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Onderwerpen 

•  Actuele ontwikkelingen 
– stand van zaken RUD’s 
– bestuurlijke strafbeschikking milieu per 1 

mei 2012 
•  Jurisprudentie 

– precisering beginselplicht tot handhaving 
– overgangsrecht Wabo en Awb-IV 



Bestuurlijke strafbeschikking (BSB) 

•  Wet OM-afdoening (art. 257a e.v. Sv): OvJ 
kan bij beschikking straf opleggen (o.a. 
geldboete) 

•  Bevoegdheid tot opleggen strafbeschikking 
kan ook worden toegekend aan 
–  opsporingsambtenaren (art. 257b Sv); max. € 350 
–  lichamen of personen met publieke taak (art. 

257ba Sv); binnen nader te bepalen grenzen 
(AMvB’s, richtlijnen OM) → bestuurlijke 
strafbeschikking 



BSBm en BSBk (I) 

•  Per 1 mei 2012: BSB milieu en BSB keur 
•  BSBm 

– directeuren RUD’s bevoegd 
– geen RUD? Dan GS bevoegd 
– verder: waterschappen, Rijkswaterstaat, 

Inspectie voor Leefomgeving en Transport 
(ILT; sinds 1 jan. 2012 VROM-Inspectie + 
IVW), NVWA 



BSBm en BSBk (II) 

•  Afspraken tussen RUD’s/waterschappen e.d. met 
politie en OM over vormgeving en prioritering 
handhaving 
–  wanneer BSB? wanneer gezamenlijk optreden met OM? 

wanneer strafrecht met flankerend bestuurlijk optreden? 
•  Rol politie: assistentie, gegevensverstrekking, 

toezichthoudende rol 
•  Rol OM: afhandelen verzetsprocedures en zaken 

waarin executie is mislukt 
•  NB koppeling strafbaarstelling in lokale 

regelgeving aan feiten uit ‘feitenboekje’ 



ABRvS 5 oktober 2011 (LJN BT6683) 

•  Precisering standaardoverweging 
belangenafweging bij handhaving 

•  Ruimte voor uitvoering stappenplan uit 
handhavingsbeleid 
–  ‘redelijk te achten beleid’ 
–  bijv. eerst waarschuwen en gelegenheid bieden 

tot herstel 
– NB Afdeling toetst of daadwerkelijk conform 

beleid is gehandeld (i.c. niet!) 



Wat te doen bij handhavingsverzoek? 

•  Verzoek van belanghebbende = aanvraag 
•  Beslissen binnen redelijke termijn = in ieder 

geval binnen 8 weken (4:13 Awb) 
•  Vóór 5 okt 2011: geen grond om van 

handhaving af te zien = sanctiebesluit 
•  Ná 5 okt: 

–  evt. controle n.a.v. klacht/verzoek (vgl. LJN 
BF1006)  

–  uitvoering stappenplan 
–  juridisch: afwijzing verzoek? 



Overgangsrecht Wabo inz hh 

•  art. 1.6 Invoeringswet: vóór iwt Wabo (1 okt 2010) 
opgelegde herstelsancties onder oud recht, totdat 
onherroepelijk; daarna gelijkgesteld met 
beschikking krachtens Wabo 

•  overgangsrecht t.a.v. handhavingsbesluiten m.b.t. 
algemene regels ontbreekt; ABRvS 21 sept 2011 
(LJN BT2689): tijdstip van bekendmaking 
appellabele besluit bepalend voor 
rechtsmachtverdeling → b.o.b. na 1 okt 2010? Rb 
bevoegd 



Overgangsrecht Awb-IV 

•  Art. IV: op sanctie wegens overtreding die 
plaatsvond vóór 1 juli 2009 is oude recht van 
toepassing 
–  ook in geval van voortdurende overtredingen? 

•  ABRvS 1 juni 2011, LJN BQ6826: alleen als 
vóór 1 juli 2009 sprake was van een lopend 
handhavingsproces 
–  schriftelijk voornemen tot handhavend optreden, waarbij 

gelegenheid tot zienswijze 
–  níet: enkele constatering van de overtreding, al dan niet 

gevolgd door waarschuwing 


