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Bijlage I Monitoringsysteem 
 
 
Monitoring Project Bestuurlijke Transactie Milieudelicten 
 
De vierwekelijkse rapportage van het bestuur aan het OM dient de volgende informatie te 
bevatten: 
1. Het aantal transacties dat het bestuur heeft aangeboden; 
2. Voor welke feiten transactie is aangeboden; 
3. De naam van de verdachte; 
4. De hoogte van de transactie; 
5. In hoeveel gevallen het om een overtreding met onomkeerbare gevolgen ging; 
6. In hoeveel gevallen het een overtreding van een administratief voorschrift betrof; 
7. Indien van toepassing: in hoeveel gevallen een reparatoire voorwaarde wel mogelijk, 

maar niet gewenst? 
8. Indien van toepassing: in hoeveel gevallen een reparatoire voorwaarde gehanteerd en 

met welk resultaat? 
9. Indien van toepassing: aard van de reparatoire voorwaarden? 
10. Indien van toepassing: in hoeveel gevallen is er beslag gelegd? 
11. Indien van toepassing: aard van het beslag? 
12. Datum aanbieden transactie; 
13. Datum inzenden transactie aan CJIB; 
14. Datum uitzenden OLA aan verdachte; 
15. Datum betaling transactie aan CJIB; 
16. Datum voldoen reparatoire voorwaarden; 
17. Hoeveel zaken worden naar het OM gestuurd? 
 
Monitoring door het bestuur ten behoeve van evaluatie pilots 
In aanvulling op de gegevens voor het OM, zal het bestuur zelf een registratie bijhouden 
met behulp waarvan een antwoord op de volgende vragen kan worden gegeven:  

18. In hoeveel gevallen is een transactie aangeboden, maar is deze door de verdachte 
geweigerd? 

19. In hoeveel gevallen kon het bestuur een transactie aanbieden, maar heeft men hier van 
afgezien? 

19.a  Wat is hiervan de reden?  
19.b Is er op een andere manier opgetreden? 
20. In hoeveel gevallen kon door beperkingen zoals opgesomd in art. 3 van het 

transactiebesluit geen bestuurlijke transactie worden aangeboden en om welke 
beperking ging het daarbij? 

21. Zijn er, als aanvulling op de bestuurlijke transactie, nog andere 
handhavingsinstrumenten door het bestuur ingezet? 

22. Is het bestuur bij de toepassing van de transactiebevoegdheid aangelopen tegen 
problemen en zo ja welke? 

 
Gegevens ontleend aan registratiesystemen OM 
23. Hoe vaak wordt een doorgestuurde zaak door het OM geseponeerd? 
24. Hoe vaak wordt het OM niet ontvankelijk verklaard in de vervolging van een 

doorgestuurde zaak? 
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25. Hoe vaak wordt een verdachte die niet op het transactievoorstel is ingegaan 
veroordeeld? En hoe vaak vrijgesproken? 

26. Hoe vaak is door de politie of  een boa – binnen het ‘werkgebied’ van het 
desbetreffende bestuursorgaan - een transactie aangeboden voor de delicten op de 
delictslijst? 
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Bijlage 2 Vragenlijst eindmeting 
 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken de volgende vragen in enkele regels – meer mag 
uiteraard ook – te beantwoorden. 
 
 
1. Is de bestuurlijke transactie voor uw organisatie een zinvolle aanvulling geweest op het 
bestaande handhavingsinstrumentarium? 
 
Zo ja, om welke reden(en)? 
 
Zo nee, waarom niet? 
 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de bestuurlijke transactie voor uw 
organisatie wel of geen zinvolle aanvulling op het bestaande handhavingsinstrumentarium 
is geweest. Wij zijn in het bijzonder benieuwd in hoeverre organisatiespecifieke factoren 
op het succes of falen van de bestuurlijke transactie van invloed zijn geweest. Het kan zijn 
dat u deze reeds bij vraag 1 hebt genoemd, maar voor het geval u andere redenen heeft 
opgegeven, verzoeken wij u de vragen 2 en 3 te beantwoorden. 
 
2. Indien u vraag 1 met ‘ja’ hebt beantwoord: zijn er in uw organisatie factoren aan te 
wijzen die naar uw mening hebben bijgedragen aan het succes van de bestuurlijke 
transactie? 
 
3. Indien u vraag 1 met ‘nee’ hebt beantwoord: zijn er in uw organisatie factoren aan te 
wijzen die naar uw mening hebben bijgedragen aan het falen van de bestuurlijke 
transactie? 
 
4. Zijn er in de afgelopen maanden – sinds de tussenmeting in april 2002 – binnen uw 
organisatie nog wezenlijke dingen veranderd met betrekking tot de uitvoering van het 
project bestuurlijke transactie (werkwijze, beschikbare capaciteit, draagvlak etc.)? 
 
5. Het project Bestuurlijke transactie milieudelicten is een experiment voor de duur van 
tweeënhalf jaar. Bent u voor voortzetting van het gebruik van de bestuurlijke transactie 
voor milieudelicten? 
 
Zo ja, om welke reden(en)? 
 
Zo nee, waarom niet? 
 
6. Indien wordt besloten om het project Bestuurlijke transactie milieudelicten te 
continueren, zijn er dan elementen in het Transactiebesluit milieudelicten die naar uw 
mening gewijzigd zouden moeten worden? Wilt u in elk geval aangeven in hoeverre u 
vindt dat er wijzigingen moeten worden aangebracht in de delictenlijst en de 
transactiebedragen?  
 
7. In vrijwel geen van de pilots (met uitzondering van de gemeente Veere) is de 
reparatoire maatregel toegepast. Kunt u aangeven waarom er in uw pilot geen gebruik van 
deze mogelijkheid is gemaakt? Kunt u daarbij tevens vermelden of u het in theorie wel of 
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geen goed idee vindt (en waarom) om een reparatoire voorwaarde aan een bestuurlijke 
transactie te verbinden? 
 
8. Uit de toelichting bij de maandelijkse rapportages leiden wij af dat naast de bestuurlijke 
transactie soms een bestuurlijk handhavingstraject wordt gestart. Onder welke 
omstandigheden start u een dergelijk handhavingstraject? Waaruit bestaat dit traject 
doorgaans?  
 
9. Als u moest kiezen, welke van de volgende drie instrumenten zou u dan het meest 
geschikt achten voor de aanpak van eenvoudige milieudelicten: de bestuurlijke boete, de 
bestuurlijke transactie of de lik-op-stukmethode? Wilt u uw keuze beargumenteren? 
 
10. In hoeverre bent u tevreden over het functioneren van het CJIB?  
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Bijlage III Beschrijving van de pilots 
 
 
In deze bijlage wordt van iedere pilot een beknopte beschrijving gegeven. Daarin komt aan 
de orde om welk(e) bestuursorga(a)n(en) het gaat, voor welke delicten de 
transactiebevoegdheid wordt ingezet, wat – voorzover van toepassing – de oude werkwijze 
was en hoe de bestuurlijke transactiebevoegdheid organisatorisch is vormgegeven. 
 
Arrondissement Haarlem: Douane en Milieudienst IJmond 
 
Douane 
De transactiebevoegdheid is in art. 2 Tbm toegekend aan de directeur van de directie 
Douane van de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën, maar wordt in mandaat 
uitgeoefend door de twaalf teamleiders op Schiphol.  Deze teamleiders geven leiding aan in 
totaal 180 boa’s. Ingeval de boa’s een transigabele overtreding constateren, maken zij 
proces-verbaal op, waarna de transactie ter plekke door de teamleider aan de verdachte 
wordt aangeboden. Vóór de introductie van de bestuurlijke transactie deden de boa’s een 
schikkingsvoorstel aan de verdachte op basis van een verkort proces-verbaal en inden zij 
de bedragen zelf (onder het Tbm wordt de inning door het CJIB verzorgd). Indien 
verdachten niet ingingen op dit eerste schikkingsaanbod, volgde doorzending van het 
proces-verbaal naar het OM, waarna een OM-transactie werd aangeboden. 
 De delicten waarvoor de Douane transactiebevoegd is, betreffen art. 13 Flora- en 
faunawet en zijn toegespitst op het als particulier binnen of buiten het grondgebied van 
Nederland brengen, vervoeren of onder zich hebben van exemplaren, delen of producten 
van beschermde uitheemse dieren of planten; de feitcodes hebben onder meer betrekking 
op kaviaar en ivoor – in verschillende gewichtsklassen –, koraal, schelpen en (producten en 
delen van) zowel levende als dode planten en dieren. Voorzover het gaat om exemplaren, 
delen of producten van dieren of planten is het delict slechts transigabel als er maximaal 
twee exemplaren, delen of producten worden aangetroffen. 
 
Milieudienst IJmond 
De transactiebevoegdheid is in het arrondissement Haarlem toegekend aan de colleges van 
burgemeester en wethouders van een viertal gemeenten: Beverwijk, Castricum, Heemskerk 
en Velzen. Voor drie van deze gemeenten verzorgt de Milieudienst IJmond – een 
gemeenschappelijke, regionale milieudienst – de vergunningverlening en handhaving van 
de milieuwetgeving, namelijk voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velzen. De 
transactiebevoegdheid van de desbetreffende bestuursorganen is gemandateerd aan het 
afdelingshoofd van de Milieudienst. De gemeente Castricum neemt alleen bepaalde 
diensten van de Milieudienst af. Deze gemeente zou eventueel zelfstandig aan de pilot 
hebben kunnen deelnemen (vgl. art. 2 Tbm), maar heeft de facto niet meegedaan, omdat de 
gemeente geen boa in dienst had. 
 Bij aanvang van het project zijn door IJmond twee boa’s ingezet; later is de 
capaciteit met één boa uitgebreid. De boa’s maken proces-verbaal op, waarna door het 
afdelingshoofd wordt besloten of een transactie wordt aangeboden. Dit interne proces 
wordt vrij vlot, doorgaans binnen een week, afgerond. Hoewel de transactie voor veel meer 
delicten zou kunnen worden ingezet, is er bij aanvang van het project voor gekozen de 
toepassing vooral te richten op overtredingen van art. 10.3 Wm (onder meer het verkeerd 
aanbieden van horecabedrijfsafvalstoffen). Voorheen werd dit type overtredingen afgedaan 
met een proces-verbaal, waarvoor overigens veelal de politie werd ingeschakeld. Rond de 
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jaarwisseling is ook gelet op overtreding van het Vuurwerkbesluit Wms, maar daarvan 
werd er slechts één geconstateerd. 
 
Arrondissement ’s-Hertogenbosch: provincie Noord-Brabant 
 
De transactiebevoegdheid is toegekend aan het college van gedeputeerde staten, maar 
wordt in mandaat uitgeoefend door de boa’s. Ten behoeve van het project met de 
bestuurlijke transactie zijn zes boa’s beschikbaar. De toepassing van de bestuurlijke 
transactiebevoegdheid is door de provincie toegespitst op overtreding van art. 11 en art. 14 
van de Grondwaterwet (Gww; onttrekken of infiltreren van grondwater zonder vergunning 
dan wel in strijd daarmee en niet voldoen aan registratieverplichtingen), alsmede van art. 2 
lid 3 Boswet (het (doen) vellen van een houtopstand zonder voorafgaande kennisgeving). 
Bij de provincie zijn preventieve en repressieve handhavingstaken organisatorisch 
gescheiden, waardoor eventuele overtredingen in de praktijk door toezichthouders zonder 
opsporingsbevoegdheid worden geconstateerd. Dezen waarschuwen in geval van een 
transigabel delict een boa, die zo spoedig mogelijk naar de plaats van het delict komt om 
proces-verbaal op te maken en zo mogelijk een transactie aan te bieden. Voorheen werd de 
Gww uitsluitend bestuursrechtelijk gehandhaafd, zij het mondjesmaat; ingeval herstel niet 
meer mogelijk was, bood het bestuursrechtelijk instrumentarium immers geen uitkomst. 
Soms werd de politie bij de zaak betrokken, zodat in ieder geval proces-verbaal kon 
worden opgemaakt (in 2000 is dat ten aanzien van overtredingen van de Gww vijf keer 
gebeurd). Ten aanzien van de Boswet werd sinds 1996 door de boa’s de lik-op-stukaanpak 
gehanteerd. 
 
Arrondissement Leeuwarden: Rijkswaterstaat en Wetterskip 
 
Rijkswaterstaat 
De transactiebevoegdheid is toegekend aan de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, 
maar wordt in mandaat uitgeoefend door de boa’s. RWS beschikt bij aanvang van het 
project de facto maar over één boa (er zijn twee vacatures en één boa – het afdelingshoofd 
– komt in de praktijk niet in het veld). De transactiebevoegdheid van RWS strekt zich uit 
tot overtredingen van de Wvo en een aantal daarop gebaseerde amvb’s. RWS heeft geen 
nadere selectie toegepast op de delicten waarvoor men transactiebevoegd is, maar geeft bij 
aanvang van het project wel aan zich te zullen concentreren op zogenoemde vrije-
velddelicten en administratieve verplichtingen en níet primair op inrichtinggebonden 
overtredingen; voor deze laatste categorie acht men reparatoir optreden aangewezen. In de 
loop van het project komt men op deze laatste beperking terug, hetgeen ook blijkt uit de 
feiten waarvoor uiteindelijk transacties zijn aangeboden (zie bijlage IV). Voorheen werd 
tegen de voor RWS geselecteerde delicten nauwelijks opgetreden, omdat het relatief kleine 
overtredingen betreft die geen prioriteit hadden. Voorzover werd gehandhaafd, was dat 
bestuursrechtelijke handhaving, waarbij overtreders eerst werden gewaarschuwd en pas in 
tweede instantie met een sanctie werden geconfronteerd (meestal een dwangsom, al achtte 
men die eigenlijk niet geschikt voor dit soort kleine zaken). 
 
Wetterskip 
De transactiebevoegdheid is in het Tbm toegekend aan het dagelijks bestuur van het 
waterschap Friesland (in het rapport refereren wij aan de naam die de projectdeelnemers 
zelf gebruiken: Wetterskip). Evenals bij RWS is de transactiebevoegdheid gemandateerd 
aan de boa’s. Bij aanvang van het project hadden zes van de tien toezichthouders de boa-
status; in de loop van het project zijn ook de andere vier als boa aangewezen. De delicten 
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waarvoor het Wetterskip bevoegd is, betreffen de Wvo en een aantal daarop gebaseerde 
amvb’s, alsmede het Bouwstoffenbesluit. Het Wetterskip heeft van begin af aan zowel 
inrichtinggebonden delicten als vrije-velddelicten met transacties aangepakt. Voorheen 
hanteerde men als beleid dat een toezichthouder met buitengewone opsporingsbevoegdheid 
bij de bedrijven waarop hij toezicht houdt, níet zelf strafrechtelijk optreedt (proces-verbaal 
opmaakt), teneinde de zogenoemde tweepettenproblematiek te vermijden en de relatie met 
het bedrijf niet te verstoren. Werd bij een reguliere controle een overtreding geconstateerd, 
dan werd in beginsel alleen bestuursrechtelijk opgetreden. Bij ernstige overtredingen (bij 
klachten en hercontrole) ging een tweede boa mee, die het proces-verbaal opmaakte. Onder 
het Tbm is het beleid veranderd; de boa kan bij eerste constatering van een overtreding 
naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk handhaven (door middel van het aanbieden van 
een transactie). 
 
Arrondissement Middelburg: Veere en Vlissingen 
 
Veere 
De transactiebevoegdheid is toegekend aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Veere, maar wordt in mandaat uitgeoefend door het afdelingshoofd 
Milieu. Vanwege problemen met het verkrijgen van de boa-status is er in de praktijk 
slechts één boa bij het project betrokken. Afgesproken is dat wanneer deze een proces-
verbaal heeft opgemaakt met het oogmerk dat de verdachte een bestuurlijke transactie 
krijgt aangeboden, het afdelingshoofd daartoe ook daadwerkelijk overgaat. Van de lijst 
transigabele delicten (vgl. paragraaf 3.2.4) heeft Veere er aanvankelijk drie geselecteerd: 
afvalstoffen – al dan niet in verpakking – buiten een inrichting op of in de bodem brengen 
(art. 10.2 Wm), het bedrijfsmatig verbranden van afval binnen een inrichting en het 
opslaan van mest zonder vloeistofdichte plaat (beide vallend onder art. 13 Wbb). Later is 
deze selectie uitgebreid, onder meer tot het verkeerd aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen. Met deze uitbreiding heeft men bewust gestreefd naar een evenwichtige 
verdeling van de handhaving door middel van transacties over bedrijven en particulieren 
(“niet alleen boeren pesten”). Wat betreft laatstgenoemd delict is men overigens 
afhankelijk van meldingen door de vuilnisophaaldienst. Vóór introductie van de 
bestuurlijke transactie werden bovenstaande delicten incidenteel strafrechtelijk afgedaan; 
de boa of de politie maakte een verkort proces-verbaal op, dat naar het OM werd gezonden 
ten behoeve van een OM-transactie. Bestuursrechtelijk werd ten aanzien van deze delicten 
nagenoeg niet opgetreden, althans niet met bestuurlijke sancties. 
 
Vlissingen 
De transactiebevoegdheid is toegekend aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Vlissingen, maar wordt in mandaat uitgeoefend door het sectiehoofd 
Milieu. Ook in Vlissingen is in de praktijk slechts één boa actief. Bij aanvang van het 
project is voor dezelfde selectie van (drie) delicten gekozen als in Veere. Daarbij heeft een 
rol gespeeld dat deze delicten in de gemeente Vlissingen niet vaak werden geconstateerd; 
men hoopte aldus de werklast beperkt te houden. Er heerst in de gemeente Vlissingen geen 
(bestuurlijke) handhavingscultuur. 
 
Arrondissement Rotterdam: IMH 
 
De transactiebevoegdheid is toegekend aan de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid, voorzover het feiten betreft die zijn begaan in het arrondissement 
Rotterdam. Dat arrondissement valt onder de regio Zuid-West van de Inspectie 
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Milieuhygiëne (thans VROM-Inspectie). De transactiebevoegdheid is gemandateerd aan 
het groepshoofd, die leiding geeft aan acht boa’s. Voor de IMH is dit een vergaande 
mandatering; voorheen is naar eigen zeggen nooit lager dan de plaatsvervangend 
inspecteur gemandateerd. 
 De IMH heeft uit de lijst met transigabele delicten de volgende drie delicten 
geselecteerd: het niet vantevoren melden van een vergund transport, het niet bij het 
transport aanwezig hebben van begeleidende doctumenten en het niet bij het transport 
aanwezig hebben van houderschapsinformatie. Voor deze delicten is gekozen vanwege de 
bewijsbaarheid en vanwege de regelmaat waarmee ze voorkomen. Voorheen werden deze 
delicten nauwelijks door de IMH zelf afgedaan, maar was de aanpak daarvan uitbesteed 
aan enkele netwerkpartners (hoofdzakelijk de Douane, maar ook de KLPD, de regiopolitie 
en de Rijksverkeersinspectie). Deze deden voornoemde delicten doorgaans af met behulp 
van de lik-op-stukaanpak. De IMH kon zich hierdoor richten op de zwaardere delicten. 
Wanneer men voornoemde delicten desondanks tegenkwam, werden deze eveneens met 
lik-op-stuk aangepakt. 
 
Arrondissement Zwolle: AID 
 
Wat betreft de AID – de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij – is de transactiebevoegdheid formeel toegekend aan de 
directeur. De transactiebevoegdheid mocht aanvankelijk alleen worden toegepast ten 
aanzien van feiten begaan in het arrondissement Zwolle. Later is de reikwijdte van de 
transactiebevoegdheid van de AID uitgebreid tot de arrondissementen Almelo, Arnhem, 
Assen, Groningen, Leeuwarden en Zutphen. Dit zijn alle arrondissementen waarin de AID 
regio Noord-Oost verantwoordelijk is voor de taakuitvoering. In deze regio zijn zo’n 
tweehonderd boa’s actief, waarvan ongeveer zestig in de regio Zwolle. De 
transactiebevoegdheid is niet aan de boa’s gemandateerd, maar wel aan de 
plaatsvervangend hoofdinspecteur en aan de teamleiders. In de praktijk zijn het vooral de 
laatsten die transacties aanbieden. De boa’s maken proces-verbaal op en sturen dit naar het 
kantoor van de AID in Zwolle, alwaar de teamleider ‘tekent’. 
 De delicten waarvoor de AID transacties kan aanbieden, betreffen de Destructiewet 
(het aan verwerking onttrekken van destructiemateriaal of het niet doen van aangifte 
daarvan – in beide gevallen tot een maximum van vijf dieren – en het op de verkeerde dag 
of niet goed afgedekt aanbieden van destructiemateriaal), de meststoffenwetgeving (het 
niet naleven van diverse administratieve verplichtingen), de 
bestrijdingsmiddelenwetgeving (onder meer het gebruik van niet-toegelaten middelen en 
het handelen in strijd met gebruiksvoorschriften) en het natuurbeschermingsrecht (de 
transactiebevoegdheid is hier vooral ingezet met betrekking tot het zoeken van 
kievitseieren). Voorheen werden deze delicten afgedaan door middel van de lik-op-
stukaanpak, waarbij de boa verkort proces-verbaal opmaakte en dit rechtstreeks – veelal 
per fax – aan het OM stuurde. 
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Bijlage IV Feitcodes aangeboden transacties 
 
 
Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 
feitcode beschrijving aantal 
M260 De inrichting die grondwater onttrekt niet opgeven aan het gevoegde gezag 17 
M470 Veilig houtopstand zonder voorafgaande tijdige kennisgeving 1 
Totaal  18 
Algemene Inspectie Dienst 
M290 Destructiemateriaal aan verwerking onttrekken, max. 5 dieren 4 
M291 Geen aangifte doen van destructiemateriaal, max. 5 dieren 10 
M293 Niet goed afgedekt aanbieden van destructiemateriaal, max. 5 dieren 18 
M296A Dierlijke meststoffen op/in bodem brengen gedurende jan., sept., okt., nov., dec. 3 
M296B Dierl. meststoffen op of in de bodem brengen niet emissie-arm aangewend 29 
M320A Als producent dierlijke meststoffen geen admin. geprod. mest etc., veesaldokaart 10 
M320B Als producent dierlijke meststoffen geen admin. geprod. mest etc., grondkaart 4 
M320C Als producent dierlijke meststoffen geen admin. geprod. mest etc., grondkaart 1 
M321 Bij aflevering dierlijke meststoffen geen afleveringsbewijs leverancier/afnem. 12 
M324 Afgeleverde meststoffen vervoer zonder (afschrift van) het afleveringsbewijs  1 
M340 Een niet meer toegelaten bestrijdingsmiddel afleveren 1 
M341A Niet toegelaten bestrijdingsmiddel uit buitenland binnen Nederland gebruiken 1 
M341B Buitenlands bestrijdingsmiddel ten onrechte binnen Ned. voorhanden etc. (telers) 1 
M343 Niet meer toegelaten bestrijdingsmiddel in voorraad/voorhanden hebben (restant) 4 
M344A Handelen in strijd met voorschr. v. bestrijdingsmidd. in watergang etc.: teler etc. 6 
M345A Handelen in strijd met voorschr. v. bestrijdingsmidd. in nietgr. waterbes.geb.: teler 1 
M345B Handelen in strijd met voorschr. v. bestrijdingsmidd. in nietgr. waterbes.geb.: loonspuiter 1 
M346 Hoeveelheid bestrijdingsmidd. voorhanden/ etc. hebben n. bestemd ter afleveren etc. 2 
M350 Beroeps-/bedrijfsmatig een gewasbeschermingsmiddel hebben zonder vergunning etc. 4 
M352 Gewasbeschermingsmidd. voorhanden etc. en beheerder en verkoper zonder vergunning 3 
M360B Bestrijdingsmidd. aflev. etc. anders dan verpakking waarin zij in verkeer gebracht 1 
M365 Bestrijdingsmidd. etc. voorhanden etc. hebben in niet gebezigde bewaarplaats 5 
M454B Eieren bescherm. inheemse dieren zoeken etc.: kievitseieren, zonder eierzoekkaart 13 
M454C Kievitseieren zoeken etc., v. 1 mrt. t/m 8 apr. zonder toestemming grondgebruiker 6 
Totaal  141 
Gemeente Veere 
M006 Huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschr. plaatsen en wijzen aanbieden 1 
M013 Huish. afv.st. op andere dan vastgestelde dagen/tijden ter inzameling aanbieden 1 
M100 Afvalstoffen – al dan niet in verpakking – buiten inrichting op/in bodem te brengen  1 
M251B Geen maatregelen nemen tegen verontreiniging bodem door verbranden afval(part) 3 
M253 Bij mestopslag geen voorziening in vloeistofdichte plaat, waardoor bodem verontr. 11 
Totaal  17 
Waterschap Friesland 
M270 M.b.v. werk geringe omvang minder schadelijke stoffen brengen in opp. wateren 7 
M271A Incidentele lozing van geringe omv ang in niet-kwetsbare gebieden (particulier) 6 
M271B Incidentele lozing van geringe omvang in niet-kwetsbare gebieden, kleine rechtsp. 7 
M271C Incidentele lozing van geringe omvang in niet-kwetsbare gebieden, grote rechtsp. 7 
M271F Weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet-kwetsbaar gebied 1 
M271G Weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied 3 
M271H Weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied 1 
M273A Handelen in strijd met voorschrift: niet melden calamiteit door klein rechtspers. 1 
M273B Handelen in strijd met voorschrift: niet melden calamiteit door grote rechtspers. 2 
M273D Overtreden administratief voorschrift bv melden: rechtsopvolging, grote rechtspers. 5 
M273G Gelet op aard/hoeveelheid geloosde stof, in geringe mate overschrijden normen 40 
M274F Niet voldoen aan het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 12 
Totaal  92 
Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland 
H526B Overtreden vergunning: niet melden calamiteit geringe omvang grote rechtspers. 1 
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H526D Overtreden administratief vergunningsvoorschrift grote rechtspersoon 1 
H526F Overtr. vergunningsvoorschrift: niet treffen voorgeschr. voorz. grote rechtspersoon 1 
H526G Overschr. verg. norm tot max. 50% boven toegest. norm; aard/hoeveelh. geloosde stof 4 
M270 M.b.v. werk geringe omvang minder schadelijke stoffen brengen in opp. wateren 1 
M271A Incidentele lozing van geringe omvang in niet-kwestbare gebieden (particulier) 1 
M271B Incidentele lozing van geringe omvang in niet-kwestbare gebieden, kleine rechtsp. 1 
M271F Weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet-kwetsbaar gebied 2 
M271G Weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet-kwetsbaar gebied 4 
M273B Handelen in strijd met voorschrift: niet melden calamiteit door grote rechtspers. 1 
M273G Gelet op aard/hoeveelheid geloosde stof, in geringe mate overschrijden normen 3 
M274E Niet voldoen aan het Lozingenbesluit vaste objecten 1 
Totaal  21 
Belastingdienst/Douane Hoofddorp 
M456A
D 

Levende/dode beschermde uitheemse dieren binnen/buiten Nederland brengen; max. 2 4 

M456A
P 

Levende/dode beschermde uitheemse planten binnen/buiten Nederland brengen; max. 2 1 

M456B Delen max. 2 levende/dode beschermde uitheemse dieren/planten buiten NL brengen 6 
M456C Delen max. 2 levende/dode beschermde uitheemse dieren/planten buiten NL brengen 136 
M456F Ivoor binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen; 0-100 gram 12 
M456G Ivoor binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen; 100-200 gram 2 
M457A Exemplaren/delen/producten beschermde uitheemse dieren/planten vervoeren etc. 25 
M457B Als particulier delen uitheemse dieren/planten vervoeren/onder zich hebben 122 
M457C Als particulier delen uitheemse dieren/planten vervoeren/onder zich hebben etc. 165 
M457D1 Exemplaren/delen/producten beschermde uith. planten/dieren vervoeren tot 3 stk. 221 
M457D2 Exemplaren/delen/producten beschermde uith. planten/dieren vervoeren tot 3-10 stk. 86 
M457E Exemplaren/delen/producten beschermde uith. planten/dieren vervoeren etc. 8 
M457F Exemplaren/delen/producten beschermde uith. planten/dieren vervoeren etc. 7 
Totaal  795 
Gemeente Beverwijk 
M101B Onzorgvuldig op straat aanbieden horeca- c.q. bedrijfsafvalstoffen ter inzameling 16 
M101D Onvoldoende zorg voor afvalstoffen bij gevelreiniging (eenmanszaak) 1 
M176A Vuurwerk hebben t/m 10 kg op een voor het publiek toegankelijke plaats 1 
Totaal  18 
Reg. Inspectie Milieuhygiëne Zuid-Holland 
M283 Overbrenging van afvalstoffen gaat niet vergezeld van vereiste informatie 11 
Totaal  11 
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Bijlage V Leden van de begeleidingscommissie 
 
 
Mevrouw A. ten Boom WODC 
De heer J.C. Coolsma Rijksuniversiteit Groningen 
De heer R.T.L. van Loon Project Bestuurlijke Transactie Milieudelicten 
De heer D.W. Steenhuis (vz.) College van Procureurs-Generaal 
De heer J. Swank Ministerie van Justitie 
De heer L.H.J. Verheijen Provincie Noord-Brabant 
De heer C.M. de Vos Gemeente Nieuwegein 
 
 
 


