het principe van de beginselplicht. Dit houdt in dat het bestuur in beginsel 

verplicht is om te handhaven en slechts bij bijzondere omstandigheden dit niet moet doen. 

 

Dit kan omwille van de volgende redenen: 

 concreet zicht op legalisatie 

 redelijke termijn 

 evenredigheid 

o overtreding van zeer geringe aard en ernst 

o geen schade aan belangen van derden door het achterwege blijven van handhavend 

optreden 

 redelijkheid 

o geen belangenafweging 

 beëindiging van een overtreding is onmogelijk  

 onbekende overtreder 

 overtreder had niet de macht om overtreding ongedaan te maken 

 overmacht 

 onuitvoerbare mogelijkheden  
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 gevaarzettingsdelicten (gevaarlijke situaties (gevaar voor openbare orde of veiligheid)  

 nadeel voor het woon- of leefmilieu 

 groot economisch voordeel als gevolg van de overtreding (ten minste een bedrag van € 

50.000) – in dit geval kan strafrechtelijk optreden aangewezen zijn 

 sprake van een malafide, calculerende, recidiverende of belemmerende overtreder – in dit 

geval kan strafrechtelijk optreden aangewezen zijn 

 risico dat de overtreding ondanks de last onder dwangsom nog zou worden voortgezet of 

herhaald 

 buitenlandse overtreders – noodzakelijke toepassing van andere middelen 

 

Wanneer aan de last van de dwangsombeschikking alleen kan worden voldaan door sluiting van de 

gehele inrichting en dat niet de bedoeling was, is het opleggen van een last onder dwangsom niet het 

juiste middel om aan de geconstateerde overtredingen een einde te maken. 

 

6.3. Criteria zonder invloed 

 

In Nederland komen uit de literatuurstudie ook criteria naar voor die geen invloed hebben op het 

opleggen van de dwangsom of de hoogte van de dwangsom. 

 

Het gaat hier onder meer om: 

 aanzienlijke financiële gevolgen (inclusief mogelijk faillissement) 

 mogelijk tot verlies van arbeidsplaatsen 

 het in het verleden behaalde financiële voordeel 

 draagkracht van de overtreder (financiële omstandigheden van de overtreder) – Raad van 

State in Nederland is van oordeel dat de overtreder dit te danken heeft aan zijn eigen 

gedraging 

 mogelijke kapitaalvernietiging 

 de kosten van bestuursdwang – die kosten zijn hoger 

 de maximumhoogte van de boete die voor de overtreding kan worden opgelegd 

 

6.4. Maximumbedrag 

In Nederland is de overheid verplicht om in een dwangsombeschikking een bedrag te vermelden 

waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd. Dit bedrag dient in een redelijke verhouding  

te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de 

dwangsomoplegging. Daarvan is geen sprake indien het maximum bedrag zo is gekozen dat de 

overtreder honderd keer een dwangsom kan verbeuren voordat het maximum is bereikt. 

 

Het maximumbedrag moet eveneens worden gemotiveerd in de beslissing. 

 

Een maximum dat pas na honderd overtredingen wordt bereikt, staat haast per definitie niet in een  

redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de 

dwangsom. In een dergelijk geval zal of het maximum lager moeten worden vastgesteld of - 

als er sprake is van een ernstige overtreding - de dwangsom moeten worden verhoogd. Bij het 

bepalen van de hoogte van de dwangsom komt het bestuursorgaan een redelijke mate van vrijheid 

toe. 
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De hoogte van de gekozen bedragen en het maximum te verbeuren bedrag hebben primair tot doel 

de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (gericht op het herstellend karakter van de 

dwangsom), waarbij het gaat om maatwerk van geval tot geval. 

 

 

7. Begunstigingstermijn 

 

De zwaarte van de overtreding is een indicatie voor de snelheid waarmee de overtreding ongedaan 

moet worden gemaakt, dus voor de lengte van de begunstigingstermijn . Deze termijn mag niet 

wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk om de overtreding te beëindigen. Deze mag 

ook niet korter zijn dan nodig is om aan de last te voldoen. De begunstigingstermijn dient er immers 

toe de overtreder in de gelegenheid te stellen de last uit te voeren zonder dat de dwangsom wordt 

verbeurd. 

 

De begunstigingstermijn moet in de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Wanneer precies sprake is 

van een redelijke termijn is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. In ieder geval 

moet de termijn lang genoeg zijn om de voorgeschreven maatregelen te kunnen effectueren. De 

termijn mag (iets) langer zijn dan strikt noodzakelijk is. Daarbij kan meespelen hoe lang een bepaalde 

illegale toestand al voortduurt. De rechter toetst marginaal. 

 

Als beëindiging van een overtreding op korte termijn is vereist en eenvoudig ongedaan gemaakt kan 

worden, dan kan een kortere begunstigingstermijn worden gehanteerd. 

 

Als een overtreder voor het kunnen beëindigen van een overtreding afhankelijk is van derden  (bv. 

andere bestuursorganen) en beëindiging van de overtreding is niet op korte termijn noodzakelijk, dan 

kan een langere termijn worden gegund. Ook kan rekening worden gehouden met  het seizoen 

waarin de overtreding is geconstateerd. In voorkomend geval moet rekening gehouden worden met 

de in de zaak betrokken belangen. 

 

De vaststelling dat reeds gedurende lange(re) tijd sprake is van een overtreding is geen reden om een 

langere begunstigingstermijn te geven omdat deze omstandigheid niet van invloed is op de termijn  

waarbinnen de overtreding kan worden beëindigd. 

 

De begunstigingstermijn hoeft ook niet te worden gekoppeld aan de termijn die nodig is om de 

overtreding te legaliseren. 

 

Bij de beoordeling van de lengte van de begunstigingstermijn kan mede acht worden geslagen op de 

tijd dat de overtreder reeds op de hoogte is van het voornemen van het bestuursorgaan om 

handhavend optreden.  

 

Bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als de overtreding lange tijd is gedoogd, kunnen maken dat 

een langere begunstigingstermijn moet worden gegeven. 

 

Tot slot moet voldoende duidelijk zijn wanneer de begunstigingstermijn aanvangt en een verstreken 

begunstigingstermijn kan niet worden verlengd. 
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8. Beginselen van behoorlijk bestuur 

8.1.1. Nederland 

8.1.1.1. Motiveringsplicht 

 

Een last moet voldoende duidelijk zijn omschreven, opdat de overtreder weet wat hij heeft te doen 

of te laten om bestuursdwang, dan wel verbeurte van dwangsommen te voorkomen. Bijvoorbeeld 

door slordig taalgebruik kon niet worden vastgesteld dat niet aan de last was voldaan. Het besluit 

moet dus zeer precies worden opgesteld. 

 

De vaststelling van de hoogte van de dwangsom wordt in hoge mate overgelaten aan het 

bestuursorgaan en de rechter toetst die hoogte slechts marginaal. Maar wanneer voor de hoogte van 

de dwangsom beleidsregels zijn vastgesteld kan het bestuursorgaan daar niet zonder goede 

motivering van afwijken. 

 

Deze beoordelingsvrijheid neemt echter niet weg dat aan de hoogte van de dwangsom een 

(begrijpelijke) motivering ten grondslag moet liggen, waarbij gelet moet worden op de 

omstandigheden van het geval. Dit uitgangspunt geldt onverkort indien het bestuursorgaan bij het 

vaststellen van de dwangsom gebruik maakt van in een beleidsregel vastgelegde bedragen. Een 

bestuursorgaan mag de hoogte van een dwangsom in een concreet geval niet louter vaststellen op 

grond van vooraf gemaakte algemene overwegingen, maar moet zich ervan vergewissen dat de 

dwangsom in het concrete geval proportioneel is. Een algemene verwijzing naar de geschonden norm 

en de beleidsregels volstaat niet. Evenmin zal een dwangsombesluit waarin de hoogte van de 

dwangsom op onjuiste of onbegrijpelijke wijze is berekend de rechterlijke toets doorstaan. 

 

De rechtszekerheid vereist dat het de overtreder in ieder geval helder moet zijn dat aan hem een 

last onder dwangsom is opgelegd. De formulering dat een last onder dwangsom zal worden opgelegd 

indien de last niet wordt nageleefd, voldoet niet aan dit vereiste. Ook de last zelf moet voldoende 

duidelijk worden omgeschreven.  

 

Dwangsombesluiten waarin als last is opgenomen het beëindigen of voorkomen van (herhaalde) 

overtreding van een bepaald voorschrift staan evenzeer op gespannen voet met het 

rechtszekerheidsbeginsel en het bepaalde in 5:32a Awb. Uitzondering hierop vormt de situatie dat 

het genoemde voorschrift zodanig concreet is dat in redelijk geen twijfel kan bestaan over de te 

nemen maatregelen, of als anderszins uit het dwangsombesluit duidelijk naar voren komt wat van de 

overtreder wordt verwacht. 

 

Het vereiste van een duidelijke last gaat echter niet zover dat het bestuursorgaan specifieke 

maatregelen moet voorschrijven om aan de overtreding een einde te maken.  

 

8.1.1.2. Gelijkheidsbeginsel 

 

Met grote regelmaat beroepen overtreders zich op het gelijkheidsbeginsel. In die gevallen ligt het op 

de weg van het bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat er in vergelijkbare gevallen niet van 

handhavend optreden wordt afgezien, zodat het gelijkheidsbeginsel zich niet tegen handhavend  

optreden in het specifieke geval verzet. Van belang daarbij kan zijn dat wordt opgetreden naar 
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aanleiding van een verzoek, dat kan verklaren waarom aan handhaving in een specifiek geval prioriteit 

wordt gegeven. Het helpt als het bestuursorgaan vergelijkbare gevallen kan benoemen waarin de 

overtreding ook heeft geleid tot handhavend optreden (of de voorbereidingen daartoe). 

Omgekeerd kan een vastgesteld prioriteringsbeleid het bestuursorgaan goede diensten bewijzen bij 

het motiveren waarom het in een specifiek geval (vooralsnog) afziet van oplegging van een 

(herstel)sanctie. 

 

Het gelijkheidsbeginsel vergt een consistent en doordacht bestuursbeleid. Het veronderstelt dat het 

bestuur welbewust richting geeft en derhalve een algemene gedragslijn volgt bij het optreden in 

vergelijkbare gevallen. 

 

8.1.1.3. Machtsafwending 

 

Een overheid kan haar bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom niet voor een 

ander oogmerk gebruiken dan waar dit voor bedoeld was. Bijvoorbeeld het bestuursorgaan dat met 

het opleggen van de last niet zozeer het oog had op het stilleggen van de werkzaamheden, maar meer 

op een signaal aan de buitenwereld dat dit soort situaties niet gedoogd werden.  

 

Het bestuursorgaan handelt hierdoor in strijd met het verbod van machtsafwending. 

 

8.1.2. België 

8.1.2.1. Motiveringsplicht 

 

Het dwangsombesluit ressorteert onder het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

In het geval een bestuurlijke dwangsom wordt gekoppeld aan een bestuurlijke maatregel moet deze 

zowel materieel als formeel worden gemotiveerd. Dit houdt het vermelden in van de toepasselijke 

wetsbepalingen, de feiten en de redenen waarom een dwangsom wordt opgelegd. 

 

Dit wordt ook benadrukt in artikel 16.4.18ter DABM:  

 

“Het besluit houdende de bestuurlijke dwangsom vermeldt de motieven die aan de bestuurlijke 

dwangsom ten grondslag liggen, alsook de hoogte en de modaliteiten ervan.” 

 

Deze bepaling wordt verder uitgewerkt in artikel 61/4 van het uitvoeringsbesluit: 

 

“De beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom moet afdoend gemotiveerd zijn en 

bevat minstens de redenen waarom men, bijkomend bij de bestuurlijke maatregel, het noodzakelijk 

acht om een dwangsom op te leggen.” 

 

8.1.2.2. Gelijkheidsbeginsel 
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Net zoals in Nederland, moet de overheid rekening houden met het gelijkheidsbeginsel bij haar 

optreden. De Raad van State stelde het als volgt: 

 

“Dat zulk een schending immers hierin bestaat dat de overheid die ter zake beslissingsrecht heeft, 

zonder een deugdelijke reden te doen gelden aan de ene burgers geeft of oplegt, wat ze de andere 

burgers niet geeft of oplegt” 

 

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat een ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen of een gelijke 

behandeling van niet-vergelijkbare gevallen verboden is, tenzij daarvoor een objectieve en redelijke 

verantwoording bestaat. Indien de overheid dus verschillend optreedt ten opzichte van gelijke 

situaties dan zal zij dit moeten motiveren in haar beslissing. 

 

8.1.2.3. Redelijkheidsbeginsel 

 

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de als motieven opgegeven feiten 

werkelijk bestaan en op zich rechtens relevant zijn, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat 

tussen die motieven en de beslissing welke op grond ervan genomen is. 

 

In het geval er een kennelijke onredelijkheid is tussen het opleggen van de dwangsom en de genomen 

beslissing dan zal de beslissing worden vernietigd. 
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9. Voorbeelden uit de Nederlandse praktijk 

9.1. Voorbeelden in het milieurecht 

9.1.1. Ministerie van Infrastructuur en leefmilieu – Leidraad 
handhavingsacties en begunstigingstermijnen 

 

 

Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

BODEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuring tank 

niet (op tijd) 

uitgevoerd 

Licht Dwangsom €350 p.w. 

max. 10X 

2 weken 

Geen vloeistofdichte 

vloer of (lek)bak 

aanwezig 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10X 

(evt. bedrag 

per m²) 

1-3 

maanden 

Vloer of (lek)bak niet 

bestand tegen 

chemische inwerking 

van stof 

Matig Dwangsom €1750 p.w.. 

max. 10 X 

 

1-3 

maanden 

Vloer niet gekeurd Matig Dwangsom €1750 p.w.. 

max. 10 X 

1-3 maanden 

Stoffen in bodem 

brengen 

vervuilend en spoed 

vereist 

Ernstig PV +  

Bestuurs- 

dwang 

NVT 1 week 

Vloer aangelegd door 

een niet erkende 

instelling 

Licht Dwangsom €1000 p.w.. 

max. 10 X 

1-3 maanden 

Keuring vloer door 

een niet erkende 

instelling 

Licht Dwangsom €1000 p.w.. 

max. 10 X 

1-3 maanden 

Geen hemelwater 

bescherming of 

gecontroleerde 

afvoer aanwezig 

Matig Dwangsom €1750 p.w.. 

max. 10 X 

1-3 maanden 

Lekbak onvoldoende 

gedimensioneerd in 

relatie op opslag 

Matig Dwangsom €1750 p.w.. 

max. 10 X 

1-3 maanden 

Stoffen in bodem 

brengen 

niet of nauwelijks 

vervuilend, niet 

spoedeisend 

Licht Zelf laten 

verwijderen 

+ 

Dwangsom 

€500 p.o. 

max 10 x  

1-3 maanden 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

Lekke leidingen 

veroorzaken 

bodemvervuiling, 

spoedeisend 

Ernstig PV+ 

Bestuurs- 

dwang 

NVT 1 week 

Geen vloeistofdichte 

vloer rondom 

afleverzuil 

Matig Dwangsom €1000 p.w. 

max. 10 x 

1 maand 

Geen certificaat vloer Licht Dwangsom €500 p.w. max. 

10 x 

1 maand 

Vaatwerk / Accu’s 

niet in lekbakken 

Licht Dwangsom €500 p.o. 

max 10 x 

1 maand 

Tank niet tegen 

aanrijden beschermd 

Licht Dwangsom €1000 p.w. 

max 10 x 

1 maand 

Ondergrondse tank 

niet gesaneerd 

Matig Dwangsom €2500 p.w. 

max 10 x 

3 maanden 

Tank niet boven 

lekbak 

Matig Dwangsom €1000 p.w. 

max 10 x 

2 maanden 

Opslag vaste mest 

niet op mestdichte 

plaat 

Licht Dwangsom €500 p.w. 

max 10 x 

3 maanden 

Water/sludge 

controle niet 

uitgevoerd 

Matig Dwangsom €500 p.o. max. 

10 x 

1 maand 

PGS 30 overtreden Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

1 maand 

Geen 

Grondwatermonitori

ng 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

1 maand 

Maatwerkvoorschrift 

niet naleven 

Matig Dwansom €1750 p.w. 

max. 10 x 

Situationeel 

Verkennend 

bodemonderzoek niet 

uitgevoerd 

Matig Dwangsom €1000 p.w. 

max. 10 x 

1 maand 

Nul- en eindsituatie 

niet uitgevoerd 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

3 maanden 

Onvoldoende 

toezicht en instructies 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

1 week 

Het niet of 

onvoldoende 

uitvoeren van 

beheermaatregelen in 

de bedrijfsvoering 

Matig -

Ernstig 

PV 

+Dwangsom 

(evt.  

Bestuurs- 

Dwang) 

€1750 p.w. 

max. 10 x 

1 week 

Financiële zekerheid Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

1 maand 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

nieuw geval van 

bodemverontreiniging 

ikv zorgplicht Wbb 

niet gemeld 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

1 maand 

LUCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overschrijding 

emissie 

eisen 

Zwaar Dwangsom €2500 p.d. 

max. 

€50.000 

2 weken 

Metingen niet correct 

Uitgevoerd 

Licht Dwangsom €250 p.d. 

max. 10 X 

1 maand 

Gasafvoer niet 

conform BEES 

 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

1 maand 

Schoorsteen 

niet op hoogte 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

1-3 

maanden 

Onderzoek 

emissiebeperkingen 

niet 

uitgevoerd 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

1-3 

maanden 

Voorschriften 

stankhinder niet 

naleven / geuroverlast 

veroorzaken 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

1 maand 

Stofoverlast 

Veroorzaken (oa 

door ontbreken 

stoffilter) 

Matig Dwangsom €500 p.o. 

max. 

€25000 

1-3 

maanden 

Ontbreken filter 

installatie 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

€17500 

1-3 

maanden 

Ontbreken 

dampretour stage II 

Matig Dwangsom €1000 p.w. 

max 10 x 

2 maanden 

Ontbreken 

ontgeuringsinstallatie 

Matig Dwangsom €1000 p.w. 

max 10 x 

2 maanden 

Maatwerkvoorschrift Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

Situationeel 

Ontbreken CFK 

logboek 

 Dwangsom €250 p.w. 

max 10 x 

1 maand 

WATER 

 

 

 

 

Lozen afvalwater 

zonder of i.s.m. 

vergunning 

Ernstig PV 

Bestuurs- 

dwang 

NVT 1 dag 

Lozen afvalwater 

zonder of ism 

vergunning 

Matig PV 

Bestuurs-

dwang 

NVT 1 week 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

Olie/water/ 

vetscheider niet 

(tijdig) legen 

Matig Dwangsom €500 p.w. 

max. 10 X 

1 week 

Niet meten of niet 

aanleveren van de 

analyses 

Matig Dwangsom 

 

€500 p.o. 

max. 

€50.000 

1 maand 

Monstervoorziening 

niet  

aanwezig 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

1 maand 

Overschrijding eisen 

emissie (parameter 

afhankelijk) 

Matig Dwangsom €500 p.o. 

max. 

€50.000 

2 weken 

Overschrijding 

metaalgehalte per 

metaal: 

Tot 25 mg/liter 

afvalwater 

>25-50 

>50-100 

>100-200 

>200 

 

 

Licht 

 

Matig 

Ernstig 

Ernstig 

 

 

Dwangsom 

 

 

€750 

€1500 

€2000 

€2500 

€3000 p.o 

max. 10 X  

situationeel 

Overtreding 

administratief 

voorschrift 

Matig Dwangsom €250 p.d. 

max. 10 X 

2 weken 

Niet melden 

calamiteiten / 

ongewone voorvallen 

Matig Dwangsom €2500 p.o. 

max. 10 X 

1 dag na plaatsvinden 

calamiteit/ongeval 

Geen melding Bbk en 

Lozingenbesluit vaste 

objecten 

Matig Dwangsom €1000 p.d. 

max. 10 X 

1 dag na start 

werkzaamheden 

Overtreding 

maatwerkvoorschrift 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

situationeel 

Illegale 

grondwateronttrekkin

g (Gww) (vergunbaar) 

Matig PV NVT 1 dag 

Grondwateronttrekki

ng 

Licht Dwangsom €2,50 p. m³ 1 week 

Grondwateronttrekki

ng 

Matig Dwangsom €2,50 p. m³ 1 week 

Grondwateronttrekki

ng 

Ernstig PV 

Bestuurs- 

Dwang 

NVT 1 dag 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

3.4 / 3.26 loz. besl 

buiten inri 

gewasbeschermings 

middelen  

Matig Dwangsom €250 p.w. max. 

10 X 

1 maand 

3.4 / 3.26 loz. besl 

buiten inri 

gewasbeschermings 

middelen 

Ernstig Dwangsom €500 p.w. 

Max. 10 x 

kort 

3.4 / 3.26 loz. besl 

buiten inri 

gewasbeschermings 

Middelen 

Ernstig PV NVT 1 dag 

GELUID EN 

TRILLINGEN 

Overschrijding 

Geluidsniveau 

(incidenteel) 

Matig Dwangsom €500 p.o. 

max. 10 x 

1 week 

Overschrijding 

Geluidsniveau 

(structureel) 

Matig Dwangsom €1000 p.d. 

max. 10 X 

1 week 

Overlast, in 

werking buiten 

vergunde uren 

Matig Dwangsom €1000 p.o. 

max. 10 X 

 

1 dag 

Niet meten Licht Dwangsom  

 

€150 p.d. 

max. 10 X 

1 maand 

Voorzieningen 

Niet aangebracht 

Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 X 

 

1-3 

maanden 

Voorschriften 

m.b.t. gedrag niet 

naleven 

Matig Dwangsom  €500 p.o. max. 

10 X 

 

1 dag 

Niet voldoen 

Aan voorschriften 

m.b.t. trilling 

Matig Dwangsom  €1750 p.w. 

max. 10 X 

 

1-3 

maanden 

Maatwerkvoorschrift Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

situationeel 

AFVAL 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag niet 

overeenkomstig 

voorschriften 

Matig Dwangsom  €500 p.o. 

max. 10 X 

1-3 

maanden 

BA niet 

regelmatig 

afvoeren 

Licht Dwangsom  €500 p.o. 

max. 10 X 

1-3 

maanden 

GA afval niet 

correct 

afvoeren 

Matig Dwangsom €500 p.o. 

max. 

€50.000 

1 maand 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

Niet registreren 

verwijdering GA 

Licht/Matig Dwangsom  €1750 p.o. 

max. 10 X 

1 maand 

Niet vergunde 

opslag BA 

Matig Dwangsom  €1750 p.w. 

max. 10 X 

1 maand 

Niet vergunde 

opslag GA 

Matig Sluiting / 

Dwangsom 

€5000 p.w. 

max. 10 X 

2 weken 

Verbranden 

afval 

Matig Pv/dwangso

m 

€500 – 2500 

p.o. 

max. 10 X 

2 weken 

Niet scheiden Matig Dwangsom €1000 p.o. 1 maand 

Zwerfafval Licht Dwangsom 250 p.o. 1 dag 

Maatwerkvoorschrift Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

situationeel 

(EXTERNE) 

VEILIGHEID 

 

Geen blusmiddelen of 

onjuist / niet 

aangesloten 

Ernstig Dwangsom  €100 p.d. per 

overtreding 

max. 10 x 

2 weken 

Keuring blusmiddelen 

Niet juist 

Matig  Dwangsom  €50 p.d. per 

overtreding 

max. 10 x 

2 weken 

Opslag gev. stoffen 

niet 

Conform 

voorschriften 

Matig Dwangsom  €2500 p.w. 

max 10 x 

1 maand 

Bordjes (roken en 

vuur verboden) 

ontbreken 

Licht Dwangsom  €100 p.d. per 

overtreding 

max. 10 x 

2 weken 

Constructie 

onvoldoende 

Brandwerend 

Matig Dwangsom  €2500 p.w. 

max 10 x 

1-3 

maanden 

Maatwerkvoorschrift Matig Dwangsom €1750 p.w. 

max. 10 x 

situationeel 

RUIMTELIJKE 

INRICHTING 

EN BOUW 

Illegale steiger 

aangebracht 

Matig Dwangsom €50 p.w. per 

meter steiger 

max. 10 x 

1 maand 

Illegale bebouwing 

kwalificatie licht 

Licht Dwangsom €1000 p.w. 

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Illegale bebouwing 

kwalificatie matig 

Matig Dwangsom €1500 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Illegale bebouwing 

kwalificatie ernstig 

Ernstig Dwangsom €2000 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Bouwen in afwijking 

van de vergunning, 

kwalificatie licht 

Licht Dwangsom €1000 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

Bouwen in afwijking 

van de vergunning, 

kwalificatie matig 

Matig Dwangsom €1500 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Bouwen in afwijking 

van de vergunning, 

kwalificatie ernstig 

Ernsitig Dwangsom €2000 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Illegaal terras Matig Dwangsom €50 p.d. per m² 

overtreding 

max. 10 x 

1 week 

Illegale standplaats Matig Dwangsom €50 p.d. per m² 

per 

overtreding 

max. 10 x   

 

1 week 

reclamebord Licht Dwangsom €250 p.d. per 

m² bord per 

overtreding 

max. 10 x 

1 week 

Uitstalling bij winkel Licht Dwangsom €50 p.d. per m² 

per 

overtreding 

max. 10 x 

1 week 

Gebruik 

gemeentegrond 

Licht Dwangsom €50 p.w. per 

m² per 

overtreding 

max. 10 x 

 

1 maand 

Maatwerkvoorschrift Matig Dwangsom  €1750 p.w. 

max. 10 x 

situationeel 

ILLEGAAL 

GEBRUIK 

Illegale bewoning 

(bij)gebouwen 

Matig Dwangsom €1500 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Overig Illegaal gebruik  Matig Dwangsom €1500 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

Permanente 

bewoning 

recreatiewoningen 

Matig Dwangsom €1500 p.w.  

max. 10 x 

Min. 6 weken 

ALGEMEEN 

 

 

 

 

 

Onveilige 

opstelling 

gasflessen 

Matig Dwangsom  €50 per fles 

p.d. max. 10 x  

1 week 

Keuringstermijn 

gasfles verlopen 

Matig Dwangsom €100 p.fles. 

p.w. 

max 10 x 
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet melden van 

calamiteiten/ 

meldingen ongewone 

voorvallen  

(H17 Wm) 

Matig Dwangsom/

pv 

€2500 p.o. 

max 10 x 

1 dag 

Parkeervoorschriften 

niet 

naleven 

 

Licht Dwangsom  €250 p.o. 

max 10 x 

1 dag 

Niet indienen of tijdig 

indienen van 

rapporten (geluids-, 

mjv en dergelijke) 

Matig Dwangsom €500 p.d max. 

€ 12500 

1 week 

Wijzigingen t.a.v. 

vergunning niet 

gemeld 

Matig Dwangsom  €250 p.d. 

max. €1250 

 

1 maand 

Inrichting niet schoon Licht Dwangsom €500 p.w. 

max 10 x 

1 week tot max. 1 

maand 

Losplaats 

onvoldoende 

gemarkeerd 

Licht Dwangsom €250 p.k. 

max. 10x  

1 maand 

Verbranden afval 

binnen de inrichting 

Matig Dwangsom €500- 2500 

p.o. 

max 10 x 

1 dag 

Niet voldoen aan 

onderhoud/controle 

stookinstallatie 

Licht Dwangsom 250 p.w. 

max. 10x 

1 maand 

Geen doeltreffende 

maatregelen tegen 

ongedierte 

Licht Dwangsom €250 p.o. 

max 10 x 

1 week 

Afleveren vuurwerk 

aan personen jonger 

dan 16 jr. 

Matig Dwangsom €500 p.o. 

max 10 x 

1 dag 

In werking zonder 

vergunning, geen 

aanvraag maar geen 

opzet  

Matig Dwangsom  

(aangeven  

aanvraag 

doen) 

€1.000 p.d. 

max. €50.000 

2 maanden 

In werking zonder 

vergunning, geen 

aanvraag en ook geen 

aanvraag wil doen 

Ernstig Sluiting of 

reparatoir 

optreden 

OM 

NVT  
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Milieu-

compartiment  

Vergunning 

overtreding 

Kwalificati

e 

Sanctie Hoogte 

dwangsom 

Begunstigings-

termijn 

Mestbassin niet 

overeenkomstig de 

bouwtechnische 

richtlijnen 

Matig Dwangsom €2500 p.w. 

max 10 x 

1-3 maanden 

In werking zonder 

vergunning met 

aanvraag nog niet van 

kracht   

Matig Evt. gedoog-

beschikking1 

NVT  

ENERGIE 

 

 

Energiebesparende 

maatregel niet 

realiseren 

Matig Dwangsom  Per maatregel 

€250 p.w. 

max. 10 x 

3-6 maanden 

 Energiebesparende 

maatregel uit bijl. 10 

NIET realiseren 

Matig/ernsti

g 

Dwangsom Per maatregel 

€500 p.w. 

Max 10x 

3-6 maanden 

 Doelmatig Beheer en 

Onderhoud (DBO, 

voorheen good 

housekeeping 

maatregelen) NIET 

uitvoeren 

Matig Dwangsom Per maatregel 

€250 p.w. 

max. 10 x 

1-3 maanden 

ALGEMEEN      

Cumulatie Cumulatie van 

meerdere 

overtredingen in 

aantal van 4-6 

Matig Dwangsom € 10.000 

p.w. max. 10x 

nvt 

     

Groene 

wetgeving 

Na illegaal kappen 

niet herplanten 

Matig Dwangsom €750 p.w. 

max. 10x 

1 week 

     

 

 

Afkortingen betekenissen 

BA Bedrijfsafval 

GA Gevaarlijk afval 

Lotv Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 

p.d per dag (niet per werkdag) 

p.o. per overschrijding / per overtreding 

p.w. per week 

p.m. Per maand 

Wm / 

Activbesl 

Wet milieubeheer /  

Activiteitenbesluit 
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9.1.2. Waterschap Peel en Maasvallei – Handhavingsbeleid 

 



 

 

  54 
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9.1.3. Handhavingssamenwerking Noord-Brabant – Handreiking bestuurlijke 
sanctiemiddelen 
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9.1.4. Gemeente Moerdijk – Richtlijn dwangsommen 

In de tekst van de gemeente Moerdijk waarin richtlijnen zijn opgenomen mbt het opleggen van de dwangsommen wordt vermeld:  

“In dit deel worden een aantal voorbeelden gegeven van dwangsomhoogten. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend, anders zou dit 

kunnen leiden tot berekenend gedrag bij eventuele overtreders, waarbij afhankelijk van de hoogte van de dwangsommen, men welb ewust risico’s gaat nemen door 

genoemde bedragen in te calculeren bij hun handelen. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het individuele geval kan worden afgeweken van de 

hoogte van de dwangsom, modaliteit, begunstigingstermijn en/of het maximumbedrag.  

Voor overtredingen die niet in de tabellen zijn opgenomen, wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden van het concrete geval bekeken wat redelijke termijnen 

en dwangsomhoogten zijn.  

Wanneer er sprake is van recidive van een overtreding , of dat niet voldaan is aan een lastgeving, waardoor een hogere dwangs om noodzakelijk is, dan worden de hierna 

genoemde hoogten van de dwangsommen minimaal vermeerderd met een factor 1,5. De eerder opgelegde dwangsom was blijkbaar niet hoog genoeg om de overtreding 

te beëindigen of te voorkomen respectievelijk herhaling te voorkomen.” 
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1.Activiteiten in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo en 2.3 aanhef en onder b (bouwen zonder respectievelijk in afwijking van 

een omgevingsvergunning) 

Algemeen 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Algemeen Het afwijken van een 

voorschrift van een 

omgevingsvergunning 

voor de activiteit 

bouwen 

€ 500,- per 

overtreden 

voorschrift 

per week € 5.000,- 8 weken 

Categorie Dakkapel 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Dakkapel 

(voorzijde) 

Dakkapel, 

dakraam, daklicht, 

lichtstraat of 

andere 

daglichtvoorziening 

€ 3.000,- 

per object 

ineens € 3.000,- 8 weken 
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op woningen, 

woongebouwen en 

andere soorten 

gebouwen 

Categorie Wonen 12 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Wonen 

categorie 1 

Dakopbouw op woning 

of woongebouw 

€ 5.000,-  ineens € 5.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

aanbouw aan bestaande 

woning of 

woongebouw ongeacht 

oppervlakte. 

€ 7.500,-  ineens € 7.500,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Oprichten bijgebouw 

tot 100 m² bij woning 

of woongebouw 

€ 12.500,-  ineens € 12.500,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Erfafscheiding/keerwand 

bij woning of 

woongebouw 

(gezamenlijke lengte) 

€ 50,- per 

strekkende 

meter 

ineens Afhankelijk 

van aantal 

meter 

8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Overkapping bij 

Zwembad, vijver, 

€ 7.500,- ineens € 7.500,- 8 weken 
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jacuzzi, whirlpool met 

woning of 

woongebouw 

Wonen 

categorie 1 

Sport en speeltoestel 

bij woning of 

woongebouw 

€ 2.500,- 

per toestel 

ineens € 2.500,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Tuinmeubilair bij 

woning of 

woongebouw 

€ 1.500,- 

per object 

ineens € 1.500,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Vlaggenmast/lichtmast 

bij woning of 

woongebouw 

€ 1.500,- 

per mast 

ineens € 1.500,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Schotelantenne op, aan 

of bij woning of 

woongebouw of 

bijbehorend bouwwerk 

€ 1.500,- 

per schotel 

ineens € 1.500,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Collector voor 

warmteopwekking of 

paneel voor 

electriciteitsopwekking 

bij woning of 

woongebouw of 

bijbehorend bouwwerk 

€ 3.000,- 

per 

collector 

ineens € 3.000,- 8 weken 

Wonen Zonwering, rolhek, luik € 2.500,- ineens € 2.500,- 8 weken 
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categorie 1 of rolluik aan of in een 

woning of 

woongebouw. 

per object 

Wonen 

categorie 1 

Wijziging kozijn, 

kozijninvulling of 

gevelpaneel bij woning 

of woongebouw of 

bijbehorend bouwwerk 

€ 1.500,- 

per 

gewijzigd 

onderdeel  

ineens € 1.500,-  8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Antenne-installatie ten 

behoeve van mobiele 

telecommunicatie op, 

aan een of bij woning of 

woongebouw 

€ 12.000,- 

per 

installatie 

ineens € 12.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

(Ondergrondse) 

Container voor het 

inzamelen van 

huishoudelijk afval 

hoger dan 2 meter en 

oppervlakte meer dan 4 

m² bij woning of 

woongebouw 

€ 2.000,- 

per 

container 

ineens € 2.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 1 

Zeecontainer bij een 

woning of 

woongebouw 

€ 2.500,- 

per 

container 

ineens € 2.500,- 8 weken 
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2 Deze categorie is voornamelijk van toepassing op soorten bouwwerken/bouwen die in principe omgevingsvergunningvrij kunnen 

zijn mits aan de voorwaarden wordt voldaan zoals genoemd in bijlage 2, artikel 2 en 3 bij het besluit omgevingsrecht (BOR) . Het 

gaat in deze tabel om de relatief kleinere objecten bij/ aanpassingen van eengezinswoning en andere woongebouwen. Deze tabel is 

ook van toepassing op gelijksoortige bouwwerken/constructies bij gebouwen met een andere functie zoals bedrijfsgebouwen of 

gebouwen met een publieke functie. 

Categorie Wonen 23 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Wonen 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

bestaande woning, 

woongebouw of 

bijgebouw met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot maximaal 

50 m²  

€ 5.000,- ineens € 5.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

van bestaande woning, 

woongebouw, 

bijgebouw of 

overkapping met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot maximaal 

100 m² 

€ 10.000,- ineens € 10.000,- 8 weken 
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Wonen 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

bestaande woning, 

woongebouw, 

bijgebouw of 

overkapping met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 200 m². 

€ 15.000,- ineens € 15.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

bestaande woning, 

woongebouw, 

bijgebouw of 

overkapping met 

verbouwd gedeelte tot 

300 m² of meer 

€ 20.000,- ineens € 20.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 2 

Oprichten 

bijgebouw/overkapping 

van 100 m² of meer bij 

woning of 

woongebouw. 

€ 15.000,- ineens € 15.000,- 8 weken 

3 Het gaat hier vanuit het toezichtsprotocol bekeken om complexere en grotere verbouwingen van en bouwwerken bij woningen en 

woongebouwen. Deze tabel moet gezien worden als een aanvulling op de tabel van Wonen, categorie 1.  
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Categorie Wonen 3 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Wonen 

categorie 3 

Oprichten woning 

of woongebouw 

zonder 

vergunning tot 

300 m² 

€ 12.000,-  per week € 120.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 3 

Oprichten woning 

of woongebouw 

tot 400 m² 

€ 16.000,- per week € 160.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 3 

Oprichten woning 

of woongebouw 

tot 500 m² 

€ 20.000,- per week € 200.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 3 

Oprichten woning 

of woongebouw 

tot 600 m². 

€ 24.000,- per week € 240.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 3 

Oprichten woning 

of woongebouw 

tot 700 m². 

€ 28.000,- per week € 280.000,- 8 weken 

Wonen Oprichten woning € 32.000,- per week € 320.000,- 8 weken 
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categorie 3 of woongebouw 

tot 800 m². 

Wonen 

categorie 3 

Oprichting 

woning of 

woongebouw tot 

900 m² of meer 

€ 36.000,-  per week € 360.000,- 8 weken 

Wonen 

categorie 3 

Plaatsen van semi-

permanente 

kantoor/woonunit 

groter dan 500 

m² bij woning of 

woongebouw. 

€ 20.000,- 

per unit per 

bouwlaag 

ineens € 20.000,- 8 weken 

Categorie Publiek 14 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Publiek 

categorie 1 

Plaatsen van semi-

permanente 

kantoor/woon/schoolunit 

kleiner dan gezamenlijk 

500 m² bij gebouw met 

publieke functie  

€ 12.500,- 

per unit per 

bouwlaag 

ineens € 12.500,- 8 weken 

Publiek Oprichten of veranderen € 15.000,- ineens € 15.000,- 8 weken 
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categorie 1 bijgebouw van 90 m² of 

meer bij gebouw met 

publieke functie. 

Publiek 

categorie 1 

Een bouwwerk ten 

behoeve van een 

infrastructurele 

voorziening hoger dan 3 

meter en meer dan 15 

m² 

€ 5.000,- ineens € 5.000,- 8 weken 

4 Onder deze categorie vallen bouwwerken met een publieke functie en aanverwante bouwwerken. De tabel van “wonen 

categorie 1 “ is ook van toepassing op de categorie  Publiek 1,  met dien verstande dat de in tabel “wonen categorie 1” 

genoemde soorten activiteiten nu betrekking hebben op een gebouw en/of bouwwerk met publieke functie. Onder gebouw met 

publieke functie kan in het kader van deze tabellen worden gedacht aan horecagelegenheden, scholen, bibliotheken, bioscoop, 

kerken, overheidsgebouwen, gemeenschapshuizen, (gemeentelijke) sportzalen/kantines, Multifunctionele centra, ziekenhuizen etc. 

Categorie Publiek 2 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Publiek 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

bestaand hoofdgebouw, 

bijgebouw overkapping 

met publieke functie 

€ 5.000,- ineens € 5.000,- 8 weken 
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met verbouwd/vergroot 

gedeelte tot maximaal 

30 m²  

Publiek 

categorie 2 

Plaatsen van semi-

permanente 

kantoor/woon-

/noodschoolunit 

gezamenlijk groter dan 

500 m² bij gebouw met 

publieke functie  

€ 15.000,- 

per unit 

ineens € 15.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 2 

Verandering bestaand 

hoofdgebouw,bijgebouw 

of overkapping met 

publieke functie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 50 m² 

€ 5.000,- ineens € 5.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 2 

Verandering/ uitbreiding 

bestaand hoofdgebouw, 

bijgebouw of 

overkapping met 

publieke functie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 100 m². 

€ 10.000,- ineens € 10.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

bestaand hoofdgebouw, 

€ 12.500,- ineens € 12.500,- 8 weken 
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bijgebouw of 

overkapping met 

publieke functie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 200 m²  

Publiek 

categorie 2 

Verandering/uitbreiding 

bestaand hoofdgebouw, 

bijgebouw, overkapping 

met publieke functie 

met verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 300 m² of 

meer 

€ 15.000,- ineens € 15.000,- 8 weken 

Categorie Publiek 3 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

300 m² 

€ 12.000,-  per week € 120.000,- 8 weken 

Publiek Oprichten € 16.000,- per week € 160.000,- 8 weken 
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categorie 3 hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

400 m² 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

500 m² 

€ 20.000,- per week € 200.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

600 m². 

€ 24.000,- per week € 240.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

700 m². 

€ 28.000,- per week € 280.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

€ 32.000,- per week € 320.000,- 8 weken 
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met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

800 m². 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

900 m²  

€ 36.000,-  per week € 360.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

met publieke 

functie zonder 

vergunning tot 

1000 m² of 

meer 

€ 40.000,-  per week € 400.000,- 8 weken 

Categorie Bedrijven 15 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Bedrijven 

categorie 1 

Oprichten van semi-

permanente 

€ 12.500,- per 

unit per 

ineens € 12.500,- 8 weken 
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kantoor/woonunit 

kleiner dan 

gezamenlijk  

500 m² bij bedrijven . 

bouwlaag 

Bedrijven 

categorie 1 

Oprichten bijgebouw 

tot 500 m² bij 

bedrijven 

€ 12.500, per 

loods/bedrijfshal 

ineens € 12.500,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 1 

Oprichten 

Romneyloodsen bij 

bedrijven 

€ 12.500,- per 

loods 

ineens € 10.000,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 1 

Oprichten 

bouwwerken geen 

gebouwen zijnde tot 

100 m² (silo’s, 

waterbasins, 

installaties) bij 

bedrijven 

€ 10.000,- per 

object 

ineens € 10.000,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 1 

Oprichten 

bijgebouw/overkapping 

bij bedrijf tot 100 m² 

bij bedrijven 

€ 12.500,- per 

object 

ineens € 12.500,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 1 

Oprichten bouwwerk 

ten behoeve van een 

infrastructurele 

€ 5.000,- per 

object 

ineens € 5.000,- 8 weken 
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voorziening hoger dan 

3 meter en meer dan 

15 m² bij bedrijven 

5 Ook hier geldt dat de tabel van “Wonen categorie 1” van gelijke toepassing is op bedrijven en bedrijfsgebouwen. Onder de 

categorie “bedrijven” vallen o.a. reguliere bedrijven en kantoren, al dan niet op bedrijfsterreinen, industrie, 

bedrijfsverzamelgebouwen, agrarische bedrijven en winkels. 

Categorie Bedrijven 2 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Bedrijven 

categorie 2 

Veranderen/uitbreiden van 

hoofdgebouw, bijgebouw, 

overkapping met een 

bedrijfsfunctie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 100 m². 

€ 10.000,-  ineens € 10.000,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 2 

Veranderen/uitbreiden van 

hoofdgebouw, bijgebouw, 

overkapping met een 

bedrijfsfunctie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 200 m². 

€ 12.500,-  ineens € 12.500,- 8 weken 
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Bedrijven 

categorie 2 

Veranderen/uitbreiden van 

hoofdgebouw, bijgebouw, 

overkapping met een 

bedrijfsfunctie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 300 m². 

€ 15.000,-  ineens € 15.000,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 2 

Veranderen/uitbreiden van 

hoofdgebouw, bijgebouw, 

overkapping met een 

bedrijfsfunctie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte tot 400 m². 

€ 17.500,-  ineens € 17.500,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 2 

Veranderen/uitbreiden van 

hoofdgebouw, bijgebouw, 

overkapping met een 

bedrijfsfunctie met 

verbouwd/vergroot 

gedeelte 500 m² of meer 

€ 20.000,-  ineens € 20.000,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 2 

Oprichten van semi-

permanente 

kantoor/woonunit van 

gezamenlijk meer dan 500 

m² bij bedrijven . 

€ 15.000,- 

per unit per 

bouwlaag 

ineens € 15.000,- 8 weken 

Bedrijven 

categorie 2 

Oprichten bouwwerken 

geen gebouwen zijnde 

€ 12.500,- 

per object 

ineens € 12.500,- 8 weken 
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meer dan 100 m² (silo’s, 

waterbasins, installaties) bij 

bedrijven  

Bedrijven 

categorie 2 

Oprichten 

bijgebouwen/overkappingen 

meer dan 100 m² bij 

bedrijven 

€ 15.000,- ineens € 15.000,- 8 weken 

Bedrijven categorie 3 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 300 m² bij 

bedrijven 

€ 12.000,-  per week € 120.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 400 m² bij 

bedrijven 

€ 16.000,- per week € 160.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 500 m² bij 

bedrijven 

€ 20.000,- per week € 200.000,- 8 weken 
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Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 600 m² bij 

bedrijven 

€ 24.000,- per week € 240.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 700 m² bij 

bedrijven 

€ 28.000,- per week € 280.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 800 m² bij 

bedrijven 

€ 32.000,- per week € 320.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 900 m² bij 

bedrijven 

€ 36.000,-  per week € 360.000,- 8 weken 

Publiek 

categorie 3 

Oprichten 

hoofdgebouw 

tot 1000 m² 

of meer bij 

bedrijven. 

€ 40.000,-  per week € 400.000,- 8 weken 
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2. Activiteiten in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder b en 2.3 aanhef en onder b Wabo (aanlegwerkzaamheden zonder 

respectievelijk in afwijking van een omgevingsvergunning) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Aanleg 

werkzaamheden 

Het aanleggen, 

verharden van 

wegen,paden, banen of 

parkeergelegenheid en 

het aanbrengen van 

andere 

oppervlakteverhardingen 

€ 250+€ 

30,- per m² 

ineens Afhankelijk van 

aantal m², 

8 weken 

Aanleg 

werkzaamheden 

Het veranderen van het 

maaiveld door 

ontginnen, 

bodemverlagen, 

egaliseren of afgraven of 

ophogen 

€ 250+ € 

20,- per m² 

ineens Afhankelijk van 

aantal m² 

8 weken 

Aanleg 

werkzaamheden 

Het aanbrengen van 

diepwortelende bomen 

of beplanting 

€ 250,- per 

aangebrachte 

boom/  

€ 50,- per 

aangebrachte 

beplanting 

ineens Afhankelijk van 

geconstateerde 

soort en aantal 

8 weken 
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Aanleg 

werkzaamheden 

Het uitvoeren van 

heiwerkzaamheden en 

het op een andere wijze 

indrijven van 

voorwerpen 

€ 100,- per 

ingebracht 

voorwerp 

ineens Afhankelijk van 

aantal 

voorwerpen 

8 weken 

Aanleg 

werkzaamheden 

Diepploegen € 250 + € 

20,- per 

geploegde 

m² 

ineens Afhankelijk van 

aantal m² 

8 weken 

Aanleg 

werkzaamheden 

Het aanleggen van 

kabels en leidingen en 

leidingen en daarmee 

verbandhoudende 

constructies 

€ 250+ 

€15,- per 

strekkende 

meter 

kabel/leiding 

ineens Afhankelijk van 

aantal m 

8 weken 

Aanleg 

werkzaamheden 

Het aanleggen van 

watergangen of 

vergraven, verruimen of 

dempen van reeds 

bestaande watergangen 

€ 250,- + € 

30,- per 

aangepaste 

m² 

watergang 

ineens Afhankelijk van 

aantal m² 

8 weken 
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3. Activiteiten in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder c en 2.3 aanhef en onder b Wabo (planologische gebruik zonder 

respectievelijk in afwijking van een omgevingsvergunning) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Strijdig 

gebruik 

Illegaal gebruik van 

(een gedeelte van) 

gronden of 

opstallen/bouwwerken 

als opslag- stort- 

lozings, of bergplaats 

van bruikbare en/of 

onbruikbare, althans 

aan hun 

oorspronkelijke 

gebruik ontrokken 

voorwerpen, stoffen of 

andere niet toegestane 

materialen/producten. 

€ 500,- per  

voorwerp/  

stof/product  

per week  € 5.000,- per 

voorwerp/stof/ 

product 

8 weken 

Strijdig 

gebruik 

Illegaal eigen gebruik 

van (een gedeelte van) 

gronden of 

opstallen/bouwwerken 

als standplaats en/of 

stalling voor 

onderkomens en/of 

€ 250,- per 

onderkomen/ 

kampeermiddel 

per week € 2.500 per  

onderkomen/ 

kampeermiddel 

8 weken 
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kampeermiddelen 

Strijdig 

gebruik 

Illegaal gebruik van 

(een gedeelte van) 

gronden of 

opstallen/bouwwerken 

als, als ware 

bedrijfsmatige, 

standplaats en/of 

stalling voor 

onderkomens en/of 

kampeermiddelen ten 

behoeve van 

derden/particulieren 

€ 500,- per 

onderkomen/ 

kampeermiddel 

per week € 5.000 per  

onderkomen/ 

kampeermiddel 

8 weken 

Strijdig 

gebruik 

Illegaal gebruik van 

(een gedeelte van) 

gronden of 

opstallen/bouwwerken 

voor het al dan niet 

opslaan of opstellen 

van ongebruikte en/of 

gebruikte, dan wel 

geheel of gedeeltelijk 

uit gebruikte 

onderdelen 

samengestelde 

machines, voer-, vaar-

€ 1.000 per 

object 

per week € 10.000,- per 

object 

8 weken 
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of vliegtuigen c.q 

onderdelen daarvan, 

welke bruikbaar en 

niet aan hun 

oorspronkelijk gebruik 

ontrokken zijn. 

Strijdig 

gebruik 

Niet bedrijfsmatig 

illegaal gebruik (van 

een gedeelte van) een 

bedrijfspand, kantoor, 

bijgebouw, (agrarische) 

bedrijfswoning (anders 

dan functioneel 

verbonden bewoning) 

of ander niet tot voor 

woondoeleinden 

bestemde opstallen of 

bouwwerken, ten 

behoeve van bewoning, 

kamerverhuur of 

logies. 

€ 500,- per week € 5.000,-  12 weken 

Strijdig 

gebruik 

Bedrijfsmatige illegaal 

gebruik (van een 

gedeelte van) een 

bedrijfspand, kantoor, 

bijgebouw, (agrarische) 

€ 200,- per 

persoon 

per week € 2.000,- per 

persoon 

8 weken 
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bedrijfswoning (anders 

dan functioneel 

verbonden bewoning) 

of ander niet tot voor 

woondoeleinden 

bestemde opstallen of 

bouwwerken, ten 

behoeve van bewoning, 

kamerverhuur of 

logies. 

Strijdig 

gebruik 

Illegaal bedrijfsmatig 

gebruik van (een 

gedeelte van) gronden 

en/of 

opstallen/bouwwerken 

voor 

detailhandelactiviteiten. 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Strijdig 

gebruik 

Overige illegaal gebruik 

van (een gedeelte van) 

gronden of 

opstallen/bouwwerken 

voor bedrijfsmatig 

activiteiten, anders dan 

detailhandel 

€ 1.000,- per week € 10.000,-   

Strijdig 

gebruik 

Overig illegaal gebruik 

van (een gedeelte van) 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 
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gronden of 

opstallen/bouwwerken 

voor niet 

bedrijfsmatige 

activiteiten 

Strijdig 

gebruik 

Afwijken van een 

voorschrift van een 

omgevingsvergunning 

voor planologisch 

gebruik 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

4. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder d en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo ( Het in gebruik 

nemen of gebruiken van een bouwwerk zonder gebruiksvergunning of in afwijking van de eisen voor brandveilig 

gebruik) 

categorie algemeen 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art.2.1, lid 1 

onder d 

Het in gebruik 

nemen of gebruiken 

van een bouwwerk 

zonder 

omgevingsvergunning 

voor brandveilig 

€ 2.500,- per week € 15.000,- 8 weken 
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gebruik. 

Art. 1.18 

Bouwbesluit 

2012 

Het in gebruik 

nemen of gebruiken 

van een bouwwerk 

zonder een melding 

voor brandveilig 

gebruik. 

€ 500,- per week € 3.000,- 8 weken 

Art. 2.3, 

onder b 

Wabo 

Het in gebruik 

nemen of gebruiken 

van een bouwwerk 

in afwijking van een 

voorschrift van de 

omgevingsvergunning 

voor brandveilig 

gebruik 

€ 250,- per 

overtreden 

voorschrift 

per week € 2.500 8 weken 

Artikel 1.17 

Bouwbesluit 

2012 

Geen document 

voor aanvullende 

behandeling voor 

een 

constructieonderdeel 

€ 250,- per week € 2.500,- 8 weken 
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Categorie Voorschriften voor installaties, (Nood/Verlichting) (Art.6.1 Bouwbesluit 2012) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art.6.2 

Bouwbesluit 

2012 

Een voorziening voor 

verlichting voldoet niet aan 

de gestelde eisen of 

ontbreekt. 

Afhankelijk van de 

ruimte. Richtbedrag  

€ 250,- per 

armatuur/voorziening 

ineens Afhankelijk 

van de 

ruimte/aantal 

voorzieningen 

8 weken 

Art. 6.3 

Bouwbesluit 

2012 

Een voorziening van 

noodverlichting voldoet niet 

aan de gestelde eisen of 

ontbreekt. 

Afhankelijk van de 

ruimte. Richtbedrag  

€ 500 per 

armatuur/voorziening 

ineens Afhankelijk 

van de 

ruimte/aantal 

voorzieningen 

8 weken 

Art.6.4 

Bouwbesluit 

2012 

Een 

(nood)verlichtingsvoorziening 

op een voorziening is niet 

(goed)aangesloten op een 

voorziening voor elektriciteit 

zoals bedoeld in art. 6.8 

Bouwbesluit 2012 

€ 1.000,- per ruimte ineens Afhankelijk 

van de 

ruimte/aantal 

voorzieningen 

8 weken 

Art. 6.5 

Bouwbesluit 

2012 

Een voorziening voor 

oriëntatie bij verduistering 

ruimte voldoet niet aan de 

gestelde eisen of ontbreekt. 

Afhankelijk van de 

ruimte. Richtbedrag  

€ 250 per 

ineens Afhankelijk 

van de ruimte/ 

aantal 

voorzieningenl 

8 weken 
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armatuur/voorziening 

Art. 6.8 

Bouwbesluit 

2012 

Een voorziening voor 

elektriciteit voldoet niet aan 

de gestelde eisen 

€ 1.000,- per ruimte ineens Afhankelijk 

van de ruimte 

8 weken 

Categorie, Voorschriften voor installatie, Tijdig vaststellen van brand. (artikel 6.19 Bouwbesluit 2012) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art.6.20 

Bouwbesluit 

2012 

Een 

brandmeldinstallatie 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 2000,- Per week € 12.000,- 8 weken 

Art. 6.21 

Bouwbesluit 

2012 

Een rookmelder 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

Per 

rookmelder 

€ 200  

Per week € 1.200,- 

per 

rookmelder 

8 weken 
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Categorie Voorschriften voor installaties, Vluchten bij brand (artikel 6.22 Bouwbesluit 2012) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art. 6.23 

Bouwbesluit 

2012 

Een 

ontruimingsinstallatie 

voldoet niet aan de 

gesteld eisen of 

ontbreekt. 

€ 2.000,- Per week € 12.000,- 8 weken 

Art. 6.24 

Bouwbesluit 

2012 

Een 

vluchtrouteaanduiding 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

Richtbedrag  

€ 200,- per 

vluchtroute 

aanduiding 

Per week € 1.200,- 

per 

rookmelder 

8 weken 

Art. 6.25 

Bouwbesluit 

2012 

Een deur in een 

vluchtroute voldoet 

niet aan de gestelde 

eisen of ontbreekt 

€ 500,- per 

deur 

Per week € 3.000,- 

per deur 

2 weken 

Art. 6.26 

Bouwbesluit 

2012 

Een zelfsluitende deur 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 500,- per 

deur 

Per week € 3.000,- 

per deur 

2 weken 
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Categorie Voorschriften voor installaties, Bestrijden van brand (artikel 6.27 Bouwbesluit 2012) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art.6.28 

Bouwbesluit 

2012 

Een brandslanghaspel 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 250,- per 

haspel 

Per week € 1.500,- 8 weken 

Art. 6.29 

Bouwbesluit 

2012 

Een droge blusleiding 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 2.000,-  Per week € 12.000,- 8 weken 

Art. 6.30 

Bouwbesluit 

2012 

Een 

bluswatervoorziening 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

Minimaal € 

250,- per 

voorziening 

(afhankelijk van 

voorgeschreven 

voorziening) 

Per week € 1.200, 

afhankelijk 

van de 

voor-

geschreven 

voorziening  

8 weken 

Art. 6.31 

Bouwbesluit 

2012 

Een blustoestel voldoet 

niet aan de gestelde 

eisen of ontbreekt 

€ 250 per 

blustoestel 

Per week € 1.500,- 8 weken 

Art. 6.32 

Bouwbesluit 

2012 

Een automatische 

brandblusinstallatie en 

rookbeheersingssysteem 

voldoet niet aan de 

€ 500,- Per week € 3.000,- 8 weken 
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gestelde eisen voor 

ceritificering 

Art. 6.33 

Bouwbesluit 

2012 

Een voorziening voor 

het bestrijden van brand 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 200,- per 

voorziening 

Per week € 1.200,- 8 weken 

Categorie Voorschriften voor installaties, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, (artikel 6.35 Bouwbesluit 

2012) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art. 6.36 

Bouwbesluit 

2012 

Een brandweeringang 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 1.000,-  Per week 

of 

overtreding 

€ 6.000,- 8 weken 

Art. 6.37 

Bouwbesluit 

2012 

De bereikbaarheid 

voor hulpdiensten 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen 

€ 1.000,- Per week 

of 

overtreding 

€ 6.000,- 8 weken 

Art. 6.38 

Bouwbesluit 

2012 

De opstelplaatsen 

voor brandvoertuigen 

voldoet niet aan de 

€ 1.000,- Per week 

of 

overtreding 

€ 6.000,- 8 weken 
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gestelde eisen of 

ontbreekt 

Art. 6.39 

Bouwbesluit 

2012 

Een brandweerlift 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 2.000,- Per week € 12.000,- 8 weken 

Art. 6.40 

Bouwbesluit 

2012 

Een mobiele 

radiocommunicatie 

voor 

hulpverleningsdiensten 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen of 

ontbreekt 

€ 2.000,- Per week € 12.000,- 8 weken 

Categorie Voorschriften gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen , Voorkomen brandgevaar en 

ontwikkeling van brand (art. 7.1 Bouwbesluit) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art. 7.2 

Bouwbesluit 

2012 

Het verbod om te 

roken of open vuur 

te hebben wordt 

overtreden 

€ 500,- Per  

overtreding 

€ 3.000,- Geen, (bij voorkomen 

van herhaling), anders 8 

weken. 

Art. 7.3 Een zelfstandig € 500,- Per € 3.000,- Geen, (bij voorkomen 
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Bouwbesluit 

2012 

constructieonderdeel 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen. 

overtreding van herhaling) , anders 

8 weken 

Art. 7.4 

Bouwbesluit 

2012 

De aankleding van 

een besloten ruimte 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen 

€ 500,-  Per week € 3.000,- 8 weken 

Art. 7.5 

Bouwbesluit 

2012 

De brandveiligheid 

van 

inrichtingselementen 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen 

€ 500,- Per 

overtreding 

€ 3.000,- Geen, (bij voorkomen 

van herhaling), anders 8 

weken. 

Art. 7.6 

Bouwbesluit 

2012 

De opslag van 

brandgevaarlijke 

stoffen voldoet niet 

aan de gestelde 

eisen. 

Minimum 

van € 500,- 

Per week Minimum  

€ 3.000,- 

8 weken 

Art. 7.7 

Bouwbesluit 

2012 

De opslag van 

brandbare niet 

milieugevaarlijke 

stoffen voldoet niet 

aan de gestelde eisen 

Minimum 

van € 500,- 

Per week  Minimum 

€ 3.000,- 

8 weken 

Art. 7.8 

Bouwbesluit 

2012 

De opslag in een 

stookruimte voldoet 

niet aan de gestelde 

Minimum 

van € 500,- 

Per week Minimum € 

3.000,- 

8 weken 
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eisen 

Art. 7.9 

Bouwbesluit 

2012 

Het gebruik van een 

verbrandingstoestel 

voldoet niet aan de 

gestelde eisen 

€ 250,- per 

toestel 

Per week € 1.200,- 8 weken 

Art. 7.10 

Bouwbesluit 

2012 

In strijd met de 

gestelde eisen wordt 

brandgevaar 

veroorzaakt of bij 

brand een gevaarlijke 

situatie veroorzaakt 

Minimum 

van € 500,- 

Per week Minimum € 

3.000,- 

8 weken 

Categorie Voorschriften gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen , Veilig vluchten bij brand (art. 7.11 

Bouwbesluit) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Art. 7.12 

Bouwbesluit 

2012 

Een deur in een 

vluchtroute voldoet 

niet aan de gestelde 

eisen 

€ 500,- per 

deur 

Per week € 3.000,- 2 weken 

Art. 7.13 

Bouwbesluit 

De opstelling van 

zitplaatsen en 

verdere inrichting 

€ 100,- per 

zitplaats of 

inrichting 

Per week € 600,- per 

zitplaats of 

inrichting 

8 weken 
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2012 voldoet niet aan de 

gestelde eisen 

Art. 7.14 

Bouwbesluit 

2012 

De gangpaden 

tussen 

inrichtingselementen 

voldoen niet aan de 

gestelde eisen 

€ 500,- per 

gangpad 

Per week € 3.000,- 8 weken 

Art. 7.15 

Bouwbesluit 

2012 

De aankleding van 

een ruimte beperkt 

het gevaar voor 

lichamelijk letsel 

niet 

€ 500,-  Per week € 3.000,- 8 weken 

Art. 7.16 

Bouwbesluit 

2012 

Het op enigerlei 

wijze belemmeren 

van veilig vluchten 

van brand 

Minimum 

van € 500,- 

Per week Minimum 

van  

€ 3.000,- 

8 weken 
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5. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 2.3 aanhef en onder a van de Wabo (Het zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning oprichten, veranderen van, veranderen van de werking of het in werking 

hebben van een inrichting of mijnbouwwerk) 

Categorie milieu; algemeen 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu 

algemeen 

Het oprichten van 

een inrichting of 

mijnbouwwerk 

zonder of in afwijking 

van een 

omgevingsvergunning. 

€ 5.000,- per week  € 50.000,- 8 weken 

Milieu 

algemeen 

Het veranderen van 

of het veranderen 

van de werking van 

een inrichting (groot) 

of mijnbouwwerk 

zonder of in afwijking 

van een 

omgevingsvergunning 

€ 2.500,- per week € 25.000,- 8 weken 

Milieu 

algemeen 

Het niet indienen of 

hebben van een 

melding ex artikel 

€ 1.000,- per week € 10.000,- 8 weken 
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8.41 Wet 

milieubeheer 

Milieu 

algemeen 

Het niet hebben van 

een schriftelijke 

instructie personeel 

m.b.t. gedragingen 

€ 200,- per week € 2.000,- 8 weken 

Milieu 

algemeen 

Het niet hebben van 

een reglement 

€ 250,- per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu 

algemeen 

Het niet uitvoeren 

onderhoud CV 

€ 250,- per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu 

algemeen 

Het niet melden van 

een onvoorziene 

gebeurtenis 

€ 2.500 tot 

10.000,- per 

niet gedane 

melding, 

afhankelijk van 

milieugevolgen 

van de 

gebeurtenis 

per 

overtreding 

€ 25.000,- 

tot 

100.000,- 

8 weken of geen  

Milieu, 

algemeen 

Het niet conform 

BRZO registreren 

van gevaarlijke 

stoffen 

€ 300,- per week 3.000,- 8 weken 
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Categorie milieu; afval 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, afval Afvoer afvalstoffen naar 

niet erkende verwerker 

€ 1.500,- per 

overtreding  

€ 15.000,- 8 weken 

Milieu, afval Bedrijfsafval niet regelmatig 

afvoeren 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, afval Niet vergunde opslag 

bedrijfsafval 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, afval Niet vergunde opslag 

gevaarlijk afval 

€ 2.500,- per week  € 25.000,- 8 weken 

Milieu, afval Gevaarlijk afval niet 

correct afvoeren 

€ 2.000,- per 

overtreding 

€ 20.000,- 8 weken 

Milieu, afval Niet registreren 

verwijdering gevaarlijk afval 

€ 2.000, - per 

overtreding 

€ 20.000,- 8 weken 

Milieu, afval Niet indienen afval- en 

emissiepreventieonderzoek 

(beperkt) 

€ 200,- per week € 2.000,- 8 weken 

Milieu, afval Niet indienen afval- en 

emissiepreventieonderzoek 

(standaard) 

€ 600,- per week € 6.000,- 8 weken 

Milieu, afval Verbranden van afval Procesverbaal; geen geen geen 
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is 

onomkeerbaar 

Milieu, afval Opslag afval niet 

overeenkomstig 

voorschriften 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, afval Het niet hebben van een 

afvalstoffenboekhouding/ 

niet jaarlijks indienen 

afvalstoffenboekhouding 

€ 200,-  per week € 2.000,- 8 weken  

Categorie milieu; geluid 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

Geluid 

Overschrijden 

geluidsniveau 

€ 3.500,- per 

geluidsmeting 

per 

overtreding  

€ 35.000,- 8 weken 

Milieu, 

Geluid 

Veroorzaken 

overlast door 

in werking zijn 

buiten 

vergunde uren 

€ 2000,- per 

overtreding 

per 

overtreding 

€ 20.000,- 8 weken 

Milieu, 

Geluid 

Het 

overschrijden 

van 

€ 5.000,- per 

overtreding 

€ 5.000,- 8 weken of geen 
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geluidsniveau 

bij 

evenementen 

Milieu, 

Geluid 

Niet naleven 

voorschriften 

m.b.t. gedrag 

€ 1.500,- per 

overtreden 

voorschrift 

per 

overtreding 

€ 15.000,-  8 weken 

Milieu, 

Geluid 

Niet 

aanbrengen 

geluidswerende 

voorzieningen 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, 

Geluid 

Het niet 

indienen 

akoestisch 

rapport 

€ 750,-  per week € 7.500,- 8 weken 

Categorie milieu; lucht 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

lucht 

Niet indienen plan 

maatregelen 

terugdringen 

gebruik Vos 

€ 400,-  per week  € 4.000,- 8 weken 

Milieu, Niet indienen € 400,- per week € 4.000,- 8 weken 
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lucht rapportage 

aandeel 

oplosmiddel arme 

verf 

Milieu, 

lucht 

Overschrijding 

emissie-eisen 

€ 2.000,- per week € 20.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Gasafvoer niet 

conform BEMS 

uitgevoerd 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Schoorsteen niet 

op hoogte 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Het niet naleven 

voorschriften 

stankhinder 

€ 1.000,- per 

overtreding 

€ 10.000,-  8 weken 

Milieu, 

lucht 

Het veroorzaken 

van stofoverlast  

€ 500,- per dag € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Het ontbreken 

van een 

filterinstallatie 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Het niet 

bijhouden van een 

registratie voor 

lasdraad, verbruik 

verf en 

€ 200,- per week € 15.000,- 8 weken 
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oplosmiddelen 

etc. 

Milieu, 

lucht 

Het niet plaatsen 

van een vereiste 

luchtwasser 

€ 50 per dierplaats 

(vleesvarken) 

€ 200 per 

dierplaats 

(zeugen) 

€ 4 per dierplaats 

(vleeskuiken/leghen) 

per week Afhankelijk 

van 

diersoort 

en aantal  

8 weken (eventueel 

afhankelijk van levertijd) 

Milieu, 

lucht 

Het niet 

analyseren van het 

waswater van een 

luchtwasser 

€ 1.000, - per 

luchtwasser 

per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Niet reinigen 

filterpakket van 

een luchtwasser 

€ 1.000,- per 

luchtwasser 

per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

lucht 

Het ontbreken 

rendementsmeting 

(oplevering) van 

een luchtwasser 

€ 2.000,- per 

luchtwasser 

per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, Het ontbreken € 1.000,- per per week € 10.000,- 8 weken 
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lucht van een 

rendementsmeting 

(periodiek) van 

een luchtwasser 

luchtwasser 

Milieu, 

lucht 

Het niet uitvoeren 

van onderhoud 

aan een 

luchtwasser 

€ 1.000,- per 

luchtwasser 

per week € 10.000,- 8 weken 

Categorie Milieu; energie 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

energie 

Niet indienen 

energiebesparings-

onderzoek 

(standaard) 

€ 600,- per week € 6.000,- 8 weken 
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Categorie Milieu, koelinstallaties gebruiksfase 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

koelinstallaties 

Overtreden 

voorschriften 

m.b.t. 

periodiek 

onderhoud en 

detectie 

€ 10,- per 

kg met een 

minimum 

van € 

1.000,- 

per week  Minimaal  

€ 10.000,- 

8 weken 

Milieu, 

koelinstallaties 

Ontbreken 

logboek 

€ 5,- per kg 

met een 

minimum 

per week Minimaal 

€ 5.000,- 

8 weken 

Milieu, 

koelinstallaties 

Laten 

uitvoeren van 

onderhoud 

door niet 

STEK-erkend 

bedrijf. 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 
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Categorie Milieu, bodem 

Onderwerp Overtreding Hoogte dwangsom modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

bodem 

Het op/in de bodem 

brengen van afvalstoffen 

€ 2.000,- per week 

of  

overtreding 

€ 20.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het op/in de bodem 

brengen vloeistoffen 

(spoed)bestuursdwang geen geen 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het opslaan van gevaarlijke 

stoffen buiten de daarvoor 

bestemde ruimte of niet 

opgeslagen conform de 

voorschriften 

€ 1.000,-  per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het opslaan van niet-

gevaarlijke stoffen buiten de 

daarvoor bestemde ruimte 

of niet opgeslagen conform 

de voorschriften 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het niet aanwezig zijn van 

een vloeistof dichte 

vloer/niet vloeistofdicht 

maken van een vloer 

€ 1.000, - per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, Tank niet in vloeistofdichte € 1.000,- per week € 10.000,- 8 weken 



 

 

  119 

bodem bak 

Milieu, 

bodem 

Jerrycan niet in lekbak € 100,- per week € 1.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het niet verwijderen van 

buiten gebruik gesteld tank 

€ 1.000,- per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het op een onjuiste manier 

verwijderen/transporteren 

van een buiten gebruik 

gesteld tank 

Procesverbaal geen geen geen 

Milieu, 

bodem 

Het niet plaatsen van een 

peilbuis, geen AVI 

€ 100,- per peilbuis per week € 1.000,- 

per  

8 weken 

Milieu, 

bodem 

Geen bemonstering 

peilbuizen, geen AVI 

€ 100,- per peilbuis per week € 1.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het niet plaatsen van een 

peilbuis, AVI 

€ 250,- per peilbuis per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Geen bemonstering 

peilbuizen, AVI 

€ 250,- per peilbuis per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Geen interne jaarlijkse 

keuring 

€ 250,- per peilbuis per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Niet legen slibvangput € 250,- per put per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Niet indienen 

capaciteitsberekenig 

€ 250,- per put per week € 2.500,- 8 weken 
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slibvangput 

Milieu, 

bodem 

Niet reinigen/ledigen olie-

afscheider/niet hebben van 

een logboek 

€ 250,- per afscheider per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Niet plaatsen 

olie/vetafscheider 

€ 1.000,- per put per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Ontbreken Jaarlijkse keuring 

tank/kath.besch./watersludge 

€ 100,-  per week € 1.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Ontbreken herkeuring tank 

na 15 jaar 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het niet stellen van een 

financiële zekerheid voor 

tank 

€ 100,- per week € 1.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Het niet aanwezig zijn van 

absorptiemateriaal 

€ 200,- per week € 2.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Niet uitvoeren 

bodemonderzoek (BOOT) 

€ 100,- per week € 1.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Niet uitvoeren 

bodemonderzoek na 

aanleiding van een 

ongewoon voorval 

€ 1.000,- per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

bodem 

Niet uitvoeren nulsituatie of 

eindsituatiebodemonderzoek 

€ 1.000,- (uitgaande 

van 3 deellocaties 

per week € 10.000,- 8 weken 
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Categorie Milieu, Veiligheid 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

veiligheid 

Geen bliksemafleiding 

aanwezig/voldoet niet aan 

NEN 

€ 750,- per week € 7.500,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Onjuiste/onveilige opstelling 

gasfles 

€ 250,- per 

gasfles 

per week € 2.500,- 

per gasfles 

8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet keuren gasfles € 250,- per 

gasfles 

per week 

of 

per 

overtreding 

€ 2.500,- 

per gasfles 

8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet hebben van een 

explosieveiligheidsdocument 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet hebben van een 

overvul-beveiliging 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet voldoen aan 

afstandsbepalingen CPR 9-6 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet aanbrengen van 

een aanrijbeveiliging 

bovengrondse tank 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, Het niet voldoen aan de € 2.250,- per week € 22.500,- 8 weken 
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veiligheid eisen van in –en externe 

afstanden uit LPG besluit 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet indienen van een 

indelingsplan voor de opslag 

van gevaarlijke stoffen 

€ 500,-  per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het ontbreken van een 

bedrijfsnoodplan 

€ 500,-  per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het ontbreken van een 

gevaren zone indeling 

€ 500,-  per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het ontbreken van 

goedkeuring brandweer 

m.b.t. brandwerende 

maatregelen 

€ 250,-  per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het ontbreken van een 

inbraaksysteem 

€ 500,-  per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Het ontbreken van 

(systeem) voor afzuiging 

dampen 

€ 1.500,- per week € 15.000,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Installatieboek niet aanwezig 

of niet voorzien van alle 

actuele en vereiste 

documenten 

€ 250,-  per week € 2.500,- 8 weken 

Milieu, 

veiligheid 

Toepassen van open vuur 

terwijl de locatie daarvoor 

€ 500,-  per week € 5.000,- 8 weken 



 

 

  123 

niet is aangewezen/geschikt 

is 

of 

overtreding 

Milieu, 

veiligheid 

Het niet overleggen van 

certificaten van de 

brandmeld en/of 

blusinstallatie, anders dan 

op basis van het 

gebruiksbesluit 

€ 1.000,- per week € 10.000,- 8 weken 

Categorie Milieu, BRZO ‘99 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

BRZO 

Het niet 

uitvoeren van 

voorgeschreven 

audits 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 
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Categorie Milieu, Bouwstoffenbesluit 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Milieu, 

Bouwstoffen 

Het niet 

verstrekken van 

kwaliteitsgegeven 

schone grond of 

categorie 1 

grond 

€ 1000,- per week € 10.000,- 8 weken 

Milieu, 

Bouwstoffen 

Het niet indienen 

van een 

inspectieplan op 

verzoek van 

bevoegd gezag 

€ 500,-  per week € 5.000,- 8 weken 

Milieu, 

Bouwstoffen 

Het niet 

uitvoeren van 

één/twee 

jaarlijkse 

inspecties 

€ 1.000,-  per week € 10.000,- 8 weken 
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6. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder f en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo (Het zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Rijksmonument Het slopen van een 

Rijksmonument 

Geen 

dwangsom, 

maar proces-

verbaal 

geen  geen geen 

Rijksmonument Het verstoren, 

verplaatsen of in enig 

opzicht wijzigen van 

een Rijksmonument 

op een wijze 

waardoor het wordt 

ontsierd of in gevaar 

gebracht. 

Minimaal € 

10.000,- (niet-

ingrijpend, 

ondergeschikt, 

kleine 

aanpassing) 

Minimaal € 

15.000,- 

(ingrijpend, 

niet 

ondergeschikt, 

middel grote 

aanpassing)  

Minimaal € 

ineens Minimaal 

€ 10.000,-  

Minimaal 

€ 15.000,- 

Minimaal 

€ 20.000,- 

8 weken 
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20.000,- 

(zeer 

ingrijpend, 

niet 

ondergeschikt, 

grote 

aanpassing) 

Rijksmonument  Het afwijken van een 

voorschrift van een 

omgevingsvergunning 

voor een 

Rijksmonument  

€ 1.000,- per 

overtreden 

voorschrift 

ineens € 1000,- 

per 

overtreden 

voorschrift 

8 weken 

7. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder g en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo (Het zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 

beheersverordening is bepaald) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Slopen 

(voorgeschreven) 

Het slopen van een 

bouwwerk in 

gevallen waarin dat 

in een 

bestemmingsplan, 

Minimaal € 

10.000,- (niet-

ingrijpend, 

ondergeschikt, 

ineens Minimaal 

€ 10.000,-  

8 weken 
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beheersverordening 

is bepaald. 

kleine sloop) 

Minimaal € 

15.000,- 

(ingrijpend, 

niet 

ondergeschikt, 

middel grote 

sloop)  

Minimaal € 

20.000,- 

(zeer 

ingrijpend, 

niet 

ondergeschikt, 

sloop, asbest) 

Minimaal 

€ 15.000,- 

Minimaal 

€ 20.000,- 

Slopen  

(voorgeschreven) 

Afwijken van een 

voorschrift van een 

sloopvergunning 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

 

 



 

 

  128 

8. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder h en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo (het zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Slopen 

(beschermd  

Stads- 

dorpsgezicht) 

Het slopen van een 

bouwwerk in 

gevallen waarin dat 

in een 

bestemmingsplan, 

beheersverordening 

is bepaald. 

Procesverbaal/ 

spoedbestuursdwang 

(bevriezen) + 

eventueel dwangsom 

ter voorkoming van 

verdere overtreding 

(toekomst) 

Minimaal € 10.000,- 

(niet-ingrijpend, 

ondergeschikt, 

kleine sloop) 

Minimaal € 15.000,- 

(ingrijpend, niet 

ondergeschikt, 

middel grote sloop)  

Minimaal € 20.000,- 

(zeer ingrijpend, niet 

ineens Minimaal 

€ 10.000,-  

Minimaal 

€ 15.000,- 

Minimaal 

€ 20.000,- 

geen 
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ondergeschikt, 

sloop, asbest) 

Slopen 

(beschermd  

Stads- 

dorpsgezicht) 

Afwijken van een 

voorschrift van een 

sloopvergunning 

€ 500,- per week € 5.000,- 8 weken 

9. Activiteiten in strijd met artikel 2.2 lid 1 onder a en artikel 2.3 aanhef en onder c van de Wabo (het zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Slopen Het slopen van een 

bouwwerk in 

gevallen waarin dat 

in een 

bestemmingsplan, 

beheersverordening 

is bepaald. 

Procesverbaal/ 

spoedbestuursdwang 

(bevriezen) + 

eventueel dwangsom 

ter voorkoming van 

verdere overtreding 

(toekomst € 

10.000,- (niet-

ingrijpend, 

ondergeschikt, 

ineens Minimaal 

€ 10.000,-  

Minimaal 

€ 15.000,- 

Minimaal 

€ 20.000,- 

8 weken 
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kleine sloop) 

€ 15.000,- 

(ingrijpend, niet 

ondergeschikt, 

middel grote sloop)  

€ 20.000,- 

(zeer ingrijpend, niet 

ondergeschikt, 

sloop, asbest) 

10. Activiteiten in strijd met artikel 7b lid 2 Woningwet (Het in strijd handelen met de gemeentelijke 

bouwverordening) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Bouwverordening Een bouwwerk 

gebruiken of 

laten gebruiken 

anders dan in 

overeenstemming 

met de op dat 

gebruik van 

€ 2.500 per 

overtreden 

voorschrift 

per week € 25.000,- 8 weken 
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toepassing zijnde 

voorschriften van 

de gemeentelijke 

Bouwverodening 

Bouwverordening Een open erf of 

terrein gebruiken 

of laten 

gebruiken, anders 

dan in 

overeenstemming 

met de op dat 

gebruik van 

toepassing zijnde 

voorschriften van 

de gemeentelijke 

Bouwverordening 

€ 2.500 per 

overtreden 

voorschrift 

per week € 25.000,- 8 weken 

Bouwverordening Een open erf of 

terrein in een 

staat te brengen, 

te laten komen of 

te houden die 

niet voldoet aan 

de op staat van 

open erven en 

terreinen van 

toepassing zijnde 

€ 2.500 per 

overtreden 

voorschrift 

per week € 25.000,- 8 weken 
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voorschriften van 

de gemeentelijke 

Bouwverordening 

11. Activiteiten in strijd met artikel 12 lid aanhef en onder b Woningwet (Uiterlijk in strijd met de van toepassing 

zijnde redelijke eisen van welstand) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Welstand Uiterlijk in 

strijd met de 

van 

toepassing 

zijnde 

redelijke 

eisen van 

welstand) 

7.500,- (niet-

ingrijpend, 

ondergeschikt, 

kleine 

afwijking) 

€ 12.500,- 

(ingrijpend, 

niet 

ondergeschikt, 

middel grote 

afwijking)  

€ 20.000,- 

(zeer 

ineens € 7.500,- 

€ 12.500,- 

€ 20.000,- 

8 weken 
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ingrijpend, 

niet 

ondergeschikt, 

grote 

afwijking) 

12. Activiteiten in strijd met de algemene plaatselijke verordening (APV) 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

APV Het plaatsen van 

voorwerpen op 

of aan de weg in 

strijd met de 

publieke functie 

ervan 

€ 100,- per geplaatst 

object 

per week 

of 

overtreding 

€ 1.000,- 

per object 

1 week/geen (bij 

voorkomen van 

herhaling) 

APV Het niet juist 

plaatsen of 

buiten de tijden 

plaatsen van een 

terrasmeubilair. 

€ 500,-  per week 

of 

overtreding 

€ 5.000,- 1 week /geen 

(bijvoorkomen van 

herhaling) 

APV Het aanleggen, 

beschadigen of 

veranderen van 

€ 2.500,- tot 

10.000,- (afhankelijk 

van ernst 

ineens 

geen 

€ 2.500,- 

tot 

geen 
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de weg overtreding) 

Spoedbestuursdwang 

bij gevaarlijke 

situatie (wegens 

aantasting openbare 

weg) 

10.000,- 

geen 

APV  Maken of 

veranderen van 

uitweg 

€ 2.500,- per uitweg ineens € 2.500,- 8 weken 

APV Het houden van 

een evenement 

zonder 

vergunning 

€. 250,- per Klein 

evenement (tot 50 

personen) 

€ 1.000,- per 

middelgroot 

evenement 

(50-100) 

€ 2.000,- per groot 

evenement 

(100 of meer 

personen) 

per 

overtreding 

€ 2.500,- 

€ 10.000,- 

€ 20.000,- 

Geen (voorkomen van 

herhaling) 

APV Het afwijken van € 1.000,- per € 10.000,- Geen (voorkomen van 
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de 

(voorgeschreven) 

sluitingstijden 

door een 

horecabedrijf 

(waaronder 

(sport)kantines 

overtreding herhaling) 

APV Overtreding van 

in de APV 

vastgelegde 

geluidsnormen. 

€ 3.500,- Per 

overtreding 

€ 35.000,- 8 weken 

13. DIVERSEN 

Onderwerp Overtreding Hoogte 

dwangsom 

modaliteit Maximum begunstigingstermijn 

Stillegging Stillegging van 

diverse 

soorten 

activiteiten 

Minimaal € 

10.000,-  

tot 

afhankelijk 

van ernst 

van 

overtreding  

ineens € 10.000,- 

tot 

afhankelijk 

van ernst 

van 

overtreding 

geen (voorkomen van 

herhaling) 
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9.1.5. Gemeente Dinkelland – Leidraad Handhavingsacties en 

begunstigingstermijnen, in aanvulling op de Handhavings- en 
Gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel 
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9.1.6. Provincie Gelderland – Handhavingsbeleid 
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9.1.7. Gemeente Laren – Naleefstrategie handhaving omgevingsrecht 
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9.1.8. Milieudienst IJmond Regionale – uitvoeringsdienst Milieudienst – 
Handhavingsbeleid  
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9.1.9. Gemeente Soest – Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 
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9.1.10. Gemeente Harderwijk – Handhavingsbeleid Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 

COMPARTIM

ENT 

OVERTREDING SANCTIE HOOGTE DWANGSOM BEGUNSTIGINGS- 

TERMIJN 

ALGEMEEN Activiteiten uitvoeren waarvoor geen vergunning is verleend Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Activiteiten uitvoeren waarvoor geen melding Barim is gedaan  Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

LUCHT Overtreden van emissie eisen/voorschriften Dwangsom €1.500,-- per dag/max 10X 2 weken 

 Metingen niet volledig uitgevoerd Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Afvoer van schoorsteen niet op de juiste hoogte Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X 2 weken 

 Onvoldoende maatregelen nemen om stankoverlast te voorkomen Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Veroorzaken van stofoverlast Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Filterinstallatie die niet volledig werkt Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Dampretour stage II ontbreekt/werkt niet/niet op tijd goedgekeurd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Geen logboek aanwezig/volledig bijgehouden van koelinstallatie Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

WATER Monstervoorziening niet aanwezig Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X 4 weken 

 Niet melden van incidenten/calamiteiten/ongewone voorvallen Dwangsom €3.000,-- per week/max 10X 1 dag na incident/calam. 

 Het lozen van stoffen die het water kunnen verontreinigen Bestuursdwang  geen 

GELUID EN Overschrijden van een geluidsniveau die in het Barim staat  Dwangsom €1.000,-- p.constatering/max 10X geen 

TRILLINGEN De resultaten van een geluidsonderzoek niet overleggen (Barim)  Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X 4 weken 

 Maatwerkvoorschrift niet naleven Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

AFVAL Opslag niet volgens de voorschriften is uitgevoerd Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X geen 

 Bedrijfsafval aanbiedt als huishoudelijk afval Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X geen 

 Bedrijfsafval niet regelmatig afvoert Dwangsom € 500,-- per week/max.15X geen 

 Niet registreren van gevaarlijk bedrijfsafval Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Verbranden van afval Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X geen 

 Bedrijfsafval niet aan een erkende inzamelaar wordt afgegeven  Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X geen 

 Zwerfaval onvoldoende wordt opgeruimd Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X geen 

VEILIGHEID Richtlijnen PGS 15 onvoldoende nagleefd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Opslag gevaarlijke stoffen niet volgens de voorschriften Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Voorschriften voor de opslag, gebruik en verkoop vuurwerk overtreedt  Dwangsom € 1.000,-- p.constatering/max.5X 1 week 
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 Verkopen/aanbieden van vuurwerk aan personen jonger dan 16 jaar Dwangsom € 1.000,-- p.constatering/max.5X geen 

BODEM Keuring van tank niet (op tijd) goedgekeurd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Geen bewijs van goedgekeurde vloeistofdichte/kerende vloer Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Geen/onvoldoende incidentenmanagement aanwezig Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Verontreiniging van de bodem, spoed vereist Bestuursdwang  geen 

 Opvangbak voor gevaarlijke stoffen die niet voldoet Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Leidingen die lekken/bodem verontreinigd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Afleverzuil tankinstallatie niet in orde Bestuursdwang € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Geen lekbakken gebruiken voor vaatwerk/accu's met gevaarlijke stoffen  Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Geen certificaat van vloer aanwezig Dwangsom € 1.000,-- p.constatering/max.5X 1 week 

 Bovengrondse tank niet tegen aanrijden beschermd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Verwijderde tank niet aan erkende inzamelaar afgegeven Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Tank niet in lekbak geplaatst Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Opslag vaste mest niet op mestdichte plaat Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Water/sludge controle niet uitgevoerd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Richtlijnen PGS 30 onvoldoende nageleefd Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 Geen grondwatermonitoring uitgevoerd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Rapportages na verplichte bodemonderzoeken niet kunnen tonen Dwangsom € 500,-- per week/max.15X 4 weken 

 

 Verkennend bodemonderzoek niet uitgevoerd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Nul- en/of eindsituatieonderzoek niet uitgevoerd Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 4 weken 

 Bodemverontreiniging/inc ident niet gemeld Dwangsom €3.000,-- per week/max 10X 1 dag na incident/calam. 

 Bodemsanering is uitgevoerd door een niet erkende saneerder Dwangsom €1.500,-- per week/max 10X 2 weken 

 Begraven van stoffen die de bodem (kunnen) verontreinigen Bestuursdwang  geen 

 Olie/water/vetafscheider niet tijdig geledigd/geen goede werking Dwangsom € 1.000,-- per week/max.15X 1 week 

 Barim= Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer    

GEVELRECL

AME 

 

Gevelreclame zonder/in afwijking omgevingsvergunning reclame Dwangsom € 2.500,-- éénmalig 4 weken 

 Vlaggen / semi permanente reclame in binnenstad Dwangsom € 5.00,-- per week/max 10x 1 week 

 Uitstallingen van waren / stoepborden Dwangsom € 100,-- per week / max 10 x 1 week 
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BOUW Bouwwerken particulieren zonder of in afwijking vergunning Dwangsom € 1.000,-- éénmalig 6 weken 

 Bouwwerken bedrijven zonder of in afwijking vergunning Dwangsom € 5.000,-- éénmalig 6 weken 

 Dakkapel/nokverhoging particulier zonder vergunning Dwangsom € 2.500,-- éénmalig 6 weken 

 Dakkapel/nokverhoging particulier in afwijking vergunning Dwangsom € 1.000,-- éénmalig 6 weken 

 Aan- uit- en bijgebouwen met woonfunctie zonder vergunning Dwangsom € 10.000,-- éénmalig 6 weken 

 Aan- uit- en bijgebouwen met woonfunctie in afwijking vergunning Dwangsom € 2.500,-- éénmalig 6 weken 

 Nieuwbouw woning zonder vergunning Dwangsom € 25.000,-- éénmalig 12 weken 

 Nieuwbouw woonwagen zonder vergunning Dwangsom € 10.000,-- éénmalig 12 weken 

 Nieuwbouw woning afwijken vergunning Dwangsom € 5.000,-- éénmalig 12 weken 

 Nieuwbouw woon- en logiesgebouwen Dwangsom € 50.000,-- éénmalig 12 weken 

 Woon- en logiesgebouwen afwijken vergunning Dwangsom € 7.500,-- éénmalig 12 weken 

 Industriegebouw of kantoor bouwen zonder vergunning Dwangsom € 25.000,-- éénmalig 12 weken 

 Industriegebouw of kantoor bouwen in afwijking vergunning Dwangsom € 5.000,-- éénmalig 12 weken 

 Publiektoegankelijk bouwwerk bouwen zonder vergunning Dwangsom € 50.000,--éénmalig 12 weken 

 Publiektoegankelijke bouwwerken bouwen in afwijking vergunning Dwangsom € 7.500,-- éénmalig 12 weken 

GEBRUIK Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Dwangsom € 2.500 per maand / max. 40 6 maanden 
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9.2. Voorbeelden uit de gezondheidszorg 

9.2.1. Gemeente Waterland – Beleidsregels handhaving kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
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9.3. Voorbeelden in verband met de Opiumwet 

9.3.1. Gemeente Hoogeveen – Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente 
Hoogeveen 
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10. Sterkte-zwakte analyse 

Een SWOT analyse, “sterkte-zwakte analyse”, is een analyse van welke factoren (interne en externe) 

een positieve of negatieve invloed hebben op het bereiken van het doel. Het is niet alleen een 

beschrijving van de huidige toestand, maar vooral een instrument om toekomstige, strategische 

beleidskeuzes te ondersteunen. 

 

Binnen deze studie wordt de SWOT gebruikt om op basis van het vergelijkend literatuuronderzoek, 

te leren welke de valkuilen zijn, en welke positieve elementen benut kunnen worden om het 

toepassingsgebied en de hoogte van de dwangsom te bepalen.  

 

We wensen wel uitdrukkelijk te benadrukken dat de opportuniteiten en bedreigingen die in 

voorliggend document worden uitgewerkt het persoonlijk oordeel zijn van de dienstverlener. Deze 

zijn niet gebaseerd op de literatuurstudie maar vormen eerder aanwijzingen op basis van eigen 

praktische ervaringen met gelijksoortige dossiers en deducties uit beschikbare literatuurgegevens. 

 

10.1. Zwakten 

 

Uit de rechtspraak, rechtsleer en uit de gesprekken met de verschillende gecontacteerde personen 

kunnen de volgende zwakten worden afgeleid. 

 

 Administratieve procedure 

 

Eerst een vaststelling van een overtreding, dan moet een beschikking worden voorbereid, 

waarbij de overtreder zijn zienswijze op de te geven last moet kunnen geven. Na het nemen 

en bekend maken van de beschikking kunnen achtereenvolgens een bezwaar, beroeps- en 

hoger beroepsprocedure volgen. 

 

Ingeval de overtreding niet (tijdig) wordt beëindigd, moet worden vastgesteld  dat dit zo is en 

vervolgens moet zo nodig een invorderingsbeschikking worden genomen, een aanmaning 

gestuurd en een dwangbevel uitgevaardigd. Tegen de invorderingsbeschikking kan ook weer 

bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingesteld, zij het dat die p rocedures waar van 

toepassing, worden samengevoegd met de eventueel al lopende procedure tegen de 

dwangsombeschikking. 

 

In de praktijk werd, onder andere vanwege de potentieel lange duur van de procedure, in het 

verleden vaak van invordering afgezien, zeker als inmiddels de overtreding alsnog, zij het te 

laat was beëindigd. Dat maakt het instrument echter bot. Sinds de bestuursrechter heeft 

uitgemaakt dat invordering in beginsel verplicht is én de derde belanghebbende de 

invordering ook via de bestuursrechter kan afdwingen (tenzij zich bijzondere omstandigheden 

voordoen waarin van invordering mag worden afgezien) lijkt de praktijk op dit punt aan het  

veranderen. Wat echter te doen als invordering van het (gehele) verbeurde bedrag tot het 

faillissement van de overtreder leidt? Dat is een omstandigheid die het afzien van invordering 

misschien aanvaardbaar kan maken. Het opnemen van hoge bedragen in een last onder 

dwangsom is dus alleen geloofwaardig als de overtreder die bedragen uiteindelijk ook kan 

betalen. Het indirecte karakter van de dwangsom – druk zetten op de overtreder in de hoop 

dat die daarvoor gevoelig zal zijn – vormt sowieso een beperking. 
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Bijkomend is de situatie niet ondenkbaar dat een dwangsom aan een bedrijf wordt opgelegd 

en het bedrijf in bezwaar gaat tegen het opleggen van de dwangsom en zou verder gaan met 

de inbreukmakende handeling. Dit vormt geen probleem indien er een begunstigingstermijn 

werd opgelegd (tijdens deze periode kan de inbreukmakende handeling worden verdergezet). 

Dit vormt wel een probleem wanneer geen begunstigingstermijn werd opgelegd. In dat geval 

moet een last op herhaling of een preventieve last worden opgelegd. Het lopen van de 

dwangsom wordt niet geschorst tijdens het bezwaar. 

 

 Hoogte van de dwangsom 

 

Organen hebben soms ook moeite met het vaststellen van de hoogte van de te verbeuren 

bedragen en van het maximumbedrag. Soms zijn er beleidsregels vastgesteld, vaak ook niet. 

De hoogte wordt vaak bepaald door contacten met collega’s. Een eenduidig beleid uitwerken 

is eigenlijk onbegonnen werk doordat er steeds sprake is van verschillende beleidsdomeinen. 

 

Uit de praktijk blijkt dat het vooral nattevingerwerk is, maar de overheid moet altijd 

motiveren. Het uitgangspunt is steeds de stimulans om regels na te leven (voorrang aan dit 

aspect), maar de dwangsom moet ook proportioneel zijn. De kosten voor opruiming door de 

overheid worden mee in rekening genomen bij het bepalen van de dwangsom. Het inschatten 

op welk moment de dwangsom een stimulans is en wanneer niet, is een leerproces voor de 

overheid. Het is bovendien de kunst om het bedrag van de dwangsom zo laag mogelijk te 

laten lijken (bv. per kg in plaats van per ton). 

 

De rechter toetst de hoogte van de dwangsom zeer terughoudend. Nu invordering na 

verbeurte geen vrijblijvende aangelegenheid meer is, is er alle reden om daarin verandering te 

brengen. Als de last onder dwangsom eenmaal in rechte vaststaat, kan daarop, inclusief de 

hoogte van de bedragen, in de invorderingsfase namelijk niet meer worden teruggekomen. 

De discussie is op dat moment beperkt tot ‘is de last overtreden en is het redelijk van de 

overheid om over te gaan tot de inning van de dwangsom’. Niet zelden worden overtreders 

dan pas ‘wakker’, maar dat kan dan niet meer verhinderen dat de verbeurde bedragen 

kunnen en in beginsel ook moeten worden ingevorderd. Het ligt in  de praktijk anders 

wanneer het orgaan niet op invordering uit is en er geen derden belanghebbenden in het spel 

zijn. Bestuursorganen zijn vaak al blij als de overtreding uiteindelijk is beëindigd. Bovendien 

schrikken ze soms zelf van de hoge bedragen. Het overschrijden van de 

invorderingsverjaringstermijn kan dan voor een opluchting zorgen. 

 

Uit de praktijk blijkt ook dat bedrijven economische overwegingen maken. Zij hebben als het 

ware een ‘spaarpot voor overtredingen’. 

 

In dat geval kan de overheid de dwangsommen laten lopen ofwel opheffen en een nieuwe last 

onder dwangsom opleggen. 

 

Ook de efficiëntie speelt een rol. Een dwangsom is niet efficiënt wanneer er een kleine 

pakkans is en een lage dwangsom. In dat geval moet vooral gewerkt worden met een last op 

herhaling. 
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Een dwangsom is wel efficiënt bij grote dwangsommen en de lasten om een overtreding te 

voorkomen en te doen stoppen omdat de overtreder weet dat de overheid zeker terug 

komt om te controleren. Het is beter om hoge dwangsommen om te leggen dan te lage 

omdat de Raad van State toetst aan de redelijkheid en bij een te hoge dwangsom kan de 

overheid nog altijd het bedrag laten zakken. 

 

De minimum en maximumbedragen zijn niet aanwezig in de wetgeving. Bij de bepaling van het 

minimumbedrag moet ermee rekening gehouden worden dat dit bedrag een prikkel moet 

opleveren aan de overtreder om zich in regel te stellen. Het minimumbedrag moet bijgevolg 

voldoende hoog zijn om effect te ressorteren. Het maximumbedrag kan worden berekend 

aan de hand van een berekeningswijze die duidelijk uit de beslissing moet blijken.  

 

 

Om het maximumbedrag van de dwangsommen te bepalen wordt het equivalent genomen 

van een normale bedrijfsvoering. Indien deze gegevens niet gekend zijn wordt gekeken naar 

een soortgelijke situatie of wordt een marktvergelijking uitgevoerd. Het belangrijkste zit hem 

in de motivatie. Dit geldt zelfs in het geval waarin een algemene sanctieregeling van 

toepassing is of het beleid daarin voorziet. Dergelijke regeling of beleid ontslaat de overheid 

niet tot het nemen van een beslissing in concreto. De overheid kan van het opgestelde plan 

niet afwijken tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die door de overtreder naar voor 

moeten worden gebracht. 

 

Om het voorgaande te illustreren kan verwezen worden naar de problematiek van 

grensoverschrijdend transport van afval. Als bijv de wetgeving voorziet in een te stellen 

financiële zekerheid van 450-EUR per ton voor de grensoverschrijdende overbrenging van 

afvalstoffen dan moet in het geval waarin daarvoor een dwangsom wordt opgelegd dit bedrag 

hoger zijn wil men dit als een financiële prikkel zien ten aanzien van de overtreder. Bijv zal de 

dwangsom in dat geval 500-EUR per ton moeten bedragen. 

 

In ieder geval moet de overheid rekening houden met de hoger vermelde drie 

vooropgestelde wettelijke criteria bij het bepalen van de bedragen van de dwangsom. 

 

Uit de praktijk blijkt evenwel dat het maximumbedrag van de dwangsommen nooit een punt 

is van discussie. Enkel de hoogte van de dwangsom is onderworpen aan discussie. 

 

 Vervaltermijn van de inning 

 

In Nederland moet binnen het jaar over zijn gegaan tot de inning van de dwangsommen, 

tenzij de verjaring werd gestuit. Dit vormt nog op regelmatige basis een probleem. De 

procedure voor de inning is eveneens een belastende administratieve taak voor de overheid. 

 

 Tijdsmodaliteit 

 

Ook met de modaliteit wordt geworsteld. Hoewel de wet die variant niet kent, wordt nogal 

eens een last onder dwangsom opgelegd voor elke dag (of andere tijdseenheid) dat een 

overtreding door een toezichthouder wordt geconstateerd. Ten eerste kent de wet slechts 

de verbeurte van rechtswege, die niet afhankelijk is van constatering door of vanwege het 
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bevoegde orgaan. Voorts zien we hier een vermenging van de modaliteiten per tijdseenheid 

en per overtreding. Organen redeneren aldus dat invordering alleen in rechte stand houdt 

wanneer de verbeurte wordt gebaseerd op (officieel) geconstateerde overtredingen. Dat 

klopt wel, maar het constateren is een bewijskwestie en doet niet af aan de verbeurte van 

rechtswege. Van groot belang is het vaststellen van het na de begunstigingstermijn doorgaan 

met of herhalen van de overtreding. Dit bewijs moet aan strenge eisen voldoen, nu de 

gevolgen ervan groot (kunnen) zijn. De bestuursorganen zijn hierop nog niet allemaal goed 

ingespeeld. In milieuzaken zullen waarnemingen (bijvoorbeeld overschrijding van geur-, stof- 

en geluidsnormen) door een deskundige moeten worden gedaan, op schrift  worden gesteld, 

met aanduiding van tijd en plaats van de waarneming, voorzien van een handtekening van de 

waarnemer en een inzichtelijke beschrijving van de gehanteerde methode moeten bevatten. 

Soms echter, bijvoorbeeld bij overtreding van bouwvoorschriften, kunnen foto’s al een 

overtuigend bewijs leveren. 

 

Een dwangsom per tijdseenheid behoort tot de mogelijkheden, maar vraagt wel de nodige 

precisie van het bestuursorgaan voor wat betreft het moment van vaststelling of de 

overtreding al dan niet is beëindigd. Eerder oordeelde de hoge raad al in verzetprocedures 

tegen dwangbevelen dat de dwangsom pas na het verstrijken van de betreffende tijdseenheid 

wordt verbeurd. 

 

Het is ook aan te raden om de eenheden zo klein mogelijk te houden want een te grote 

speling geeft aanleiding tot weinig dwangsommen. Over een dwangsom per overtreding, uur, 

ton, week, etc. moet goed worden nagedacht. 

 

 Hoog maximumbedrag 

 

Ook zou het zware (en daarmee riskante) aspect in toom kunnen worden gehouden door in 

het decreet het stellen van een (redelijk) maximumbedrag verplicht te stellen. Nu is alleen 

voorzien in de mogelijkheid een maximum te stellen. Als er geen maximum wordt gesteld, kan 

de dwangsom torenhoog en vooral zeer onevenredig hoog worden. Invordering van het 

gehele verbeurde bedrag zal dan tot onwenselijke gevolgen leiden, zodat pas bij de 

invordering kan en moet worden bekeken wat nog redelijk is. Dat is de besluitvorming 

verleggen naar een stadium waarin die niet meer thuishoort. 

 

 Cumul 

 

Is het zo dat als de overtreder niet tijdig de overtreding beëindigt, hij zich zowel 

geconfronteerd kan zien met het door de overheid uitvoeren van de maatregelen op zijn 

kosten als met de invordering van verbeurde dwangsommen? 

 

 Verjaringstermijn 

 

Opmerkelijk is het voorgestelde 16.4.8bis DABM, dat een verjaringstermijn voor het 

opleggen van een bestuurlijke maatregel (en indirect dus ook voor de dwangsom) bevat van 

vijf jaar na vaststelling van de overtreding. Op zichzelf is het, zowel voor de handhaving als in 

het belang van de rechtszekerheid, goed dat de overheid binnen niet al te lange tijd na 

constatering beslist of zij tot handhaving overgaat. Toch gaat het mogelijks te ver om 
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daarvoor een vervaltermijn te stellen. Die brengt namelijk mee dat tegen een illegale 

handeling of situatie onder omstandigheden niet meer kan worden opgetreden, ook niet 

wanneer dat in het nadeel van derden zou zijn. 

 

In Nederland is deze termijn niet aanwezig. Dit wordt getoetst aan de hand van de redelijke 

termijn. Bijvoorbeeld in complexe zaken (bv. bodemzaken) is het niet uitzonderlijke dat 

meerdere onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Deze onderzoeken nemen enige tijd in 

beslag met als gevolg dat ook enige tijd verstreek vooraleer de overheid kon beslissen welke 

last zou worden opgelegd.  

 

 Financiële situatie  

 

Een aangeschrevene zonder geld zal niet geprikkeld worden om normconform gedrag te 

vertonen. Evenwel blijkt uit een gesprek dat de dwangsom nog altijd er voor kan zorgen dat 

de situatie wordt geregulariseerd, dus de voormelde stelling klopt niet altijd. 

 

 Kwalitatieve processen-verbaal 

 

De processen-verbaal moeten voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid, inzichtelijkheid en 

controleerbaarheid. 

 

 Artikel 159 van de Grondwet 

 

Bij de inning van de dwangsommen kan de overtreder zich nog steeds beroepen op artikel 

159 van de Grondwet. 

 

Dit artikel luidt als volgt: 

 

“De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en 

verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.” 

  

Indien de rechter zou oordelen dat het besluit onwettig is en buiten toepassing moet worden 

gelaten, heeft dit tot gevolg dat ook de dwangsommen niet kunnen worden geïnd. 
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10.2. Sterkten 

 

Uit de rechtspraak, rechtsleer en uit de gesprekken met de verschillende gecontacteerde personen 

kunnen de volgende sterktepunten worden afgeleid. 

 

 In verreweg de meeste gevallen wordt niet tegen een last onder dwangsom opgekomen. 

Wanneer het voor de overtreders duidelijk wordt gemaakt dat het ging om een 

betalingsverplichting die pas zou intreden indien zij zich niet aan de last zouden houden, 

lieten zij bezwaar achterwege. Kennelijk prikkelt een dergelijke last onvoldoende om op 

voorhand bezwaar en beroep in te stellen. 

 

Wel blijkt in de praktijk waarin daadwerkelijk bezwaar wordt aangetekend tegen het 

opleggen van de dwangsom alsmede tegen de hoogte ervan, dat het bezwaar gegrond wordt 

verklaard, bijv omwille van vormgebreken aan de opgelegde maatregel, een vastgestelde 

onevenredigheid tussen de inbreuk en de opgelegde dwangsom, enz. Vanuit dat opzicht 

vormt het indienen van een bezwaar tegen een opgelegde dwangsom dan weer een 

bedreiging voor het systeem. 

 

 Het handige van het instrument is dat het heel flexibel is en zowel voor lichte als zware 

vergrijpen kan worden gebruikt, mits de bedragen maar met de ernst van de overtreding in 

overeenstemming zijn. 

 

 Bijkomend voordeel is dat de bestuursrechter de beleidsruimte van het bestuur dient te 

respecteren. Het dwangsombesluit moet terughoudend worden getoetst. Hierdoor wordt de 

bewijslast voor het bestuur verlicht.  

 

 Een last onder dwangsom is effectief indien de overtreder in de gelegenheid is een bepaalde 

concrete situatie te corrigeren binnen een redelijke termijn. 

 

 Weinig (financiële) risico’s voor de overheid – lage kostprijs 

 

 Laat een keuzevrijheid aan de overtreder 

 

 Niet toepassen van last onder dwangsom betekent dat enkel gebruik kan worden gemaakt 

van het strafrechtelijke instrument. Strafrechtelijke handhaving is tijdrovend en kost hierdoor 

veel geld. 

 

 Zet de overtreder onder druk om regelgeving na te leven 

 

 Veel ervaring met het instrument 

 

 Verhoogde kans op uitvoering van bestuursmaatregelen 

 

 Verantwoordelijkheid ligt waar ze hoort te liggen, nl. bij de overtreder 
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 Latere oplegging van een dwangsom; met name moet de dwangsom niet altijd onmiddellijk 

gekoppeld worden aan een bestuursmaatregel die opgelegd wordt. Deze dwangsom kan ook 

naderhand nog opgelegd worden. 

 

Echter moet bij de latere oplegging van een dwangsom ook een kanttekening gemaakt 

worden, met name indien zou blijken dat deze opgelegd wordt omdat de bestuurlijke 

maatregel niet spontaan wordt uitgevoerd door de overtreder. In dat geval laat het zich 

reeds raden dat de overtreder ofwel bezwaar zal maken tegen deze opgelegde dwangsom 

dan wel ook aan deze dwangsom zelf geen gevolg zal geven (waarvoor diverse redenen 

kunnen gelden, zo onder meer doch niet uitsluitend de financiële toestand van de 

onderneming). 
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10.3. Opportuniteiten 

 

Uit de rechtspraak, rechtsleer en uit de gesprekken met de verschillende gecontacteerde personen 

kunnen de volgende opportuniteiten worden afgeleid. 

 

 Dreigen met een last onder dwangsom is meestal voldoende voor de uitvoering van de 

opgelegde bestuursmaatregel. 

 

 Meeste bedrijven willen in orde zijn met de regels, tenzij principieel niet eens met standpunt 

overheid of malafide overtreders 

 

 Indien blijkt dat dit systeem goed werkt, kan dit een extra stimulans opleveren in hoofde van 

de overtreder om spontaan en tijdig gevolg te geven aan de opgelegde bestuursmaatregel. 

 

In de mate waarin bijv blijkt dat een opgelegde dwangsom ook in hoger beroep overeind blijft 

en zelfs in het geval waarin het besluit voor de burgerlijke rechtbanken zou worden 

aangevochten, zal daarvan een voorbeeldfunctie kunnen uitgaan. 

 

 ‘Daadwerkelijke’ handhaving wordt dichter aan de bron aangepakt. Het zijn de 

toezichthouders die in het gegeven geval de meeste informatie en kennis hebben, d ie deze 

dwangsom kunnen opleggen. Het zijn ook deze mensen die er normalerwijze het dichtst bij 

betrokken zijn en er de efficiëntie ervan kunnen beoordelen. Het kunnen opleggen van een 

dwangsom kan een incentive zijn voor de toezichthouders om nauwgezetter te controleren  

 

 Men kan heel kort op de bal spelen en is niet afhankelijk van bijv de tussenkomst van politie 

of andere overheidsdiensten. Men hoeft niet te wachten alvorens het dossier voor de 

correctionele rechtbank komt om als het ware een genoegdoening te krijgen (in de zin van 

de veroordeling van de overtreder). In de mate waarin de overtreder gevolg geeft aan de 

bestuurlijke maatregel (zelfs zonder dat de dwangsom zou moeten geïnd worden), is hij als 

het ware ‘op een bepaalde manier psychologisch veroordeeld, minstens aangespoord’ om de 

nodige maatregelen te nemen om aan de overtreding een einde te maken. 
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10.4. Bedreigingen 

 

Uit de rechtspraak, rechtsleer en uit de gesprekken met de verschillende gecontacteerde personen 

kunnen de volgende bedreigingen worden afgeleid. 

 

 Grensoverschrijdende inbreuken 

 

 Inning van dwangsommen bij buitenlandse overtreders (moeilijk en tijdrovend)  

 

 Slechte opvolging van termijnen 

 

 Bij verbeurdverklaring van dwangsommen: geen goede keuze door de overheid (leerproces) 

 

 Geen voorrecht voor verbeurte dwangsommen in de regelgeving waardoor bij 

daadwerkelijke vervolging voor de verbeurde dwangsommen er geen financiële middelen 

meer in zijn bij de overtreder. 

 

 Personeel 

 

Uit de praktijk blijkt dat de dwangsommaterie enorm arbeidsintensief is en dat juridische 

kennis noodzakelijk is. 

 

De procedure voor het opleggen van een last onder dwangsom wordt gekenmerkt door 

onder andere een hoorrecht en het besluit tot het opleggen van een dwangsom moet goed 

worden gemotiveerd. 

 

 Dreiging tot verbeurdverklaring 

 

In de praktijk komt het nogal eens voor dat bestuursorganen alsnog een einde aan een 

overtreding proberen te maken door te dreigen de verbeurde dwangsommen daadwerkelijk 

in te vorderen. Wat zij zich vaak niet realiseren is dat zij in dat geval niet de stok, maar de 

wortel hanteren. De sommatie aan een overtreder om bijvoorbeeld binnen 14 dagen alsnog 

een einde aan de overtreding te maken omdat het bestuursorgaan anders ‘toch echt’ zal 

overgaan tot invordering, impliceert dat de verbeurde dwangsommen niet zullen worden 

ingevorderd als de overtreder aan deze sommatie gehoor geeft. De overtreder krijgt dus een 

tweede kans om te voorkomen dat hij dwangsommen moet betalen. Een dergelijk handelen 

doet afbreuk aan de effectiviteit van de last onder dwangsom. 

 

Het belang van een effectieve handhaving vergt dat verbeurde dwangsommen in beginsel ook 

worden ingevorderd. Gebeurt dat niet dan ondermijnt dat de dreiging die van een last onder 

dwangsom hoort uit te gaan. Het belang van een effectieve handhaving is echter een 

algemeen belang en geen te individualiseren rechtstreeks belang van degene die om 

handhaving heeft verzocht. De invordering van verbeurde dwangsommen maakt immers geen 

einde aan de overtreding. 

 

 Rechtlijnigheid en nood aan duidelijkheid 
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Er zal moeten voor gezorgd worden dat er duidelijkheid bestaat en dit in alle mogelijke 

opzichten, met name zowel duidelijkheid in het geval waarin dit zal worden toegepast als 

duidelijkheid over de hoogte van de op te leggen dwangsom. 

 

Indien dit niet het geval is, riskeert men dat het systeem zowel intern als extern in vraag 

gesteld wordt waardoor de handhaving en de geloofwaardigheid van het systeem op de 

helling komt te staan. 

 

 Consequente toepassing over verschillende beleidsdomeinen 

 

In de mate waarin er grote verschillen zouden bestaan tussen de toepassing van de 

dwangsom in de verschillende beleidsdomeinen en er daarvoor geen redelijke 

verantwoording zou bestaan, zal dit gebruikt worden om een schending van het 

gelijkheidsbeginsel in te roepen. 

 

 Rechtszekerheid en daarbijhorende publicatie van bepaalde zaken  

 

Het bewerkstellingen van rechtszekerheid is uitermate belangrijk en dit zowel in hoofde van 

potentiële overtreders als in hoofde van de overheid. Daarom kan overwogen worden om 

potentiële dwangsommen te publiceren alsmede een lijst van overtredingen waarin deze 

zouden toegepast worden. Daarbij moet onmiddellijk de aandacht erop gevestigd worden dat 

dit document maar een relatieve waarde heeft; met name zal ermee rekening moeten 

gehouden worden dat dit document niet als het enige, zaligmakende document zal kunnen 

toegepast worden omdat anders mogelijks de vraag rijst of dit document geen wetgevend 

karakter heeft in welk geval het dan enkel door de wetgever zou kunnen vastgesteld worden 

en niet door de administratie. 

 

Anderzijds zal de publicatie van een dergelijk document het voordeel hebben dat er duidelijk 

is over de gevallen waarin een dwangsom kan toegepast worden. 

 

Zelfs in de mate waarin een dergelijk document niet zou gepubliceerd worden, zal het 

minstens intern binnen de administratie moeten bestaan zodat de diverse toezichthouders 

over een gedegen handleiding beschikken. 

 

 Potentiële afbreuk aan de dwangsom omwille van de diverse beroepsmogelijkheden  

 

Een mogelijke bedreiging van het systeem kan erin bestaan dat er hoe dan ook altijd een 

beroepsmogelijkheid is tegen elke dwangsom die opgelegd wordt, hoe miniem ook. In de 

mate waarin zou blijken dat in beroep de dwangsommen systematisch zouden herzien (lees 

herleid / verminderd) worden, zal dit de appetijt van de toezichthouders op het veld om 

daarvan gebruik te maken mogelijks verminderen. 
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11. Algemene conclusie 

Uit de praktijk blijkt dat het middel van een bestuurlijke dwangsom een effectief middel is. 

 

In tegenstelling tot in Nederland waar de bestuurlijke dwangsom over alle bestuursniveaus heen kan 

worden ingezet, wordt het toepassingsgebied beperkt tot toezichtshouders van het Vlaams Gewest. 

Op geen enkel ander bestuursniveau kan de bestuurlijke dwangsom worden opgelegd. 

 

Verder kent de bestuurlijke dwangsom ook een heel ruim toepassingsgebied. In Nederland is het niet 

beperkt tot een welbepaald gebied.  

 

Uit de verschillende gesprekken en de ingewonnen informatie kan worden afgeleid dat richtlijnen en 

een beleid een noodzaak zijn om een uniforme toepassing te verzekeren. Maar, het zal steeds ‘trial 

and error’ zijn. Elke concrete situatie behoeft een concrete toepassing van een bestuurlijke 

dwangsom. 

 

Deze concretisering uit zich in de motivering van de beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke 

dwangsom. Deze moet van zeer goede kwaliteit zijn opdat de genomen beslissing zou kunnen 

overleven. 

 

In het geval niet aan de vereiste kwaliteitseisen wordt voldaan, dan zal de bestuurlijke dwangsom 

waarschijnlijk een rechterlijke controle niet overleven. 

 

*********** 

 


