
Zó handhaven we in Laarbeek
Regels, overtredingen en de gevolgen



De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving 

waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi 

en veilig mogelijk te maken én te houden. Deze regels 

staan in het zogeheten omgevingsrecht.

Dat omgevingsrecht is veelomvattend. Het bevat onder 

meer regels op het gebied van ruimtelijke ordening, 

bouwen, milieu, water, natuurbescherming, en flora en 

fauna. Iedereen die actief is in een specifieke omgeving, 

een activiteit wil uitvoeren of plannen wil realiseren, 

krijgt te maken met de wetten en regels die daarbij gel-

den. En vaak ook met de benodigde vergunningen en 

toestemmingen.

Handhaven in Laarbeek

De overheid maakt niet alleen regels, maar ziet er ook 

op toe dat ze worden nageleefd. Handhaving heet dat. 

Handhaven bestaat uit toezicht en zo nodig repressieve 

handhaving (maatregelen bij overtredingen).

Bij toezicht vindt er controle op de naleving van de regels 

plaats. De toezichthouder kan bij de controle informatie 
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geven over de regels. Als de regels worden overtreden 

dan is repressieve handhaving aan de orde. Repressieve 

handhaving kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechte-

lijk plaatsvinden. Dit handhaven gebeurt door verschil-

lende overheidsorganisaties: het Rijk, de provincies, de 

gemeenten, de waterschappen, het Openbaar Ministerie 

en de politie. Al deze organisaties werken nauw samen, 

wisselen informatie uit en treden gezamenlijk op. De 

afspraken en werkwijzen zijn vastgelegd in de integrale 

handhavingsnota gemeente Laarbeek 2012-2015.

Maatregelen bij overtredingen

Als een bedrijf of persoon de regels overtreedt wordt 

een beoordeling van de ernst van de overtreding ge-

maakt. Daarna wordt bepaald welke maatregelen tegen 

de overtreder passend zijn, bestuursrechtelijke en/of 

strafrechtelijke maatregelen. Bestuursrechtelijke maat-

regelen worden opgelegd door de gemeente, provincie 

of het waterschap. Ze kunnen variëren van een waar-

schuwing tot een onmiddellijke stillegging van een 

activiteit of compleet bedrijf. Bij strafrechtelijke maat-

regelen maakt een politiefunctionaris of buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA) een proces-verbaal op, wat 

uiteindelijk kan leiden tot het opleggen van een boete 

door justitie of zelfs een gang naar de rechtbank. Geluk-

kig hoeft het vaak niet zover te komen. Het merendeel 

van de overtreders herstelt de overtreding na een eerste 

waarschuwing.

Bestuursrechtelijke maatregelen

Bestuursrechtelijke maatregelen variëren afhankelijk 

van de ernst van de overtreding en de mogelijke gevol-

gen. Het bestuursrecht kent drie categorieën van over-

tredingen met elk specifieke maatregelen.

Categorie 0-overtredingen en directe bestuursdwang

Bij categorie 0-overtredingen gaat het om urgente, ern-

stige zaken waarbij:

• acuut gevaar bestaat voor natuur en milieu en/of;

• de volksgezondheid bedreigd wordt en/of;

• de veiligheid in het geding is.

Bij dergelijke overtredingen wordt directe bestuurs-

dwang toegepast waarbij de overtreding onmiddellijk 

ongedaan gemaakt moet worden. Een bedrijf of een 

activiteit kan dan onmiddellijk stilgelegd of ontruimd 

worden. Alle kosten worden op de overtreder verhaald.

Categorie 1-overtreding en dwangsom

Bij categorie 1-overtredingen is er geen acuut gevaar, maar 

ze worden als ernstig beschouwd omdat er sprake is van:

• dreigende of onomkeerbare schade van betekenis 

voor de omgeving en/of;

• (dreigende) risico’s voor de volksgezondheid en/of;

• calculerend, malafide of belemmerend gedrag van 

de overtreder en/of;

• herhaling van de overtredingen (recidive) en/of;

• een economisch voordeel van ten minste € 50.000,-.



Bij dit soort overtredingen ontvangt de overtreder eerst 

een schriftelijke bestuurlijke waarschuwing. De over-

treder krijgt de gelegenheid om binnen een bepaalde 

termijn de overtreding(en) te herstellen en er is de ge-

legenheid om een zienswijze in te dienen. Als de over-

treding niet wordt hersteld dan wordt meestal voor de 

overtreding een dwangsom opgelegd. Deze dwangsom 

wordt aangekondigd in een zogeheten dwangsombe-

schikking. De hoogte van de dwangsom is dusdanig dat 

het altijd voordeliger is de regels zo snel mogelijk na te 

leven. Soms wordt bestuursdwang toegepast.

Categorie 2-overtreding en waarschuwing

Alle andere overtredingen van het omgevingsrecht val-

len in categorie 2. Bij dit soort overtredingen ontvangt 

de overtreder eerst een waarschuwingsbrief, waarin 

een hersteltermijn wordt gegund om de overtreding 

ongedaan te maken. Gebeurt dat niet, dan ontvangt de 

overtreder een bestuurlijke waarschuwing, eventueel 

gevolgd door een dwangsom- of bestuursdwangbe-

schikking.

Strafrechtelijke maatregelen:

Boete of rechtszaak

Het Openbaar Ministerie kan overtredingen in de cate-

gorie 0 of 1 strafrechtelijk aanpakken. Op basis van de 

ernst van het strafbare feit en/of de aard van de dader 

wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Dit proces-verbaal kan leiden tot een boete (een zoge-

heten transactievoorstel), of tot een dagvaarding (de 

zaak wordt dan voor de rechter gebracht). Verder kan 

de Officier van Justitie voor milieuzaken een voorlopige 

maatregel treffen die bepaalde werkzaamheden verder 

verbiedt. In ernstige gevallen kan de rechter een bedrijf 

of activiteit stilleggen.

Overtredingen in categorie 2 kunnen bij niet tijdig her-

stel ook een strafrechtelijk vervolg krijgen.

Tot slot

In de praktijk blijkt gelukkig dat de meeste mensen en 

bedrijven zich aan de regels houden.

Bij overtredingen leidt een waarschuwing(sbrief) bij-

na altijd tot het op orde brengen van de zaken en het 

ongedaan maken van de overtreding(en). Bij ernstige 

overtredingen of hardnekkige overtreders, treedt de 

overheid echter steeds strikter op. Dat is mede mogelijk 

door de nauwe samenwerking en informatieuitwisseling 

tussen de Brabantse handhavingsinstanties. Ook Justi-

tie neemt overtredingen vaak hoog op en legt indien no-

dig zware straffen op.



Stroomschema

Categorie 2

Categorie O
Direct toepassen bestuursdwang
• Geen begunstigingstermijn
• Informeren politie

1. Bestuurlijke waarschuwing
• Voornemen met hersteltermijn bekend 

maken
• Termijn zienswijze bekend maken
• Informeren politie

Indien niet tijdig hersteld
2. Sanctiebeschikking (opleggen dwangsom/ 

bestuursdwang) en informeren politie

Indien niet tijdig hersteld
3. Verbeuren en innen dwangsom/uitvoering 

bestuursdwang

Categorie 1

1. Brief met hersteltermijn

Indien niet tijdig hersteld
2. Bestuurlijke waarschuwing

• Voornemen met hersteltermijn bekend 
maken

• Termijn zienswijze bekend maken
• Informeren politie

Indien niet tijdig hersteld
3. Sanctiebeschikking (opleggen dwangsom/ 

bestuursdwang) en informeren politie

Indien niet tijdig hersteld
3. Verbeuren en innen dwangsom/uitvoering 

bestuursdwang

Acuut
gevaar?

Overtreder:
Recidivist of 
economisch 
voordeel of 
malafide, 

calculerend, 
belemmerend 

gedrag?
Overtreding:

Dreigende en/of onomkeerbare schade 
voor leefomgeving van enige betekenis

of
(dreigende) Risico’s voor volksgezond-

heid?

Categorie 0

Categorie 1

Categorie 2

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee



Meer weten?

Twijfelt u over de uitleg van regels? Wilt u weten wat wel of 

niet is toegestaan? Neem dan contact op met team Wabo 

van de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. 

Op www.handhaveninbrabant.nl vindt u alles over de 

Brabantse handhavingstrategie.


