
Toepassing 
Dwangsom 
bij ANB 



Inhoud 

Situering dwangsom  
Wenselijkheid 
Wettelijke vereisten 
Toepassingshistoriek 
Criteria voor oplegging ideale dwangsom 
Inning 
Knelpunten 
Conclusie 



Situering 
dwangsom  
binnen ANB 



Situering dwangsom  

Missie ANB 
 

 
 

Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam 
beheren en het versterken van natuur samen met alle 
partners 



Situering dwangsom 

Visie ANB  
 

Meer natuur in Vlaanderen 
 
Betere natuur in Vlaanderen 
 
Plaatsen van de natuur midden in de maatschappij 
 
 



Situering dwangsom 

Meer natuur in Vlaanderen  
 

de huidig aanwezige natuur in Vlaanderen in stand 
houden, beschermen en verder ontwikkelen 
het herstellen van natuur die in het verleden 
verloren is gegaan 
het ontwikkelen van nieuwe natuur en 
parkgebieden 
 
 



Situering dwangsom 

het herstellen van natuur die in het verleden verloren is 
gegaan 
 
 

Vernietigen van vegetatie/KLE 
12.791 lopende meter vernietigd (2015) 
1141 are hpg vernietigd (2015) 
 

Ontbossingen 
2681 are illegaal ontbost (2015) 
 
 



Situering dwangsom 

Instrumenten tot herstel 
 

Aanmaning met herstel 
Eenvoudig verzoek tot herstel 

PV + herstelvordering  
Gerechtelijke afhandeling is aangewezen (samenhang, 
verkoop)  

PV/VV + Bestuurlijke Maatregel 
Aanmaning heeft geen succes 
Meteen duidelijk dat er niet hersteld zal worden 

PV + Bestuurlijke Maatregel met dwangsom 
Nt-uitvoering van eerder opgelegde BM 
 



Wenselijkheid 
bestuurlijke 
dwangsom 



Wenselijkheid 

Ultimum remedium 
 

 
Moeilijk handhavingstraject 
Stok achter de deur 
Eerdere BM werd niet (correct) uitgevoerd 
 
 
 
 



Wettelijke 
vereisten 



Wettelijke vereisten 

Zoals iedere BM 
 

vermelding van het milieumisdrijf/milieu-inbreuk 
vermelding van de feitelijke vaststellingen 
omschrijving van de BM + uitvoeringstermijn 
vermelding dat in beroep kan worden gegaan 
proportionaliteit tussen misdrijf en maatregelen 
binnen 5 jaar na de feiten 
 
 
 
 



Wettelijke vereisten 

Specifiek voor een BM met dwangsom 
 

enkel gewestelijke toezichthouders 
mede-ondertekening door hoofd van de afdeling 
totaal van DS mag niet meer bedragen dan 1mio euro 
afdoende motivering 
proportionaliteit tussen dwangsom en feiten 
 
 
 



Toepassing 
binnen ANB 



Toepassing 

Sedert juni 2014: +- 250 BM tot herstel waarvan 11 BM met 
dwangsom 
 

4%: ultimum remedium 
 
7 ontbossingsdossiers 
 
4 dossiers inzake wijziging vegetatie en KLE 

 



Toepassing  

Effect:  
in 3 gevallen: werken uitgevoerd voor het verstrijken van 
de uitvoeringstermijn 

dreigend effect werkt 
in 3 gevallen: uitvoeringstermijn verstreken: overgaan tot 
inning en uiteindelijk hersteld 
in 3 gevallen: opheffing BM met dwangsom 

2x wegens verkoop perceel 
1x wegens tussengekomen vonnis  

2 gevallen: uitvoeringstermijn is nog niet verstreken 
 



Toepassing 

Analyse   
3 gevallen: Ondanks BM met dwangsom: geen uitvoering 

dwangsom van 25 €/dag (gebaseerd op eerdere 
gerechtelijke herstelvorderingen met dwangsom)  
 

3 gevallen: wel uitvoering voor verstrijken 
uitvoeringstermijn 

In deze gevallen: hogere dwangsom +- 100€/dag 
 
 hoe hoger de dwangsom, hoe sneller de uitvoering 

 



Criteria voor 
ideale 
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Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
Vroeger 
 

Buikgevoel 
Inspiratie bij gerechtelijke herstelmaatregelen met 
dwangsom 
 

Nu 
 

Methodiek van de studie criteria bestuurlijke dwangsom 
 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
 

Uitgangspunt 
Dwangsom voldoende hoog opdat de overtreding wordt 
beëindigd 
Dwangsom mag niet zo hoog zijn dat zij als een straf wordt 
aanzien 
Hoogte dwangsom moet afgestemd worden met de ernst 
van de overtreding 

 
 



Criteria ideale dwangsom 
Ideale hoogte  

 
Berekening  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dwangsom moet hoger zijn dan de baten  

Hoogte dwangsom = 
 

Basisbedrag (bepaald op basis ‘kosten om terug in regel te zijn’)  
+ 

aanpassing voor ernst overtreding  
+ 

aanpassing voor type overtreder  
+ 

aanpassing voor recidive 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
 

Voorbeeld: Ontbossing van 4712 m2, omvorming naar 
akker  

BM tot aanplant van 912 bomen  
Kost om dit te herstellen: € 10.818  
 

Baten van deze ontbossing 
Van bosgrond, naar grond geschikt voor 
landbouwdoeleinden 
Prijs bosgrond: 2,32 €/m2, prijs landbouwgrond: 4,76 
€/m2 
Meerwaarde van 2,44 €/m2 of 11.497 € 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
 

Voorbeeld: Ontbossing van 4712 m2, omvorming naar 
akker  

 
Dwangsom moet hoger zijn dan de baten 
 

Helft van 11.497 € wordt bij de kost geteld 
 

Basisbedrag van 16.566 € 
 

 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
 

Voorbeeld: Ontbossing van 4712 m2, omvorming naar 
akker  

Verhoging wegens ernst 
 

 Kans 

Voorgevallen 10 % 15 % 25 % 

Grote kans 5 % 10 % 20 % 

Kleine kans 0 % 5 % 15 % 

Weinig 
effect 

Matig 
effect 

Groot 
effect 

Ernst 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
 

Voorbeeld: Ontbossing van 4712 m2, omvorming naar 
akker  

Verhoging wegens type overtreder 
 
Natuurlijke persoon:   0% 
Kleine onderneming (<50):   5% 
Middelgrote onderneming (<250):  10% 
Grote onderneming (>250):   20% - of hoger 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale hoogte  
 

Voorbeeld: Ontbossing van 4712 m2, omvorming naar 
akker  
 

Maximale hoogte dwangsom  
 

16.566 + 15 % ernst + 5 % type  (geen recidive) 
afgerond € 20.000  



Criteria ideale dwangsom 

Ideale begunstigingstermijn 
 

Tegen wanneer moet de maatregel uitgevoerd worden? 
 
Uitgangspunt: 
 

Te lang: verkapt gedogen 
Te kort: verkapte boete 
 
 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale begunstigingstermijn 
 

Berekening 
 
 

Basistermijn (bepaald op basis van technische implementatietermijn)  
+ 

aanpassing voor ernst overtreding  
+ 

aanpassing voor financiële draagkracht  



Criteria ideale dwangsom 

Ideale begunstigingstermijn 
 

Basistermijn 
Hoe lang is er redelijkerwijs nodig om te herstellen? 
ANB: vaak herstel d.mv. aanplantingen 

Rekening houden met plantseizoen (01/11-31/03) 
Oplegging BM a/h einde van het plantseizoen 

• Uitvoeringstermijn ergens in midden van volgend 
plantseizoen 

Bij sommige werken 
Rekening houden met broedseizoen 

Vb. terug dichtgooien illegaal gegraven vijver 
• Geen werken van 1 maart tot eind juli 

 
 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale begunstigingstermijn 
 

Verkorting wegens ernst  
Om verdere schade te voorkomen is snel optreden 
noodzakelijk 
 

Verlenging wegens financiële draagkracht 
Overtreder heeft het financieel moeilijk  

 
 

 



Criteria ideale dwangsom 

Ideale begunstigingstermijn 
 

Ontbossing van 4.712 m2, BM tot aanplanting van 912 
bomen 

Vaststelling op 1/03/2016 (einde plantseizoen) 
Redelijke termijn is 2 à 3 maanden 

Herstel niet meer redelijk mogelijk in dit plantseizoen 
Volgend plantseizoen van 1/11/2016 tot 31/03/2017 

Uiterlijke uitvoeringstermijn op 31/12/2016 
Geen redenen op te verkorten/verlengen 

• 2 maanden om dwangsom te vermijden 
 

 
 



Criteria ideale dwangsom 

Uitvoeringsmodaliteit 
Hoe verbeuren we € 20.000  ? 

Ineens 
Per tijdseenheid 

€/dag, week  
Voordeel: overtreder kan oplopen dwangsom 
vermijden door sneller uit te voeren 
Nadeel: verschillende controlemomenten 

Per maatregel 
Voordeel: Hoogte van de dwangsom kan worden 
aangepast door gedeeltelijke uitvoering, slechts 1 
controlemoment 
Nadeel: extra motivatie voor een gebeurlijke 
vermindering door gedeeltelijke uitvoering 
 

 
 



Criteria ideale dwangsom 

Uitvoeringsmodaliteit 
Hoe verbeuren we € 20.000  ? 
 

Uitvoeringstermijn = 31/12/2016 
 
We wensen de overtreder nog een kans te geven om in de 
rest van het plantseizoen alsnog te kunnen herstellen 
 

01/01/2017-31/03/2017 = 89 dagen 
Dwangsom van 224,7 €/dag 
 
 



Inning 
dwangsom 



Inning 

DS van € 247/dag vanaf 01/01/2017 
Voor 01/01/2017: verwittiging overtreder dat DS in 
werking gaat treden 
Op 31/01/2017: controle door NI  

Bij uitvoering: DS wordt opgeheven 
Bij nt-uitvoering: inzetten inningsprocedure 

Verslag + ontwerp van ingebrekestelling naar AFO 
AFO verstuurt ingebrekestelling en volgt verder op 
Bij nt-betaling: inzetten deurwaarder 

Indien nodig: iedere maand: herhaling van de procedure 
 

 
 



Knelpunten 



Knelpunten 

Verkoop van percelen waarop BHBM rust 
BM wordt opgelegd t.a.v. persoon  

Bij verkoop perceel: BM gaat niet over op nieuwe eigenaar 
Nieuwe eigenaar is niet gehouden om de BM uit te voeren 
Oorspronkelijke eigenaar kan niet meer overgaan tot 
uitvoering 

We kunnen niet anders dan de BM opheffen 
Oplossing: tegenstelbaar maken van BM aan 
opeenvolgende eigenaars 

Wijziging BD en ND 
Actieve informatieplicht notarissen + opname BM in akte 
 



Conclusie 



Conclusie 

DS is, als stok achter de deur, een handig en effectief 
instrument 

In vele gevallen is de dreiging op zich voldoende 
In enkele gevallen: overgaan tot inning en uiteindelijk 
hersteld 
 

MAAR: Heeft ook zijn beperkingen 
2 gevallen: verkoop perceel 
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