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Inleiding

Nut en noodzaak
De Inspectie Verkeer en Waterstaat, Domein Waterbeheer (hierna: IVW
Waterbeheer) heeft in 2008 aangekaart, dat men het vermoeden heeft, dat de
regionale diensten van Rijkswaterstaat bij de toepassing van het
handhavingsinstrument 'Last onder dwangsom'LOD) verschillende werkwijze(n)
kennen. In de Adviesgroep Handhaving (AGH, een overleg tussen hoofden
handhaving van Rijkswaterstaat (RWS)), van 22 oktober 2008 heeR de Inspectie dit
beeld toegelicht. Ook de AGH herkende het probleem, dat er geen landelijke
uniformiteit/eenduidigheid is in de toepassing van het instrument LOD. Er is toen
besloten om gezamenlijk (IVW Waterbeheer en RWS) tot een oplossing te komen.
Een team bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (DZH, DNZ, SVC,
DNH) en IVW Waterbeheer heeft hierop de ontwikkeling van onderhavig
uitvoeringskader op zich genomen. Lopende het project is ook het Domein
Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat betrokken.

Met dit uitvoeringskader wordt de werkwijze rond de beoogde toepassing van LOD's
beschreven. Het is essentieel dat RWS en de Inspectie volgens dit uitvoeringskader
gaan werken, zodat op een uniforme en transparante manier gebruik gemaakt
wordt van het instrument LOD. Het instrument wordt op het moment weinig of niet
volledig benut. Dit uitvoeringskader heeft ten doel het gebruik van het instrument te
verduidelijken, te uniformeren en te vergemakkelijken, zodat het eerder en
vollediger zal worden toegepast in de praktijk.

De mate van toepassing in de huidige situatie blijkt uit de volgende cijfers: in 2008
is er door de regionale diensten 32 keer een voornemen tot oplegging van een LOD

afgegeven; hierop is 23 keer een dwangsom opgelegd, waarvan er uiteindelijk 9 zijn
geind. De verdeling was daarbij als volgt:

Wet verontreiniging oppervlaktewater
Wet bodembescherming
Lozingenbesluit

Voornemen/
Opleggen LOD

28
3
1

Opleggen
dwangsom

17
3
3

Innen
dwangsom

8
1

0

Totstandkoming
Dit uitvoeringskader is een gezamenlijk product van de Inspectie en RWS. Er is een
projectgroep gevormd waarbij IVW Waterbeheer trekker en schrijver was en RWS
(deelnemers: RWS NH, RWS ZH, RWS NZ, RWS SVC) de inhoudelijke informatie
heeft aangedragen. Daar waar verschillen in werkwijze zijn geconstateerd tussen de
diverse RWS-diensten, is gekozen voor de beste manier of zijn procedures bij elkaar
gevoegd om tot een zo volledig mogelijke werkprocedure te komen.

Afbakening

Wetten
Het uitvoeringskader richt zich op de procedure rond het afgeven van een last onder
dwangsom. Het uitvoeringskader is bruikbaar voor alle 'natte'erkeer en Waterstaat
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wet- en regelgeving, de wetgeving waar de Inspectie ook toezicht op houdt. Het
gaat om de volgende wetten:
1. Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
2. Wet verontreiniging zeewater (Wvz)
3. Wet op de waterhuishouding (Wwh)
4. 'Natte deel'an de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr)
5. Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
6. Wet bodembescherming (Wbb)
7. Ontgrondingenwet (Ow)
8. Wet milieubeheer (Wm)
9. Binnenvaartwet (Bw)
10. Scheepsvaartverkeerswet (Svw)
11. Scheepsafvalstoffenverdrag Rijn- en binnenvaart (SAV)

Wetten 1 t/m 4 alsmede het 'natte deel'an wet 6 worden samengevoegd onder de
Waterwet, een kaderwet die naar verwachting eind 2009 in werking zal treden.

Het feit dat dit uitvoeringskader meerdere wetten beslaat zal overigens inhoudelijk
nauwelijks invloed hebben op de LOD-procedure zelf. De 'regels'oor de toepassing
van een LOD zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en zijn van
toepassing op alle wetten waarop bestuurlijke handhaving is toegestaan.
In de praktijk kunnen evenwel kleine verschillen bestaan, bijvoorbeeld omtrent de
toepassing van het instrument LOD op buitenlandse eigenaren van schepen, of
windmoleninstallaties.

Uniforme Primaire Processen (UPP)
De primaire bedrijfsprocessen van RWS zijn beschreven in het zogenaamde UPP-
systeem. In UPP is o.a. het werkproces handhaving beschreven.
Daarbij is het laagste detailniveau het 'inzetten sanctiemiddelen'. Dit
uitvoeringskader geeft een nadere invulling van dit UPP-onderdeel, specifiek op het
gebied van het sanctiemiddel LOD.

Kwa/iteitsmanagementsysteem
Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van RWS beschrijft de werkprocessen van
UPP in onderlinge samenhang en hierarchie en levert praktische informatie (bijv.
formulieren en standaarden) omtrent de werkprocessen.
Het KMS kan worden beschouwd als een nadere invulling van het UPP.
Onder het proces 'handhaving'ordt onder andere aangegeven, welke middelen er
beschikbaar zijn. het uitvoeringskader is een nadere uitwerking van een van deze
middelen.

Er zijn in het kader van de wetten die eerder in dit hoofdstuk zijn genoemd, twee
geldende sanctiestrategieen :

~ Herziene sanctiestrategie van Rijkswaterstaat (2007)
De 'herziene sanctiestrategie van Rijkswaterstaat'eeft inzicht in de wijze
waarop RWS reageert op overtredingen in algemene zin. De sanctiestrategie is
een beslissingsondersteunend model. Dit betekent, dat de sanctiestrategie de
handhaver stuurt in het proces om te komen tot een besluit over de wijze
waarop op een overtreding gereageerd moet worden. (RWS, 2007). De
schematische procedure-beschrijving kan gevonden worden op
htto://www.helodeskwater.nl/emissiebeheer/handhavino/uitvoerino rws/inzette
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~nvan alsmede in bijlage 4.1 van dit document.

Dit uitvoeringskader geeft een nadere invulling vanaf het moment dat in het
stroomschema van de sanctiestrategie wordt uitgekomen op het
handhavinginstrument 'dwangsom'.

~ Strategie voor handhaving van de nautische wetgeving RWS (2008)
Deze strategie is bedoeld om teamleiders/coordinatoren van RWS te helpen om
hun medewerkers te instrueren omtrent het gebruik van
handhavingsinstrumenten in de nautische handhaving. Het gaat hier in eerste
instantie om de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenschepenwet (vervallen
m.i.v. 1 juli 2009), het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn en de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen. De bovengenoemde herziene sanctiestrategie staat
ook bij de nautische handhaving centraal.

6ebruik
Dit uitvoeringskader zal gebruikt worden door de afdelingen waar de handhaving is
belegd binnen de RWS-diensten. Ook de Inspectie zelf zal gebruik maken van het
uitvoeringskader. Op dit moment gebruikt de Inspectie het instrument LOD al voor
de handhaving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit Kwaliteitsborging (Kwalibo). Dit is nu echter ook mogelijk in
het kader van de Binnenvaartwet (in werking getreden op 1 juli 2009). Voorts zal de
Inspectie gebruik maken van deze procedure wanneer het om een 'werk eigen
dienst'aat, en er'innovatief aanbesteed's.

Organisatie en verantwoordeiijkheden LOD
De verschillende RWS diensten en de Inspectie zijn niet op dezelfde manier ingericht
en ook per wet kunnen de verantwoordelijkheden rond het opleggen c.q. toepassen
van de LOD verschillend zijn verdeeld. Dit maakt het moeilijk om een organogram te
geven waarin precies staat bij welke afdeling en welke functie de
verantwoordelijkheden rond het uitvoeren van de LOD ligt.

'erken eigen dienst Rijkswaterstaat: daar waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is voor een
werk, kan Rijkswaterstaat niet het bevoegd gezag voor de natte Vstw-wetten zijn en spreken
we van 'werken eigen dienst'. Nader uitgewerkt betekent dit, dat er sprake is van werken
eigen dienst wanneer;
1. Rijkswaterstaat de vergunningaanvrager is, of;
2. een derde vergunningaanvrager ls, maar het activiteiten betreft die plaatsvinden in het

kader van de aanleg- en beheerstaak van Rijkswaterstaat en als volgt te onderscheiden
zijn:
a. Rijkswatei staat is opdrachtgever;
b. De aanvraag is namens Rijkswaterstaat ingediend.

(Uitvoeringskader werken eigen dienst, IVW, 2008)
'nnovatief aanbesteden: de nieuwe werkwijze houdt in, dat Rijkswaterstaat als
initiatiefnemer meer van het werk overlaat aan marktpartijen. Een aannemer (of een
aannemersconsortium) wordt niet alleen gevraagd het werk uit te voeren, maar ook zorg te
dragen voor andere zaken, zoals de planvorming, het ontwerp of het aanvragen van
vergunningen of ontheffingen. Rijkswaterstaat besteedt de werkzaamheden gebundeld of
(zelfs) integraal aan, waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer geen traditionele contracten
sluiten, maar zogeheten geintegreerde contracten.
(Uitvoeringskader vergunningverlening en handhaving bij innovatieve contracten, IVW 2009)
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Over het algemeen kan het volgende gezegd worden:
~ Zowel de Inspectie als RWS passen de LOD volgens dezelfde procedures en

condities toe.
~ Voor V&W geldt dat voor het waterbeheer RWS verantwoordelijk is voor het

opleggen van een LOD, met uitzondering van 'Werken eigen dienst'. Daar is de
Inspectie voor verantwoordelijk.
In het binnenvaartdomein is RWS verantwoordelijk voor de
Scheepvaartverkeerswet, terwijl de Inspectie verantwoordelijk is voor de
Binnenvaartwet.

~ Voor RWS geldt, dat voor het merendeel van de hiervoor genoemde wetten
volgens het UPP de regie is belegd bij het centrale apparaat van RWS, bij de
afdeling waar de handhaving is belegd. Deze afdeling is dan ook altijd
eindverantwoordelijk voor de LOD. Via een mandaat kunnen de taken evenwel
bij een andere afdeling belegd zijn. De bevoegdheid tot handhaving van de
Scheepvaartverkeerswet ligt primair bij het districtshoofd.

~ Een jurist (van de afdeling handhaving of van de juddische afdeling) moet
betrokken worden bij het inzetten van een LOD. Dit heeft namelijk de volgende
voordelen:
0 Dit zorgt voor een juridische toets;
0 De juridische afdeling is inhoudelijk op de hoogte van de lopende LOD's.

Dit is zeker van belang als er uiteindelijk sprake is van de 'bezwaar en
beroep'-fase.

De mate van betrokkenheid kan verschillen en is afhankelijk van hoe de betreffende
dienst intern is georganiseerd: advies geven of zelfs de hele procedure trekken.
Gelet op de grote verscheidenheid valt de verdere beschrijving van de organisatie
buiten de reikwijdte van dit uitvoeringskader.

Inhoud Uitvoeringskader
IIet uitvoeringskader LOD bestaat uit twee onderdelen:

1. Praktische beschrijving van het proces (opleggen dwangsom) vanaf de
beslissing tot het toepassen van een LOD
~ Voorbereiding: in welke situaties (geregeld via sanctiestrategie), beoogd

effect, hoe, wie wordt betrokken, wat zijn de te nemen stappen.
~ Inhoud dwangsombesluit: overwegingen, inhoud last, criteria hoogte

dwangsom etc.

2. Uitvoering: invorderen dwangsom, intrekking 8 wijziging dwangsombesluit,
modelbrieven

Vaststelling Uitvoerlngskader
Dit uitvoeringkader is vastgesteld in het management team van IVW Waterbeheer,
in de adviesgroep vergunningverlening en handhaving van Rijkswaterstaat (AgVH)
en het landelijk scheepvaart verkeersmanagementoverleg (LSM).
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Beschrijving van de processen

2.1 De beslissing om het instrument te gebruiken
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en specifieke wetgeving (bijv.
Scheepvaartverkeerswet art. 24, Binnenvaartwet art. 5.6 of Wet beheer
Rijkswaterstaatwerken art. 7) beschikt RWS over een aantal bestuursrechtelijke
handhavingsmiddelen. Een van deze middelen is de I OD. Een LOD beoogt de
overtreder te bewegen de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding
dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen.
Met proces leidend tot de inzet van het handhavingsmiddel LOD staat beschreven in
de sanctiestrategie. Belangrijkste aspecten hierbij is dat het gaat om een niet
spoedeisende overtreding en dat de overtreder bekend is. Bij spoedeisendheid wordt
gebruik gemaakt van last onder bestuursdwang.

In de Awb artikei 513I (nieuw in de Awb) wordt aangegeven dat 'een
bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan
in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder
voorafgaande last. Artikel 5:24 (Awb), eerste en derde lid, is op dit besluit van
overeenkomstige toepassing. Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit
niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar
wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid

bekendgemaakt.

'Wanneer een overtreding direct gevaar oplevert voor het milieu of de omgeving,
is het belangrijk dat snel wordt opgetreden. In spoedeisende situaties waarin
acuut ingrijpen noodzakelijk is, is bestuursdwang een probaat middel. Alleen
wanneer het milieubelang zich er niet tegen verzet mag voor een last onder
dwangsom worden gekozen.'ron: Herziene sanctiestrategie (RIVS, 2007)

In de praktijk wordt soms, voordat een LOD wordt opgelegd, eerst een
waarschuwingsbrief naar de betreffende overtreder gestuurd, indien de overtreder
voldoet aan de uitzonderingscriteria van de sanctiestrategie. De waarschuwingsbrief
zit voor de procedure van de LOD die hier beschreven wordt. Als na de
waarschuwingsbrief wederom de overtreding wordt vastgesteld, wordt bekeken
(volgens de sanctiestrategie) of de LOD wordt opgelegd. Indien nu gekozen wordt
voor een LOD, dan kan dit uitvoeringskader worden gebruikt.

2.2 De uitvoering van de LOD

Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van het document 'VenW forrnats voor
enige handhavlngsdocumenten'Universiteit Tilburg, 2007). Verder is geput uit de
voorbeelden die aangedragen zijn door de Rijkswaterstaatdiensten.
De nadere toelichting op de processtappen volgt de stroomrichting van het schema.
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3.2.1. Voorbereiding

Onderzoeksolicht
I

~ Relevante feiten en juridische verhoudingen (is de overtreder bekend?)
~ Inventarisatie belangen
~ Dwengsomb e voeg dh sid
~ Exact geschonden wettelijk voo rschrijt(en)
~ Eventuele praktische beperkingen
~ Bewijslast

+
Overtreding beëindigd 7

Q Nee

Ooleaaen last onder dvvanasom (hoorolicht)
I

+sa

3.2.2. Inhoud dwangsombesluit 4. Tenuitvoerlegging

1. Alaemeen
~ Vermeld dwangsombevoegdheid en bevoegd orgaan
~ Vermeld mandaatbesluit

2. Overweainaen beslissina
~ Vermeld dat overtreding plaatsvindt
~ Vermeld relevante feiten/data/plaats etc. overtreding
~ Vermeld exact geschonden wettelijkvoorschrift{en)
~ Vermeld dat overtreding niet gelegaliseerd of gedoogd wordt
r — — — — — — — — — — — ——
.3 Inhoud last

I

~ De te nemen maatregelen door

overtreder
zij volstrekt duidelijk

en nauwkeurig
Maatregelen strekken enkel tot ongedaanmaung overtreding of
voorkomen van verdere overlreding ofvoorkomen van herhaling
Maatregelen zijn niet afhankelijk van onzekere omstandigheden
Uitvoeren binnen be gunsti g ingstermijn

4 Modaliteit en hooate dwanasom
~ Dwangsom wordt vastgesteld.

1. Op een bedrag ineens of
2. Op een bedrag per tiidseenheid waann last niet is uitgevoerd of
3. Per overtreding van de last

~ Bij optie 2 en 3 (eind)maximum te verbeuren bedrag vermelden
~ Sprake van overtreding met continu karakter: optie 1 of 2 kiezen
~ In principe ruime mate beleidsvrijheid t.a.v. modaliteit, hoogte

dwangsom en maximum te verbeuren bedrag

5. Beaunstiainastermiin
~ Altijd begunstigingstermijn indien last strekt tot ongedaanmakng

overtreding ofvoorkomen verdere overtreding
~ Begunstigingstermijn niet per se noodzakelijk indien last strekt tot

voorkomen van herhaling overtreding. Per geval oordelen of
sprake is van bijzondere omstandigheden

~ Begunstigingsteimiln moet duidelijk en redelijk zijn

I
Maatregelen zijn uitvoerbaar binnen begunstigingsterrnijn.
Precieze lengte termijn hangt afvan diverse factoren

I

6. Bekendmalrina
~ Besluit bekendmaken in principe enkel aan overtreder (evt

aanvrager)
~ Bekendmaking geschiedt door toezending, uitreiking of evt op

andere geschikte wijze
~ Vermeld van toepassing zijnde rechtsmiddelen

7 Inwerkinatredina
~ Besluit treedt in werking met de bekendmaking

4.1. Invorderinasorocedure
~ Verbeurde dwangsommen alleen bij overtreder invorderen
~ Verbeurte vmdt plaats van rechtswege

Invordenngsprocedure:
- Eventueel (nietverplicht) nota sturen
- Geen bezwaar L beroep tegen nota (= geen appellabel

besluit)
- Dwangbevel (voorkeur) of dagvaarding uitvaardigen
- Tegen dwangbevel verzet mogeltk t innen 6 weken; verzet

schorst de tenuitvoerlegging
~ Vermeld in dwangbevel op grond waan/an het vermelde

bedrag is verbeurd
~ Gok andere kosten (naast verbeurde dwangsommen) kunnen

verhaald worden
~ Bevoegdheid tot invordering verjaart in beginsel na zes

maanden

4.2. Intrekkina
Mogelilkheid tot ambtshalve intrekking ofwijziging
dwangsombesluit

~ Intrekkinghvijziging op verzoek overtreder:
1. Bij blijvendertijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid

voldoen aan verplichtingen
2. Indien dwangsombeschikking een jaar van kracht is

geweest zonder dat dwangsom is

'ventueel; geldt niet voor alle
I

, situaties

Figuur 3./. Procedure gebruik van hetinstrument LOD
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Voorbereiding

Onderzoeksplicht LOD
Voordat tot het opleggen van een LOD kan worden overgegaan, geldt een
onderzoeksplicht ingevolge de Awb. Nadat besloten is om over te gaan tot LOD is
het aan te raden om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken na de
overtreding de onderzoeksplicht ingevuld te hebben.

In het kader van de onderzoeksplicht moet een aantal vragen beantwoord worden.
~ Wat zijn de relevante feiten?
~ Welke belangen bij het al dan niet nemen van een sanctiebesluit zijn betrokken?

Er moet gekeken worden naar belangen die voor (onder meer
bestuursbelangen, belangen van derden en het voorkomen van
precedentwerking) en tegen handhaving pleiten (belangen van overtreder). Ook
moet gekeken worden naar de mogelijkheid tot legalisatie en gedogen (zie ook
sanctiestrategie). De Awb, artikel 5: 5 (nieuw) geeft aan dat een bestuursorgaan
geen bestuurlijke sanctie oplegt voor zover er een rechtvaardigingsgrond
bestond.

~ Hoe zijn de juridische verhoudingen in de betreffende situatie? Wie kan als
overtreder worden aangemerkt? Is sprake van rechtsopvolgers of meerdere
overtreders?

Aandachtsounten :

~ Bij een LOD moet de overtreder aanwijsbaar zijn, en moet deze overtreder
zelf in staat zijn de overtreding op te heffen.

~ Als er sprake is van meerdere overtreders kan het bestuursorgaan kiezen
tussen het opleggen van de last aan een overtreder of aan meerdere
overtreders. Wordt gekozen voor de laatste optie dan moet elk van de
aangeschrevenen als (volledige) overtreder kunnen worden beschouwd en
het in zijn macht hebben om de overtreding te beeindigen. Met de
inwerktreding van de 4'ranche Awb is het ook zo dat aan personen die
gezamenlijk een overtreding begaan, terwijl zij niet ieder afzonderlijk maar
wel tezamen de gehele delictomschrijving vervullen een bestuurlijke sanctie
kan worden opgelegd.

Welke wettelijke verplichtingen zijn geschonden? Welke vergunningsvoorschrift
is overtreden?
Zijn er praktische belemmeringen voor het opleggen van een dwangsom?
(bv. eigenaar niet te achterhalen)
Kan de overtreding worden bewezen, indien deze wordt betwist?
Soms is eveneens bewijs van de nadelige effecten van de overtreding
noodzakelijk. Normaal volstaan politierapporten of rapporten van
inspecteurs/toezichthoudende ambtenaren en foto'.

Op de internetsite van de helpdesk Water zijn checklists te vinden, om er voor te
zorgen dat alle onderzoeksaspecten zijn nagelopen. Het is aan te raden om deze te
gebruiken
(htto://www.helodeskwater.nl/emisslebeheer/handhavino/uitvoerino rws/inzetten
~van ).
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Voornemen
Als na zorgvuldig onderzoek vaststaat, dat overtreding plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden van een wettelijke- of vergunningvoorschrift en dat er een
dwangsombevoegdheid voor het betreffende bestuursorgaan bestaat, dan wordt
overgegaan tot een voornemen tot het opleggen van een LOD aan de overtreder.

Een voornemen is de mededeling van het bestuursorgaan aan de overtreder dat er
een LOD opgelegd gaat/ zal gaan worden. De overtreder wordt hierbij de ruimte
gegeven om een zienswijze bekend te maken, die mogelijk van invloed is op de
voorgenomen LOD.

Een format voor een voornemenbrief is opgenomen in bijlage 4.2.
De belangrijkste onderdelen daarin zijn:

Omschriivina van de situatie:
0 Wat was de constatering?
0 Wat wordt er overtreden? (bv. vergunningonderdeel)
0 Vermeld dat de situatie niet gelegaliseerd kan worden en waarom de

overtreding beeindigd dient te worden;
Het voornemen:
0 Wat de dwangsom zal zijn en waarom?
Zienswiize: hier wordt aangegeven, dat de overtreder de gelegenheid heeft om
zijn zienswijze kenbaar te maken. De termijn hiervoor is niet wettelijk
vastgesteld. Dit is een inschatting, afhankelijk van de situatie en ernst. Als
stelregel kan evenwel een termijn van twee weken worden aangehouden.
De ondertekenina: dit is vastgesteld in de mandaatregeling van RWS en die van
de Inspectie. Het hoofd van de afdeling waar de handhaving is belegd voor de
betreffende regelgeving (bv. hoofd afdeling handhaving of hoofd van het
district)) tekent namens de bewindspersoon (mandaatregelingen:
htto://www.hdiz.venwnet.minvenw.nl/temolates/Textpaae.aso?SiteIDm180&paa
eIDw 297 ).
Voeg het concept-besluit in zijn geheel al toe in een bijlage. Dit is facultatief,
maar het is sterk aan te raden om precies aan te geven, wat de gevolgen
kunnen zijn. Hierdoor wordt het belang om de overtreding te stoppen of te
voorkomen voor de overtreder duidelijker.

Het voornemen is geen besluit. Zodoende zijn bij het niet nemen van maatregelen
hieraan geen rechtsgevolgen verbonden. Egj voortduren van de overtreding zal
alsnog een LOD worden opgelegd (toepassing LOD). Ook bij overtredingen die zijn
beeindigd naar aanleiding van het voornemen wordt -afhankelijk van de aard van de
overtreding- ter voorkoming van verdere overtreding/herhaling een LOD-besluit
genomen (dit is niet gelijk aan een preventieve dwangsom).

Afzien van opleggen LOD
Indien naar aanleiding van de zienswijze van een bedrijf, in reactie op het
voornemen, redenen naar voren komen om alsnog van de LOD af te zien, dan wordt
doorgaans een afzien-brief verstuurd. Een voorbeeld van zo'n brief is opgenomen in
bijlage 4.2.
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Opleggen LOD
Als na het voornemen de zienswijze van de overtreder bekend is (of de zienswijze
termijn is voorbij), moet worden bekeken of tot toepassing van een last onder
dwangsom zal worden overgegaan. Hierbij is het al gedane vooronderzoek en de
hoorplicht (de zienswijze) van belang (zie inhoud voornemenbrief). Wel moet
gekeken worden, of de gegevens in het vooronderzoek nog juist zijn.

Als na zorgvuldig onderzoek (zijn er nieuwe relevante omstandigheden ontstaan in
de tijd van het voornemen?) wordt besloten tot toepassing van de
dwangsombevoegdheid, moet daarbij wel een vast voornemen bestaan om het
dwangsombesluit ook op te leggen en in te vorderen.

Extra controles na opleggen LOD
Het is van belang om gedurende het proces (vanaf het voornemen) ook
daadwerkelijk te controleren of de overtreding voortduurt. Dit zal ook altijd
geregistreerd moeten worden in een systeem. De controle kan overigens ook door
andere partijen gebeuren (bv. KLPD of Kustwacht). Dan moet er een controle-
rapport (bestuursrecht) worden aangeleverd.
Het is aan te raden om het toezichtregime aan te passen voor bedrijven waarbij een
LOD is opgelegd. Zeker wanneer het meerdere bedrijven betreft, is het verstandig
om per bedrijf een aanvullend toezichtplan op te stellen.

Naast het 'gewone'wangsombesluit bestaat een preventief dwangsombesluit. Een
preventieve dwangsom is toegestaan als de overtreding nog niet heeft
plaatsgevonden, maar overtreding op zeer korte termijn klaarblijkelijk dreigt en er
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is, dat een overtreding zal
plaatsvinden (artikel 5:7, Awb). De procedure is niet anders, de aanleiding echter
wel. Het is belangrijk dat duidelijk aangetoond/gemotiveerd kan worden, dat de
overtreding inderdaad dreigt te ontstaan.
Een preventief dwangsombesluit wordt in de praktijk zelden toegepast; als en
overtreding op korte termijn dreigt wordt namelijk vaak bestuursdwang toegepast.

Inhoud dwangsombesiuit
ln bijlage 4.2 is het format voor de brief 'Besluit LOD'e vinden. Als het goed is, is
in de eerdere fase — het voornemen — dit reeds als concept meegestuurd. ln het
besluit dienen in elk geval de volgende aspecten te zijn opgenomen:

Algemeen
~ Vermeld op welk wetsartikel het dwangsombesluit is gebaseerd en dat het

bestuursorgaan dat de LOD oplegt bevoegd is.
~ Vermeld dagtekening van het dwangsombesluit;
~ Onderteken het dwangsombesluit.

2. Overwegingen beslissing
~ Omschrijving van de situatie: Geef een feitelijke omschrijving van de

handeling die aangemerkt wordt als overtreding;
o Vermeld indien van toepassing aantallen/hoeveelheden;
o Vermeld zo exact mogelijk de plaats van de overtreding;
o Vermeld data/datum van overtreding en de instantie die de overtreding

heeft geconstateerd;
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~ Vermeld het wettelijk voorschrift dat is of wordt overtreden. Onder
wettelijk voorschrift wordt mede een voorschrift of voorwaarde verbonden
aan een vergunning begrepen.

~ In motivering dient belangenafweging aan de orde te komen. Daarnaast
verdient het de aanbeveling om kort te motiveren dat de geadresseerde
(mede) wordt aangemerkt als overtreder en geadresseerde het
(feitelijk/juridisch) in zijn macht heeft om de overtreding ongedaan te
maken of verdere overtreding te voorkomen.

~ Vermeld eventuele voorafgaande correspondentie, zoals de voornemenbrief
en eventueel de waarschuwingsbrief, tussen het bestuursorgaan en de
overtreder omtrent beeindiging van de overtreding;

~ Geef aan dat bij het voornemen de mogelijkheid is geboden om een
zienswijze kenbaar te maken. Geef aan of van deze mogelijkheid gebruik is
gemaakt en zo ja, op welke wijze het bestuursorgaan de zienswijze(n)
heeft meegewogen;

Tip: Het is goed om een zakelijke samenvatting te geven van de zienswijze
en deze puntsgewijs te beoordelen. Is het genoemde punt relevant en
verandert het iets aan de situatie en daarmee ook iets aan het wel of niet
opleggen van de LOD? Het is belangrijk om dit goed toe te lichten.

~ Vermeld eventuele eerder ingezette (bestuurlijke) sancties als deze
verband hebben met de huidige overtreding.

3. Inhoud last
De inhoud van de last wordt bepaald door art. 5:32a lid 2 Awb en is
bedoeld om een overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding of
herhaling daarvan te voorkomen.
Maatregelen voor het opheffen van een overtreding: Het staat de
overtreder vrij de overtreding op eigen wijze te beeindigen, mits dit past
binnen de opgelegde last. Bij het opstellen van de last moet in het kader
van de belangenafweging en zorgvuldige voorbereiding, onderzoek worden
gedaan naar de minst bezwarende wijze om de overtreding ongedaan te
maken.
In het besluit kunnen echter wel een of meerdere opties voor maatregelen
aangeboden worden. Dan moet wel duidelijk zijn, dat elk van de genoemde
maatregelen volstaat en elk alternatief op zich voldoende duidelijk Is.

In de praktijk wordt dit nauwelijks gebruikt. Als er toch maatregelen
voorgesteld worden, is het van belang om aan te geven dat daarmee de
overtreding ongedaan gemaakt moet worden of voorkomen moet worden.
De maatregel is dus niet limitatief; het doel is om de overtreding op te
heffen binnen de gestelde termijn.
Het kan gebeuren dat er naar aanleiding van een zienswijze een reactie
volgt op een voorgestelde maatregel. Wanneer een maatregel voor het
opheffen van de overtreding niet voldoende wordt gevonden, wordt dit
aangegeven en onderbouwd.
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4. Modaliteit en hoogte dwangsom
~ Er zijn drie soorten aanschrijvingen te onderscheiden. Het bestuursorgaan

stelt de dwangsom vast:
1. op een bedrag ineens of;
2. op een bedrag per tijdseenheid (dag, week, maand) waarin de last niet

is uitgevoerd of;
3. per overtreding van de last.

Als wordt gekozen voor de 2'f 3'ptie, dan moet het bestuursorgaan ter
bescherming van de aangeschrevene een bedrag vermelden waarboven
geen dwangsom meer zal worden verbeurd. Dit kan bijvoorbeeld worden
aangegeven met de woorden 'totdat een maximum van C ... zal zijn
bereikt'. Ook kan worden gewerkt met submaxima (bijvoorbeeld C 1500
per dag met een submaximum van C 3000 per week en eindmaximum van
C 30. 000) .

Overigens kan na het bereiken van het maximum zo nodig een nieuwe last
onder dwangsom met bijvoorbeeld een hoger dwangsombedrag worden
opgelegd of worden gekozen voor een andere sanctie.

Als er meerdere overtredingen zijn: voorwaarde voor oplegging van de
dwangsom per overtreding is, dat de afzonderlijke overtredingen van
elkaar kunnen worden onderscheiden. Bij overtredingen met een continu
karakter (bijvoorbeeld: geldende grenswaarden voor geluid die continu
worden overschreden) is dit niet mogelijk en moet worden gekozen voor
verbeurte per tijdseenheid of een bedrag ineens.
Criteria: Er zijn geen strikte regels bij het bepalen van de hoogte van de
dwangsom. Het vastgestelde bedrag moet wel in redelijke verhouding tot
de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de
dwangsomoplegging staan (zie kader 1).
Deze overweging moet beschreven worden in de brief. Hieronder staan de
criteria die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom:

Hoeveel kost het om maatregelen te nemen om de overtreding te
voorkomen?
Wat is het voordeel van de overtreding (in de toekomst)? (in
kosten/tijd) Om dit in te schatten zou een offerte gevraagd kunnen
worden .

I-loe schadelijk is de overtreding?
Hoe lang duurt de overtreding al?
Heeft een bedrijf wel/niet vergunning
is de overtreding incidenteel of niet?
Is de oplossing om overtreding te vermijden/te stoppen gemakkelijk
of niet?
Ontstaat de overtreding door het ontbreken van een voorziening of
het niet nemen actie (bv. onderhoud/ meter is stuk)? Financieel
voordeel : geen nieuwe voorziening of inzetten menskracht?
Wat is de omvang en de draagkracht van het bedrijf?
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~ In het domein Waterbeheer is het gebruikelijk het financiele voordeel van
het bedrijf te vermenigvuldigen met een factor 2 tot 5 als maatstaf voor de
dwangsom.

Het is toegestaan bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom
rekening te houden met het financiele voordeel dat de overtreder in de
toekomst zou behalen met voortzetting of herhaling van de overtreding,
maar niet met in het verleden behaalt financieel voordeel.

Naast bovenstaande criteria voor het vaststellen van de hoogte van de
dwangsom, is het nuttig om te kijken naar de relatie tussen de hoogte en
de begunstigingstermijn van de dwangsom. Door de keuze van beide
variabelen, kunnen ruwweg vier verschillende effecten worden gesorteerd:

Set lwa d

Bs ns sl

Voor situaties die op korte termijn kunnen worden opgelost, en niet zeer ernstig van aard zijn
(qua bijv. gevaar of milieuschade) is een lage last met een korte begunstigingstermijn
passend. Dit zijn de zogenaamde vquick wins", die vaak gedragsgerelateerd zijn.
Is het gevaar voor milieu of mens groter, of heeft een lage last te weinig effect, dan is een
hoge last met een korte begunstigingtermijn gepast. Dit zijn de acute gevallen, waar snel
maatregelen moeten worden getroffen om de ongewenste situatie te beeindigen. N.B. : dit zit
dicht tegen bestuursdwang aan. De sanctiestrategie geen aan of bestuursdwang dan wel LOD

moet worden gekozen.
Is het gevaar groot, maar is de oplossing niet snel te realiseren, bijvoorbeeld omdat e.e.a
gebouwd of gesloopt moet worden, of niet snel in de markt beschikbaar is, dan is een hoge
last met een lange begunstigingstermijn op z'n plaats. Dit is de categorie "moeilijk maar
belangrijk". Tot slot zijn er situaties, waarvan het wenselijk is dat deze op termijn
gecorrigeerd worden, maar het is noch voor bestuursorgaan noch voor het betrokken bedrijf
een hoge prioriteit om dit op korte termijn te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan een reparatie
aan een schip, waarvoor een werfbezoek vereist is. Een lage last met een lange
begunstigingstermijn is hierbij gepast; de schipper kan de reparatie bij de volgende geplande
werfbeurt meenemen. De last is echter wel een stok achter de deur.

Kader 1: relatie begunstigingsterrnijn en hoogte last
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Er zijn diverse voorbeelden van hoogte en modaliteit van de dwangsom
beschikbaar, o.a. via de Expertgroep Sanctiestrategie
(http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/handhaving/nieuws/nieuwsb
erichten/expertgroep/) en bij collega's van de regionale diensten (met
name RWS DZH en RWS DNH).

5. Begunstigingstermijn
~ Als de last onder dwangsom tot doel heeft om de overtreding ongedaan te

maken of verdere overtreding te voorkomen, dan moet altijd een
begunstigingstermijn worden gegeven. Per individueel geval moet de
lengte van deze termijn bekeken worden, maar dit varieert tussen nul en
drie maanden.

Er zijn gevallen waarbij geen begunstigingstermijn wordt gegeven.
Voorbeeld 1: Een schip wordt al drijvend gesloopt. De
sloopwerkzaamheden zijn dermate rigoureus, dat bij voortduring gevreesd
moet worden voor zinken. In dat geval zou een grote hoeveelheid
ladingresten en olie in het oppervlaktewater terechtkomen.
Om een Wvo-overtreding te voorkomen, wordt een LOD met
begunstigingstermijn nul opgelegd, met als last: onmiddellijk stoppen met
slopen (bestuursdwang kan hier nog niet worden toegepast omdat het
slopen op zich niet strafbaar is).

Voorbeeld 2: Een bedrijf heeft bij herhaling nagelaten om 'ongewone
voorvallen'e melden aan het bevoegd gezag conform de meldplicht. Aan
zo'n bedrijf kan een LOD met begunstigingstermijn nul worden opgelegd,
als stok achter de deur.

De begunstigingstermijn begint op het moment dat de sanctiebeschikking
in werking treedt, dit is de dag na verzending van het besluit LOD.

Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel moet het een duidelijk
omschreven periode zijn. Een term als 'binnen een redelijke termijn's
dus niet voldoende.

De gestelde termijn moet, gelet op de omstandigheden van het geval,
redelijk zijn. De overtreder moet ook daadwerkelijk in staat zijn de last
binnen de gestelde termijn uit te voeren.

Bij het bepalen van de termijn kan onder meer meespelen:

0 Of een verboden toestand of gebruik al enige tijd voortduurt en niet
eerder op beeindiging is aangedrongen. Een korte
begunstigingstermijn kan dan onredelijk zijn;

0 Of sprake is van een voortdurende overtreding waarvan de gevolgen
niet dan wel moeilijk omkeerbaar zijn. Een zeer korte
begunstigingstermijn ligt dan in de rede mits beeindiging daarbinnen
technisch mogelijk is;
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0 Of het de belanghebbende duidelijk was dat een
dwangsomaanschrijving in aantocht was. Dit kan blijken uit al
eerder verzonden aanschrijvingen of een voornemen;

~ De gestelde begunstigingstermijn kan worden verlengd (opgeschort).
Verlenging is op zichzelf een besluit waartegen bezwaar en beroep open
staat. Een verlenging voor onbepaalde tijd is niet toegestaan.

6. Bekendmaking
~ De Awb bevat geen bijzondere voorschriRen omtrent de bekendmaking van

dwangsombeschikkingen. Binnen RWS wordt de brief waarin het besluit
bekend gemaakt wordt (zie model brief in bijlage 4.2) verstuurd naar de
overtreder. Het is aan te bevelen dit besluit aangetekend te versturen.
Het besluit is een openbaar document en kan desgewenst worden
toegestuurd aan derden (bijvoorbeeld naastgelegen bedrijven). in
uitzonderlijke en ernstige gevallen kan eventueel ook een persbericht
worden uitgegeven (naming & shaming). In het laatste geval is het wel
raadzaam om dit ook bij het betrokken bedrijf te melden.

~ In het besluit wordt bekend gemaakt, dat gebruik gemaakt kan worden
van het rechtsmiddel van bezwaar en beroep. Ook bestaat de mogelijkheid
om een voorlopige voorziening te vragen.

7. Inwerktreding
~ Het dwangsombesluit treedt in werking na de bekendmaking (niet na de

begunstigingstermijn), dit is op de dag na de verzending van het
besluit.

Bezwaar en Beroep
Deze fase zal bij de juridische afdeling liggen; wel blijft de afdeling waar de
handhaving is belegd inhoudelijk betrokken.

Er kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt tegen het besluit waarbij
een last onder dwangsom is opgelegd. Dit bezwaar dient te worden gemaakt bij het
bestuursorgaan die het besluit heeft genomen. Tegen de beslissing op het bezwaar
kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bij een
dwangsom die ziet op overtreding van de Wvo, moet beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijktijdig met of na het
indienen van bezwaar of het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank of de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (in Wvo-
zaken).'

Waterwet (verwachte inwerktreding eind 2009) : algemene regel (Awb) is dat bezwaar dient te worden gemaakt bij
het bestuursorgaan die het besluit heek genomen. Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld
bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van State.
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Tenuitvoerlegging

Invordering sprocedurea

Wanneer een dwangsom is verbeurd, moet worden overgegaan tot invordering. De
dienst die de dwangsom oplegt, draagt zorg voor de uiteindelijke inning. Een
dwangsom is verbeurd op het moment dat de begunstigingstermijn verstrijkt zonder
dat aan de last uitvoering is gegeven of na de begunstigingstermijn een herhaling
van de overtreding plaatsvindt.

Volgens de Awb moet een verbeurde dwangsom betaald worden binnen zes weken
nadat deze is verbeurd (art 5: 33 Awb). Maar voordat er betaald wordt moet er
ambtshalve of op verzoek van de belanghebbende een invorderingsbeschikking
opgesteld worden (art. 5:37 Awb).

De invorderingsbeschikking wordt opgesteld en verstuurd door de afdeling waar de
LOD is afgegeven. De invorderingbeschikking dient in ieder geval de volgende
elementen te bevatten:

~ aanduiding feiten die hebben geleid tot overtreding;
~ hoogte dwangsommen;
~ en motivering dat er geen reden is om van invordering af te zien.
~ tegen de invorderingsbeschikking staat bezwaar en beroep open.

Als hierna nog niet betaald is wordt er een schriftelijke aanmaning verstuurd met
het verzoek binnen twee weken te betalen (art. db II2 Awb) met daarbij de
vermelding dat anders een dwangbevel volgt. Een dwangbevel houdt in dat de
tenuitvoerlegging bij deurwaardersexploot wordt neergelegd. Civielrechtelijk verzet
kan worden aangetekend bij de rechtbank. Er is echter geen bezwaar en beroep
mogelijk.

De procedure rond het versturen van de aanmaning en de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel is voor RWS in onderstaand kader uitgeschreven. Voor de Inspectie is
de procedure nog in ontwikkeling, maar blijft (net als bij RWS) de
verantwoordelijkheid voor de invordering (en verdere stappen) onder
verantwoordelijkheid van de afdeling waar de LOD is afgegeven.

Procedure invordering bij Rijkswaterstaat

Voor RWS voert de corporate dienst (Financjele diensten) de werkelijke invordering
uit, onder verantwoordelijkheid van de afdeling waar de handhaving is belegd. j-jet

is belangrijk dat met dwangsommen niet zoals met 'gewone'acturen omgegaan
wordt. Uitstel van betaling is niet mogelijk en er valt ook niet over te onderhandelen
met betreffende overtreder.

'et op: Dit hoofdstuk is volledig volgens de nieuwe Awb (inwerking sinds 1 juli 2009). De opgesteldde
invorderingsprocedure is op verschillende punten veranderd naar aanleiding van deze nieuwe Awb.
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Het verzoek aan de corporate dienst om een factuur te sturen en de daaropvolgende
eventuele vervolgstappen (aanmaningen) te nemen vindt plaats wanneer er na de
de invorderingsbeschikking (zie procedure schema) nog niet betaald is.

De corporate dienst heeft een formulier opgesteld waarmee RWS opdracht kan
geven om over te gaan tot inning. Dit formulier is te vinden in bijlage 4.2 van dit
document.
Belangrijk bij het invullen van dit formulier is om:
~ Aan te kruisen dat na 15 dagen na verzending van de factuur een sommatiebrief

(of aanmaningsbdief) verstuurd moet worden. Dit gebeurt automatisch door de
corporate dienst. Er worden nogmaals twee sominatiebrieven verstuurd (elke
keer na 15 dagen na de vorige brief), als er niet betaald wordt.

~ Bovenstaande regel vet te maken dan wel duidelijk maken (bijvoorbeeld door
het erboven te zetten) dat het hier om een 'niet-standaard'actuur gaat, maar
om een LOD.

~ De kostenplaats moet bekend zijn; dit moet via bedrijfsvoering nagevraagd
worden.

Het is belangrijk om regelmatig in de gaten te houden, hoe het staat met de
invorderingsprocedure. Hoewel de uitvoering (inning) bij RWS landelijk wordt
gedaan, blijft de dienst die de dwangsom heeR opgelegd verantwoordelijk. Via de
eigen debiteurenafdeling kan geinformeerd worden, of er al betaald is en/of er
sommatiebrieven zijn verstuurd. Een andere mogelijkheid is om een aantal
personen binnen de handhavingsafdeling toegang te geven om in SAP te kunnen
kijken en dit zelf in de gaten te houden. Dit moet per RWS-dienst bekeken worden.

Wanneer na de factuur en de drie sommatiebrieven (3 x 15 dagen) nog niet betaald
is, zal de corporate dienst er voor zorgen dat het incassobureau (de
gerechtsdeurwaarder) het overneemt.

Verbeurde dwangsommen moeten zo snel mogelijk, maar in dus ieder geval binnen
een jaar na te zijn verbeurd worden ingevorderd; daarna is de bevoegdheid tot
invordering verjaard. De handhaver bewaakt hierbij de termijnen.
Indien verjaring dreigt als gevolg van nog lopende bezwaar- of beroepsprocedures,
dan kan voor het verstrijken van dit jaar met een zgn. 'stuitingsbrief'et recht op
invordering alsnog worden gereserveerd.

Op het moment dat een beroep tegen een (geschorst) dwangsombesluit ongegrond
is verklaard, kan ondertussen de begunstigingstermijn (deels) zijn verlopen. Als
wordt uitgegaan van de terugwerkende kracht van de schorsing van het
dwangsombesluit, dan begint met de ongegrondverklaring van het beroep een
nieuwe begunstigingstermijn te lopen, die gelijk is aan de aanvankelijk in het
dwangsombesluit opgenomen termijn (Universiteit van Tilburg, 2007).

3.2 Intrekking
Intrekking van de LOD gebeurt in principe een jaar na het van kracht zijn van de
LOD zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Een LOD kan op twee manieren ingetrokken worden:
~ op verzoek van het bedrijf,
~ op initiatief van het bestuursorgaan.
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Het is van belang om als bestuursorgaan ook zelf in de gaten te houden, wanneer
een LOD ingetrokken kan worden. Dit geeft aan, dat het bestuursorgaan de last
onder dwangsommen blijft volgen en indien nodig niet alleen overgaat tot
invordering maar ook tot intrekking. Een verplichting tot een grondige
heroverweging bestaat echter pas na een jaar wanneer binnen dat jaar geen
dwangsom is verbeurd.'ie

Bijlage 4.2 voor het format voor de intrekkingsbrief.

Algemene wet bestuursrecht: Tekst It Commentaar, door PJJ. van Buuren en T.C. Borman, Kluwer, Deventer
2007.
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Bijlagen

4.1 Schematische weergave procedure
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4.2 Modelbrieven
1. Voornemen opleggen dwangsom (hoorbrief)
2. Besluit tot opleggen van een last onder dwangsom
3. Invorderingsbeschikking
4. Afzien-brief
5. Intrekkingsbrief
6. Formulier tot opstellen uitgaande factuur
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Modelhnef li Voornemen opleggen 'laat onderdwangsom'anl

naam en adres ovedreder~: 1 Voornemen opfsggen het onder dwangsom

1 Oamm, plaals

Geachte heer/mevrouw,

fgeschn/engs tuaoe en wenea/k kade J
1Haam organsmoe heelt op 1 datum vastgesteld dat 1 omschn/v rg vetoden gedraging of
Hoede 55aamvindt/heek plaatsgevonden. Deze overtremng w in stnpf met 1 wetsarnkeien
fjo.j voomchnften vergunmng.

/Afweging belangen/
Da overtreding kan niet gelegalrseerd of gecbogd worden om de volgende redwwni 1/
(Evt.j Van blzcndere omsta digheden op grond wamvan in do geval van handhavend
optreden dient te worden afgenen w net gebleken..

fEre verwi/nng naar waarschuwingsbrief/ Beroemen 8/Iachtwgk spoor

fVoornemen t.opJ
Ik ben voornemens om een last onder dwangsom op te leggm. De bevoegdhed daartoe
berust op art. O. van de 1. wet. 2ie verder mpjevcegd concept-besluit.
f8is geert concept te5iu t cgellcgd hwr bssclm/vml I55t, dwarIg5oili nirt ovelwegirlgj.

fgienswgzsJ
U wordt als ovwtreder [hel ghahhanmj m de gelegenhwd gesteld om uw ziemwgzs kenbaar
te maken. U kunt dit mondeling of schnltelilk doen. Inden u uw zienswgze mondeling vnlt
mdenen, kunt u wtenijc voor 1 datum contact opnemen met 1 naam + contaclgwlevens. wilt
u schnftelgk reageren. ment u uw nemmpe wterlgk voor 1 damrn te sturen naar het
volgende adres: 1 adres.

Deze bnef bevat geen beslu* in de «n van de Algemene wet bestuumecht. Het indenen van
bezwlulr wi beloop Is dwlugv8 niet fnogshlk.

H~,
De sssmetans van verkeer en waterstaat,

Namens deze,
1Funcbei Hoofd afdeling wmr handhavmg w belegd 8 J mjkswaleistaatflvw
1 Handtekening
1 Naam

fgijlagci concept-8854itj
Afschnft naar.
fhandhavingspartnersJ
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Modelbrief 2I Besluit tot opleggen van een last onder dwangsom

Aani
s naam en adres ertreder

Onderwerp: 8 Bes/u r mt oplappen van een last onder dwanpsom

«Datum, plaats

G8BChtB haai/AUIVIOUW,

fbeschn)wng s lustre)
«Naam oiganlsaoe heeR op «datum vastgesteld dat p omschn/wng overtred ng
plaatsvi dtfheelt pia~ Deze ovntreckng v rn stnyl met «wetsanrkelen
/voorschndan vwyunning.

(Eenkv'il bfiBf van «denim efi «keivncfk Is U dnAgend verzocht cni vom ¹ datUAI do
overtreclng te (laten) benndigen. Op «datum is door «Naam organwabe geconstateerd dat
nog stiwds/opnleUw «AnrwkBU/igB BB«cor»velg VBrlrsisng plaatsvvldl/h88ft
plaatsgevonden. Deze overtredng w in stnyl met «welsarokelerlf voorschnften mrgunnlng.)

Eerder bil bnef van «datum en «kenmerk n~ dat de ovntreckng om de
navolgende reden(en) niet kan worden gelegal seerd of gedoogd: «.

Op «denim is gelegenhnd geboden ziensmpe kenbaar te maken ten aanzien van mogel»ke
oplegging van een dwangsom. fEmnlueek) De ngekomm z ensmpe(n) kinnen als volgt
worden samengevat: «cmschn/Wng Inhsud penswgz«(n).

fels ziensw»te winde«rand, reactnhlercyJ
Tan aannen van de Inged ende z ensw»ni(n) ben ik van oordeel dat B'eacpc ontvangen
zlenswi)ze(n). Hierdoor nsi er geen fwten of cmstandgheden d e m» alsnog hebben doen
afzien van het opleggen van een last onder dwangsom. De dwangsombevoegdhnd steunt op
art. «van de 8 wet.

fgesluittastonde Dwengsom)
Gelet op de «.... 0/wmiheekfi aanf van de ovenrmfrngen, Aet peprek aan prevenoef rondelen
van uw kant en het handhawngstelwd lan aanzwn van dergel»ke overtredingen, leg ik u een
last onder dwangsom op met het doel om een fhwhsli 8/oortdurenJ van de overtreding te
VomkivABA.

Ingevolge «arhkel (Pv. 2Q van de Wvo, hoofdstuk 18 van de Wet mfwutnheer (Wm)) en
artikel 5 32 van de Algemene wet~ (Awb), heb ik de bevoegchnd om etn last
Oude'WBAQSOAI Op tB 18QQBIL »OOI'Bt geval Avl bb)kt dBt het AIBt dt bBSIUA bBoogdB doBI
rl Bt wonk blvBikt, behoud k m» hat A!ebt ABSSAI ueivclg mmtrBQBIBA ta ABAIWI.
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/Hoogte last onder dwangmmJ
lk leg 8 een dwangsom op van 6 Sbedrap /bedrag m woonren). DA becksg zal worden
erbeunl, iedere keer dat - r» het wxsmjkm an de beymsbyngstenwln - wordt

geconstateerd dat u s ber»em overtrmfing, wet, artikel/verpunnlng (datum), kenmerk
Oveitfesdt.
Het totale, maximaal te verbeuren beckag stel ik vast op 6 8 max. Bedrag fmax Bedrag In
woorden). Een verbeunfe dwangsom gent op gnxxl van de Ami, arbkel 5I33 te worden
betaald txnnen 6 weken nacht nl van rechtswege Is verbeurd.

De begunsbyngstermiln duurt tot Bdatum DF staf dr vast op een lamvpi van S termen. De
termijn vangt aan op de dag na da dag van verzen»ng van At besluieb in deze penode kunt u
Iiu»tfBOBIBA tA»feil OAI hefhmlda OVertnxkng tB Wxxkoflleil. GBdufBAda dBta teAnilfl WoidaA
geeil dWB OIAAIBA VBfbBufd.

fwopvennp besluit bscssp en bepunsoginpslam ln)
DB dWBAgsoilibediageA eil hBt dmfbil gBstBlda IABXIAIBIB bedAIg Bdlt Ik In nxhlilke
verhowkng tot de zwaana van da m»spin)ong en de beoogde werNng van da dwangsom.
Hierbij is mkening gehouden met s de ernst van cwedrmsnp (voor bv
milieufvaarwegve fphexf) / linanoeef voordeel en de kosten om oveAredinp te voorkomen.

De gestelde bsg»wbg ngstenmzi acht k na afweyng i m da betrokken telangen redelijk
Enernsh dient sAerhafing van de oveAred np/vsrdere ovs»nufrnp zo spoedig mogel»k
svoorkoiilBft/gBstBakt IB Wofden, anduwjds Is hl da ge»BldB teAllllil Iwkwlillg gehouden
met de belangen van uw beckiff en het t»pen van de noodrakehj» vooroerurgen.

Jevenrueel maafregekn waarmee ove»recsng spgsheven kan wonfenJ
indien u wilt voorkomen dat de dwangsom verbeurt, kunt u de volgende maatregelen te
nemen: 8 d»deloke omschnhvng maatrepefm. Deze maatregelen aln rust tim»maf, de
overtreding moet door de te nemen maalregelen bewndigd worpen.

)eventueel 5amen erking)
in het kader van de samenwer4ng met de v»spugende hanchavende instanties is een
afschnft van deze bnef ander andere ler ~ng verzanden aan S fbv. pol»e).

0 kunt tegen gt besluit sf»mrjn, smndaard 6 weken met ingang van de dag na IN dag van
bskendmalongS na ~np een bezwaarschnft als bedoeld in art. 7: t Awb faj m»
indenen, te netsen aan S...

De indiener van een bezwaarschnh kan, als orwewnllde spoed dat gelet op de betrokken
belang verast, tevens een voorloyge voorz erang vragen bj de Voorzeter van de Afdeling
bestuursrechtsprsak. Jbg sonmipe wenen: voorpervnpeivechterJ

H gachtend,

Des~ris van Verkeer en Waterstaat,

Namens deze,
BFuncbe: Haofd afdefing waar handhawrp w belegd fxj gpkswatwsh»l/)VW
s Handrekenlnp
S Naam

Afschnft naar.
Jhandf»vrngspartnemJ
[befarpfwbbendenJ
fpeis)
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Modelbrief 3f tnvowleringsbeschikking lot betaling verbeurde dwangsom

Aan :

8 naam en «Ires o ertreder~: Svofdwlllg totbalaifllP vwbaufda dwafgsom

S Dak m, plaats

Geachte heer/mewcuw,

jofnscbw/vlil9 sflu888j
bff bnef van s datum met kenmerfi s's u een dwangsom opgelegd van c ja per
ovwtfediflg/psf'~lt»w»j.

(Aanduid/ng Ieifen die hebben geleid lof over(m&ing)

(Hoarennp dat arseen reden is om van Invordenng af te r»n)
Op s datum ls door aorgarusabe 9econstateerd dat u de overtre&ng Net heeft b«vn&gd, dan
wel h88lt 18tafl baavl&9an.

(Hoog« la betalen dwangsomj
Hiertoe heeft u jddn of meerdere) dwangsommen vertefad van totaal 8 (S speoscabe hoogte
van de vefbmrde dwangsom(men)j.

0 wordt verzacht om bovengenoemd bedrag voor S dafvm (zes weken naderde LDD verbauni
rsj everts maken op rekerangnummer s'. Indien betaling niet bssg pksatswndt, zal een
dwangbevel werden wtgebrachc Niet-tipkge betaling kan ertoe laden dat u naast verbeurde
dwangsom(men) ook wettelgke rente bent verschuldigd. Eveneens kunnen de kosten van de
betekemng van het dwangbevel en andere op de invordenng vagerde kosten in rekemng
wold8fl gabfacht.

Deze bnef fs een beslu* fn de zin van de Algemene wet bestu»srecht. Het lrzkenen van
lammer en beroep s mogeklk.

De~ns van Verkeer en Waterstaat,

Namens deze,
spuncoef Hoofd afdeislp waar hardnaving Is teiegd bf/ Ibjkswatefsraat/Ivw
S'andleaefwlg
a Naam

(D)lager kop» fnlp«berappoft(en) van overuedfng(enjj
Afschnh aan:
jhandhawngspannersj
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Modelbnef ei Afzien van LOD

Aan :

s naam en «!res o ertreder

Gndewerpi SAfnen van voornemen opleggen last onder dwangsom d.d...

S gaaim, plaats

Geachte heer/mevrouw,

jfnpezet handhavngstrajecrj
fkj bnel van Sdalum, kenmerk ..., bracht ik u op de hoogte vocmemens te aln een last
ander dwangsom op te leggen weyms het overtreden van Zarbkel overtreding. Grj bnro van
sdalum (tsj rmj mgeboekt op sdatum onder nummer ......) reageert u op mqn vcmmmen.

jReden afzunj
ZArgumenlen veer afnen fn a.v. uenswljzej

H erbl deel k u mede dat ik afz e van het opleggen van een last onder dwangsom voer - kort
gezegd - het vwtrackn van zeis genoemd ln vaomemen.

jevt. Samenwerf mg j
ln het kader van de samenwedong met de verschillende handhavende instanues is een
afschnh van deze bnef ter kenrvsneming verzonden aan z... en de polme.

Mocht u met beuekfong tot het tovenstaande nadere informabe wensen. dan kunt u contws
opnemen met Z co~n.

ae staatsseumans van Verbum en Waterstaat,

Namens deze,
spuncbel Hoofd afdefmg waar handhaving Is belegd bij RijkswaterslaatlMv
SHandlakemng
irNaaiil

Afschnh aani
fhandhawngspartnersj
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Modelbrief 5i Intrekking van LOD

Aani
8 naam en adres eveteihr

Ondemmp: afmmminp van LOP

8 Oaaim, plaats

Geachte heer/mevrouw,

fIngezet lmndhawitswmmctj
brl besdvkking vena, Skenmerk..., heb ik u een last onder dwangsom opgelegd in verband
niet dii ovarti8diilg v8rl /tekst LODj.

/kaden Inlrekhng, oorbeeldenj

Op grond van arbkei 5 : 34 lid 2 van de Algemene wet bestuumrecht (Awb) trek ik de last onder
dwangsom in aangeaen de Stwsdvkking van ...., Skenmedr meer dan een ssw van kracht is
geweest zonder dat er een dwangsom is vertwurd.
Evt uilgebmder moaveren - gip . warden ook geen overtredingen verwacht?/ wrat was de
aanledrnp om de dwangsom op te hogen? / Zon eerdere problemen opgrfwd?

/8/j

Sinds de door nv/ geconstaleenle ovemchnjding van zdetum zijn er, in dmr mj pwwmen
monsters, geen iwemchn/dingen geconstateerd.

/intrekkingj
Hierbij wordt de last onder dwangsom van «dalum, kenmerk .... gtrokken.

/mv. Samenwerkmg J
In het lader van de sanumwedong met de verschillende handhavende instanoes is een
afschnft van deze bnef ter kennisneming verzonden aan s... en de polme.

Mocht u met betreklong tot het bovenstaande nadere viformabe wensen, chn kunt u contact
opnemen met s ..

De~ns van Verkeer en Watemtaat,

Nairiens d8z8,
r Fumoei Hoofd a/delmg waar handhawng rs belegd bij Ib/kswateimaai//VW
4Hand!ekening
Slsaam

Afschnft aan:
/iwndiwwngspannemj
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uitgaande factuur

Gegevens aanvrager
Naaili

Afdeling

5-mnladres

Telefoonnummer

Datum

Aanvraag betreft
0

~

Nou e uitgaande factuur

Correct e op eerder verzonden uitgaande
factuur met nr

Bedrijfsnummer
O

~

2OOO

0 2500

~

R»tuwatentaat-BLS

lulkswaterstaat-GVKA

Debiteurgegevens

Adres

Postcode/plaats

Bet COI1ifihe Standaard 30 kalenderdagen netto, indien afw»kend aangeven:
0 Betaling runnen 0 kalenderdagen netto
0 Betaling urmen 15 kalenderdagen netto
D Betalingen benen 25 kalenderdagen netto
0 Betaling runnen 45 kalenderdagen netto
0 Ovenge bet. Conditwi Betaling benen .... kalenderdagen netto

Reden afvnAingi

Blokkeren voer
wettel»ke rente

X Nee
0 la, reden:

Blokkeren voor
aanmanen

0 Nee
X la reden: Aanmanen vod t plaats mnform de landelilke
handhavmgsstrategie.

7 0 z.

art I 11 t
mu 8 7 Iswrtrr.ssaoosulms
8 Lwiiaea 11 w wm65o.ulml

1 ierse 888 7978111

088 7971599

8 afd
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Omschrijving verzoek vordering/ correctie (evt. relevante documentatie bijvoegen)
Inning verbeurde dwangtom conform ons schnpen d.d. . kenmerk ....

Grootboekrekening Prctecl/ kmtenplaats/
CO-PA

Toewijzingsveld :
j
DZHARW-200......

Inden van toepasung: ~ d f
btw mde+ bedrag btw

X g

Totaal te vorderen/le crack teren bedrag;

In te vullen door medewerker cluster Administratie
Mulste debiteurgegevens

Geen mutabe
benodigd
Wilzigen
debiteuraeRevens
Aanmaken nieuwe
debiteur

Reyslrabenummer SAP

Naam

Datum

Debiteur nummer

Rrz I 0 t
Am 0 9 Iuw1733.35000ruime
8 SWWAna 51 W Owa850.ulml

I ierse 088 7970111

088 7971599

I afd
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Achtergrondinformatie
htto://www.helodeskwater.nl/emissiebeheer/handhavino/uitvoerino rws/inzetten v
~an (oa Folder sanctiestrategie)

htto://www.helodeskwater.nl/emissiebeheer/handhavlno/uitvoerino rws/houden va
n toezicht/

Uitvoeringskader Vergunningverlening en handhaving bij innovatieve contracten,
IVW 2007.
htto://www.ivw.nl/Imaaes/Uitvoerinoskader%20VV%20ene/020HH%20bii%20innova
tieve%20contracten tcm247-243392.odf

VS W Formats voor handhavingsdocumenten, Universiteit van Tilburg (2007).

Pagina 35 van 35







Dit is een uitgave van de

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Postbus gosgg ) agog ta Den Haag
www. ivw. nl

November 20 og


