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MEMO

Om te voorkomen dat in de toekomst onevenredig veel tijd moet worden besteed aan handhaving
wordt onderzocht of de huidige nalevingsaanpak kan worden verbeterd. De nieuwe aanpak is er op
gericht meer te investeren aan de voorkant en aan de achterkant eerder het strafrecht in te zetten
(lik op stuk). Daarbij is het nodig om vooraf duidelijk te hebben in welke gevallen het strafrecht wordt
ingezet. Bij voorkeur verkort via een bsb-m maar als dat niet lukt via een PV.
Wanneer wordt strafrecht ingezet?
In de nieuwe aanpak hebben alle bedrijven die bezocht worden vooraf een brief ontvangen waarin
de aanpak is toegelicht en waarin een aantal veel voorkomende overtredingen zijn genoemd.
Wanneer tijdens de inspectie toch nog een overtreding wordt geconstateerd wordt direct een
voornemen last onder dwangsom opgesteld. Vervolgens wordt, na het verstrijken van de
begunstigingstermijn, een herinspectie uitgevoerd.
In de aanpak wordt, wanneer het gaat om een overtreding genoemd in onderstaande lijst, in
principe tot inzet van het strafrecht (bsb-m of PV) overgegaan nadat uit de herinspectie is gebleken
dat de overtreding(en) genoemd in het voornemen niet ongedaan is/zijn gemaakt. Daarnaast wordt
voor deze overtreding(en) een last onder dwangsom opgelegd.
Lijst overtredingen waartegen strafrechtelijk zal worden opgetreden
BM 332: zonder een omgevingsvergunning oprichten, veranderen of veranderen van de werking, of
in werking hebben van een inrichting (2.1 lid 1 onder e Wabo).
BM 451: niet ten minste vier weken voor de verandering van een inrichting of het veranderen van de
werking daarvan dit melden aan het bevoegd gezag (Activiteitenbesluit milieubeheer).
BM 657: bovengrondse tank is niet voorzien van een geldig normdocument (tank/installatiecertificaat KIWA) (Activiteitenbesluit milieubeheer).
BM 606: het niet uitvoeren, installeren, repareren, vervangen of beoordelen van een bovengrondse
opslagtank voor olie overeenkomstig het normdocument of door een persoon of instelling die
beschikt over een erkenning (Activiteitenbesluit milieubeheer).
BM 597: het niet (tijdig) laten beoordelen van een vloeistofstofdichte vloer of verharding
(Activiteitenbesluit milieubeheer).
BM 609: niet ten minste één maal per jaar een controle uitvoeren op de aanwezigheid van water en
bezinksel.
BM 186 t/m 191: niet tenminste eenmaal per twee kalenderjaren keuren van een
ammoniakkoelinstallatie of een koelinstallatie met een inhoud van 12 kg of meer natuurlijk
koudemiddel door een onafhankelijk deskundige.

BM 456: vanuit een inrichting lozen op en/of in de bodem en/of in een voorziening voor de
inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool
BM 495: Bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen op een vloeistofkerende of vloeistofdichte
voorziening niet opvangen van vloeistoffen in ten minste een mestdichte opslagvoorziening of is de
vloeistofkerende of vloeistofdichte opslagvoorziening niet zodanig aangelegd dat de vloeistof naar
deze opslagvoorziening stroomt (geldt tot 1-1-2027 niet voor kuilvoer indien voorziening voor opslag
van kuilvoer in gebruik was voor 1-1-2013).
Werkwijze
- Wanneer één van bovengenoemde overtredingen wordt geconstateerd kondigt de
inspecteur tijdens zijn bezoek aan dat hiervoor strafrecht zal worden ingezet als deze
overtreding na afloop van de termijn niet ongedaan gemaakt is. Ook in de voornemenbrief
wordt hier een passage over opgenomen.
- Bij de voorbereiding van de herinspectie controleert de inspecteur voor zover mogelijk
vooraf of overtredingen ongedaan gemaakt zijn (bijvoorbeeld of meldingen zijn ingediend
e.d.). Als er een redelijk vermoeden bestaat dat overtredingen niet ingedaan gemaakt zijn en
er mogelijk strafrecht moet worden ingezet wordt de herinspectie uitgevoerd door de BOA
(Johan Broekmans).
- Wanneer de herinspectie niet door de BOA wordt uitgevoerd maar er blijken toch nog
overtredingen waar strafrecht ingezet dient te worden dan wordt achteraf alsnog de BOA
(Johan Broekmans) ingeschakeld.
Gemotiveerd afwijken
Dit is een richtlijn. Er kunnen zich natuurlijk altijd feiten en omstandigheden voordoen die het nodig
maken hiervan af te wijken (zowel in positieve als negatieve zin). Het is aan de inspecteur om hier
een afweging in te maken. Daarbij kan het raadzaam zijn afstemming te zoeken / ruggespraak te
houden bij een collega. Wanneer wordt afgeweken moet dit wel altijd gemotiveerd gebeuren en
moet die motivatie ook in het dossier worden opgenomen.

