Bijlage notitie Toezicht en Handhaving/Overzicht mogelijkheden sanctie-instrumenten
Parkeerboete

Bestuurlijke

Bestuursdwang

Last onder dwangsom

Bestuurlijke boete

(Mulder-bon)

strafbeschikking (BSB)

(BD)

(LOD)

(BB)

Waarvoor opgelegd of

Verkeerd parkeren / overtreden

Heterdaad-overtredingen

Overtredingen buiten

Overtredingen buiten

Specifieke overtredingen

toegepast?

verkeersregels

alledaagse ergernissen APV

heterdaad alledaagse

heterdaad alledaagse

bijzondere wetten

en ASV

ergernissen APV en ASV

ergernissen APV en ASV

- verkeerd aangeboden

- sandwichborden

- verhuur woonruimte aan

- afvalcontainers

personen zonder HVV

Kenmerken

Voorbeelden (tussen

- parkeren op de stoep (€ 90)

- wildplassen (€ 140)

haakjes boete - of

- parkeren op parkeerplaats

- hondenpoep (€ 140)

sanctiebedragen of
bedragen kosten-

gehandicapten (€ 370)
- fietsen op de stoep (€ 55)

huisvuil (€ 125)

- loslopende hond (€ 90)

- fiets-/autowrakken

- winkelwagens

- afval op straat gooien (€ 140)

- aanhangers

- bouwplaatsen

verhaal; bedragen zijn

- winkeluitstallingen

de stand 2015)

- parkeren taxi’s

- verkoop alcohol aan
minderjarigen

- aanhangers
Rechtsdomein

Administratief recht

Strafrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Wie schrijft bon of

Buitengewoon opsporings-

Buitengewoon opsporings-

Toezichthouder Algemene

Toezichthouder Algemene

Toezichthouder Algemene

maakt rapport op?

ambtenaar

ambtenaar

Wet Bestuursrecht

Wet Bestuursrecht

Wet Bestuursrecht

Inning door?

Rijk: CJIB

Rijk: CJIB

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Inkomsten

Geen PV-vergoeding meer per

Geen PV-vergoeding meer per

Kostenverhaal; dit

Merendeel is € 100,- per dag

- HVV: maximaal

1-1-2015

1-1-2015

verschilt per soort

of per overtreding, met een

overtreding

maximum van
€ 3.000,-

€ 18.500,-;
- alcoholverkoop: maximaal
€ 5.440,-

Verwachte Aantallen

Aantal overtredingen: 500

Aantal overtredingen: 200

Alcoholverkoop: 30 zaken

Op jaarbasis

Opbrengst € 62.000

Opbrengst min. € 20.000

Opbrengst € 10.000

Opbrengst max. € 300.000
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Legenda:
Term
BD

Betekenis
Het toepassen van bestuursdwang

LOD

Last onder dwangsom

Mulder-bon
APV
ASV
HVV

Sanctie opgelegd ogv de WAHV
Algemene Plaatselijke Verordening
Afvalstoffenverordening
Huisvestingsvergunning

Parkeren taxi’s

Betreft taxi’s zonder keurmerk

Boa
HHA
Toezichthouder Awb

Buitengewoon opsporingsambtenaar
Handhavingsadministratie
Toezichthouder in het kader van de
Algemene wet bestuursrecht

CJIB
BSB
BB

Centraal Justitieel Incassobureau

MB
Inkomsten 2015

Maatschappelijke boete
Inkomsten opgelegde boetes,
sancties, bestuursrechtelijke
maatregelen
Vergoeding voor opgelegde boetes

Bestuurlijke strafbeschikking
Bestuurlijke boete

PV-vergoeding
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Toelichting
Het ongedaan maken van een overtreding door een bestuursorgaan, waarvan de kosten worden verhaald op
de overtreder
Het gelasten aan een overtreder door een bestuursorgaan om een overtreding te stoppen of herhaling
daarvan in de toekomst na te laten
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (ook wel Wet Mulder genoemd)

Woonruimte mag niet worden verhuurd aan personen zonder HVV in Lansingerland.
Een HVV geldt voor huurwoningen met een kale huurprijs tot (€ 699,48.??)
Taxi’s zonder kwaliteitskeurmerk mogen niet op taxistandplaatsen parkeren. Bij overtreding is de op te
leggen last onder dwangsom € 5.600,-.
Obv rapport van toezichthouder Awb start HHA procedure bestuursdwang of last onder dwangsom.
Toezichthouder is een juridische titel om bepaalde bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht te
mogen toepassen.
Onderdeel van het Openbaar Ministerie.
Voor milieu-overtredingen bestaat de BSBm (BSB voor milieu). Rotterdam past die nog niet toe.
De grondslag voor een bestuurlijke boete ligt in specifieke sectorwetten. De Awb bevat algemene
procedurele toepassingsbepalingen.
Vrijwillige, bestuurlijk opgelegde maatschappelijke werkstraf voor recidivisten heterdaad-feiten APV en ASV
Dit betreft een ruwe schatting van opgelegde sancties en maatregelen, soms rekening houdend met uitval,
seponeringen, inningkosten, oninbare bedragen.
Was € 25,- voor elke opgelegde Mulder-bon en € 40,- voor elk opgelegde BSB.
Met ingang van 1-1-2015 is de pv-vergoeding afgeschaft door de minister van Veiligheid en Justitie.
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Mogelijkheid Verzwaring sancties

Verkeerd aangeboden huisvuil
Overtreding

Oude situatie

Sanctiemiddel

Eerste keer

Spoedeisende

Nieuwe situatie
Te betalen
bedrag/sanctie

Sanctiemiddel

Te betalen
bedrag/sanctie

€ 115

Spoedeisende bestuursdwang € 125

bestuursdwang
Tweede keer

Opleggen last onder

Last onder

Spoedeisende bestuursdwang € 125

- recidivist

dwangsom van € 500

dwangsom

en

en

Bestuurlijke strafbeschikking

€ 90

Bestuurlijke strafbeschikking

€ 90

Derde keer

Verbeuren (betalen)

- recidivist

dwangsom

Vierde keer
- recidivist
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€ 500

en

en

of

of

Opleggen last onder

Last onder

Maatschappelijke

3 dagen

dwangsom

dwangsom

werkstraf

werkstraf

Van € 500

-

-

Verbeuren (betalen)

€ 500

dwangsom

of

of

3 dagen

Maatschappelijke werkstraf

werkstraf
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Verzwaring sancties mogelijkheid

Afval op straat gooien
Overtreding

Oude situatie

Sanctiemiddel

Eerste keer

Bestuurlijke

Nieuwe situatie
Te betalen
bedrag/sanctie
€ 140

strafbeschikking

Sanctiemiddel

Te betalen
bedrag/sanctie

Bestuurlijke strafbeschikking

€ 140

en

en

Opleggen last onder

Last

dwangsom
Van € 280
Tweede keer

Bestuurlijke

- recidivist

strafbeschikking

€ 140

Verbeuren (betalen)

€ 280 of 3

dwangsom

dagen werkstraf

of Maatschappelijke werkstraf
Derde keer

Bestuurlijke

- recidivist

strafbeschikking

€ 140

Bestuurlijke strafbeschikking

€ 140

en

en

Verbeuren (betalen)

€ 280 of 5

dwangsom of

dagen werkstraf

Maatschappelijke werkstraf
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