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De Visserijwet 
 

Schriftelijke toestemming (visvergunning) 

Om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren moet men volgens de wet in het 

bezit zijn van een schriftelijke toestemming ("visvergunning") * van de rechthebbende 

op dat visrecht. 

 

* geldig van 1 januari t/m 31 december 

 

Naast de schriftelijke toestemming is het basisdocument voor de beroepsvisser een Akte, 

deze is geldig voor het vissen met alle geoorloofde vistuigen. De Akte is verkrijgbaar bij 

het Ministerie van LNV en geldig voor de duur van 3 kalenderjaren.  

 

Elke beroepsvisser moet deze Akte kunnen tonen. 

De schriftelijke toestemming van de visrechthebbende is een wettelijk verplicht 

privaatrechtelijk document en moet de volgende 

gegevens bevatten: 

 

• rechthebbende op het visrecht 

• naam, woonplaats en geboortedatum houder 

• omschrijving viswater 

• toegestane vistuigen 

• dagtekening, geldigheidsduur en vergoeding 

 

 

 

De schriftelijke toestemming geeft aan waarmee, wanneer en hoe er gevist mag worden. 

Ook kan de visrechthebbende nadere voorwaarden aan het vissen verbinden zoals een 

meeneemlimiet van bepaalde vissoorten, hoger dan wettelijk vastgestelde 

minimummaten, verbod gebruik van bepaalde aassoorten gedurende een bepaalde 

periode. Overtreding van de voorwaarden staat gelijk aan het vissen zonder 

visvergunning, mits dat zulks uitdrukkelijk uit de tekst van de vergunning blijkt 

 

Vispas. 

Alle bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen (HSV) geven vanaf 

1 januari 2007 de Vispas uit. De Vispas is het bewijs van lidmaatschap van de 

betreffende vereniging. De Vispas vormt samen met de Lijst(en) van Viswateren de 

visvergunning (schriftelijke toestemming). Samen geven deze aan in welke viswateren 

de houder het recht heeft te vissen met maximaal twee hengels. Sportvissers die recent 

een Vispas hebben aangevraagd kunnen in het bezit zijn van een " voorlopig bewijs van 

lidmaatschap " of " tijdelijke Vispas ". Dit document is maximaal tot één maand 

na uitgifte geldig. Binnen die maand ontvangt de aanvrager via Sportvisserij Nederland 

de Vispas. 

 

Viswateren. 

De wateren die in de Landelijke Lijst van Viswateren staan opgenomen, zijn ingebracht 

door federaties en verenigingen in het kader van onderlinge uitwisseling van 

vergunningen. Zij stellen dus niet alleen hun eigen leden, maar ook die van andere 

aangesloten verenigingen in staat om te mogen vissen in hun viswater. Uitsluitend de 

aangesloten hengelsportverenigingen geven de Vispas uit 

 

Kleine Vispas. 

Voor de sportvissers die geen lid zijn van een HSV wordt door Sportvisserij Nederland de 

Kleine Vispas uitgegeven. Deze biedt de mogelijkheid om te vissen met één hengel, met 

de aangewezen aassoorten in een beperkt aantal wateren. Deze wateren staan vermeld 

in de Kleine Lijst van Viswateren. 
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Jeugdvispas. 

Veel HSV hebben speciaal voor de jeugd een vergunning waarmee gevist mag worden 

met één hengel en aangewezen aassoorten. Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen 

vissen met 2 hengels of op roofvis, is er de Jeugdvispas. De mogelijkheden zijn gelijk aan 

die van de Vispas. Peildatum voor de leeftijdsbepaling is 1 januari van het jaar waarin 

wordt gevist. 

 

Uitzondering jeugd tot 14 jaar. 

Geen Vispas of vergunning is vereist voor personen onder de 14 jaar, vissend met één 

hengel, die vissen onder begeleiding van een volwassene die voorzien is van een Vispas 

of andere schriftelijke toestemming, of die vissen in het kader van een door 

rechthebbende georganiseerd evenement. Jeugd onder begeleiding vist onder dezelfde 

voorwaarden als de begeleider. 

 

Wat verstaat de wet onder vissen: 

       ONDER "VISSEN"  WORDT VERSTAAN   

a. het te water brengen, te water hebben, lichten of ophalen van vistuigen, alsmede het 

op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen 

b. het uitzetten en uitzaaien van vis als bedoeld in het tweede lid 

 

Definitie hengel: 

 

Een hengel is een vistuig bestaande uit een roede (stok) - al dan niet voorzien van een 

opwindmechanisme - en een lijn of snoer - al dan niet voorzien van één of meer dobbers 

- en ten hoogste drie één, twee- of drietandige haken. 

 

Definitie Peur 

 

Een peur is een (meestal aan een stok gebonden) lijn zonder haak of 

haken, waaraan een hoeveelheid wormen is bevestigd. 

 

 

 

 

 

         Peur  

 

Aangewezen aassoorten: 

 

• brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, 

• worm en steurkrab, 

• insectenlarven(bv. maden)en nabootsingen daarvan, mits deze niet groter zijn dan 2,5 

cm 
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Gesloten tijden vissoorten (Artikel 6 Reglement voor de Binnenvisserij 1985) 

 

In het tijdvak van 1 april tot de laatste zaterdag in mei is het verboden om te vissen(met 

een hengel)met: 

• een worm (of een nabootsing daarvan) 

• slachtproducten 

• dood visje 

• stukje vis (ongeacht hoe groot) 

• alle soorten kunstaas m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm  

 

Minimum maten vissoorten (Artikel 1 Reglement minimummaten en gesloten tijden) 

 

Voor sommige vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt men zo´n vis in deze periode 

dat moet men de vis met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en 

onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten. 

 

Snoek   

1 maart t/m 30 juni 

 

Barbeel, Kopvoorn, Serpeling, Sneep, Winde, Vlagzalm 

1 april t/m 31 mei 

 

Beekforel, Beekridder, Bronforel 

1 oktober t/m 31 maart 

 

Baars & Snoekbaars 

1 april tot de laatste zaterdag van mei 

 

Zeeforel & Zalm 

Gehele jaar 

 

Verbod gebruik levend aas (Artikel 2c Visserijwet) 

Het is verboden te vissen met gewervelde dieren als levende vissen, reptielen, amfibieën, 

vogels of zoogdieren door deze als aas te gebruiken. Vissen met wormen en maden is 

wel toegestaan. 

 

De Flora & Faunawet beschermd een aantal vissoorten t.w. 

 

Gestippelde Alver, Elrits, Beekprik, Houting, Rivierprik, Meerval, Bermpje, Grote 

Modderkruiper, Bittervoorn, Kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad en de Steur. 

 

Deze vissen dienen na eventuele vangst onmiddellijk in hetzelfde water te worden 

teruggezet. 
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Voor enkele vissoorten geldt een minimum maat, vangt men een vis kleiner dan de 

aangegeven minimum maat dan moet men de vis onmiddellijk levend in hetzelfde water 

terugzetten. 

 

• Aal / Paling 28 cm 

• Riet / Ruisvoorn 15 cm/22 cm 

• Serpeling  15 cm 

• Barbeel  30 cm 

• Sneep  30 cm 

• Beekridder  25 cm 

• Snoek  45 cm 

• Snoekbaars 42 cm 

• Vlagzalm  35 cm 

• Kopvoorn  30 cm 

• Winde  30 cm 

• Zeelt  25 cm 

 

Verbod nachtvisserij (Artikel 7 Reglement voor de Binnenvisserij 1985) 

 

Het is verboden tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang te 

vissen. Dit verbod geldt niet voor de peur en voor de meeste wateren niet voor de hengel 

in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus, tenzij de visvergunning een 

nachtvisverbod bevat. 

 

Voor sommige wateren geldt het nachtvisverbod niet of is er een vrijstelling op grond 

waarvan het nachtvissen het gehele jaar is toegestaan. Voor een aantal wateren geldt 

een nachtvisverbod voor het gehele jaar. In de zogenaamde GZH wateren is bij wijze van 

proef besloten de nachtvisserij periode uit te breiden van 1 april tot 31 oktober. Deze 

proef loopt nog door tot 31 oktober 2009. 

 

Info mbt. Nachtvissen is te verkrijgen bij Sportvisserij Nederland, het Ministerie van LNV, 

federaties en hengelsportverenigingen. 

 

Visstroperij (Artikel 56, lid 3 Visserijwet) 

 

Visstroperij is geen apart delict in het kader van de Visserijwet. Echter voor het vissen 

zonder een vergunning van de rechthebbende, respectievelijk overtreding van de 

vergunningvoorwaarden - voor zover sprake is van visserij met andere vistuigen dan 

hengels - geldt een verhoogd boetemaximum, namelijk € 11.250,-. Bij de parketten is 

een Controlememorandum Visstroperij beschikbaar. 

 

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot het vissen op paling. 

 

In verband met de sterke achteruitgang van de paling heeft de 

Minister van LNV een aantal maatregelen afgekondigd. Een van de 

maatregelen was het invoeren van de zogenaamde 250 ha eis voor 

het vissen met beroepsmatige vistuigen. De maatregelen zijn door 

de Minister in een Uitvoeringsregeling visserij van 19 september 

2008 bekent gemaakt.  

 

Zo is een beroepsvisser tegenwoordig verplicht om minimaal 250 ha water in bezit te 

hebben om er met grote vistuigen, zoals aalfuiken te mogen vissen. Deze verplichting 

geldt voor de wateren zoals bedoeld in artikel 1 vierde lid onder d van de Visserijwet 

1963 met uitzondering van het IJsselmeer. Tevens dient de beroepsvisser aan te tonen 

dat hij minimaal € 8500,- bruto per jaar aan inkomsten heeft uit de visserij.  
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Ook geldt er een meldingsplicht bij de Minister. Heeft men aan deze voorwaarden 

voldaan dan geldt die eis vier jaar. 

 

De 250 ha eis geldt niet binnen een afgesloten erf en in een viskwekerij. Voorwaarde in 

een besloten erf is wel dat het water in dit besloten erf geen enkele verbinding heeft met 

ander water. 

 

Verder is het vissen op paling beperkt in de nieuwe regeling. Zo is het vissen op paling 

verboden in de periode van 1 september t/m 30 november. Het verbod geldt voor het 

vissen met de: 

 

Aaldogger, aalfuik, aalhoekwant, aalkistjes, aalzegen, ankerkuil, electrovistuig of enig 

ander vistuig, niet zijnde een hengel of peur, geschikt voor het vangen van aal.  

 

Deze genoemde vistuigen mogen in de periode van 1 september t/m 30 november ook 

niet voorhanden worden gehouden bij enig binnenwater. Tevens moet de visser met de 

hengel gevangen aal direct levend terugzetten in hetzelfde water.  

 

Verdere beperkingen voor het vissen op en het beschermen van de paling. 

 

Per 13 maart 2009 is de paling (Anguilla anguilla) opgenomen in bijlage 2 van het CITES-

verdrag. Om verder te voldoen aan de CITES verplichtingen met betrekking tot de aal 

moet de regelgeving op basis van de Flora- en faunawet worden aangepast. De paling is 

per 13 maart 2009 dan ook opgenomen in bijlage 2 van de Regeling aanwijzing 

beschermde dier- en plantensoorten. Dit houdt in dat het beschermingsregime van de 

Flora- en faunawet ook van toepassing is op de paling. Een ieder die paling in zijn bezit 

heeft zal de herkomst ervan moeten kunnen aantonen. 

 

Plaatsing van de paling op de lijst beschermde dier en plantensoorten houdt dus in dat de 

paling op grond van artikel 4 derde lid van de Flora- en faunawet is beschermd. Een ieder 

die paling voorhanden heeft zal de legale herkomst moeten kunnen aantonen. Tevens 

geldt hierbij een administratieplicht ten aanzien van de paling. In de administratie moet 

worden bijgehouden hoeveel men in voorraad heeft, de plaats van opslag, de datum van 

aanvoer en verkoop en de eventuele herkomst en de naam van een eventuele afnemer. 
 
 

Visdocumenten.  
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Bevoegdheden Visserijwet 1963 

 

Artikel 55 

1. Ieder, die de visserij uitoefent of pleegt uit te oefenen, is verplicht op eerste 

vordering van een opsporingsambtenaar: 

 

a.  deze ambtenaar in de gelegenheid te stellen zijn vaartuig te betreden; 

b.  ter inzage af te geven de op grond van het bepaalde bij of krachtens deze 

wet voor de uitoefening van de visserij vereiste akten, vergunningen, 

schriftelijke toestemmingen, huurovereenkomsten en andere bescheiden, 

waarvan inzage naar het redelijk oordeel van deze ambtenaar voor de 

vervulling van zijn taak nodig is; 

c.  uitstaand vistuig te lichten; 

d.  gesloten viskaren te openen; 

e. anderszins de medewerking te verlenen, welke deze ambtenaar voor de 

vervulling van zijn taak behoeft. 

 

Bovenstaande bevoegdheden geven de opsporingsambtenaar de mogelijkheid een 

controle uit te voeren. Heb je te maken met een hardnekkige niet meewerkende 

verdachte dan moet je teven bij de tenlastelegging in het proces-verbaal artikel 184 1e 

lid van het Wetboek van Strafrecht ten laste leggen. 

 

Wetboek van Strafrecht (Sr) 

 

Artikel 184 

 
   

1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk 

voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast 

of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of 

onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door 

een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, 

belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van de tweede categorie.  

 

Let op bij toezichthoudende bevoegdheden: 

 

Alleen de ambtenaren van de AID zijn aangewezen als zijnde toezichthouder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/184.html
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Flora- en faunawet 
 

De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. De wet kwam in de plaats 

voor de Vogelwet 1936, Jachtwet, de Nuttige dierenwet 1914, de Wet Bedreigde 

Uitheemse Dier en Plantensoorten en hoofdstuk V van de Natuurbeschermingswet. 

Hoofdstuk V van de Natuurbeschermingswet is het gedeelte waarin de soorten werden 

genoemd. 

  

Doel van de Flora- en faunawet 

 

"Het beschermen van de in het wild levende planten en dieren" 

 

Zorgplicht  

 

De wet erkent overigens wel de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dit 

betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar 

niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in 

artikel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in ieder geval in dat een ieder 

voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren (dus niet 

alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor 

iedereen geldt. De zorgplicht geldt ook voor planten. 

 

De Flora- en faunawet is een zogenaamde raamwet. Een Raamwet betekent dat de 

voornaamste bepalingen zijn opgenomen in de wet terwijl de uitvoering van de 

regelgeving verder is geregeld in Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriele 

Regelingen. Kijk maar bij de Visserijwet, dit is eigenlijk ook een Raamwet. 

 

Enkele in werking zijnde besluiten 

 

Jachtbesluit 

Besluit prepareren dieren 

Besluit beheer en schadebestrijding 

Besluit faunabeheer 

Besluit vrijstelling beschermde dier en plantensoorten 

Besluit drijfjacht 

Besluit faunafonds 

 

Enkele in werking zijnde Regelingen 

 

Jachtregeling 

Regeling vrijstelling beschermde dier en plantensoorten 

Regeling beheer en schadebestrijding 
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Jacht 
 

De Flora- en faunawet maakt onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Zes 

diersoorten zijn aangemerkt als wild waarop in beginsel mag worden gejaagd: haas, 

fazant, wilde eend, konijn, houtduif en patrijs. Buiten de jachtperiode mogen wildsoorten 

alléén bestreden worden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, 

bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Ook niet-wildsoorten mogen alleen gevangen 

en/of gedood worden als dit nodig is voor beheer en schadebestrijding.  

 

Jachtrecht.  

Een grondeigenaar kan het jachtrecht zelf uitoefenen of het verhuren aan anderen. 

Houders van het jachtrecht kunnen onder voorwaarden anderen toestemming geven in of 

buiten hun gezelschap te jagen.  

 

Voor het in gezelschap jagen zijn eigenlijk geen nadere regels. Wel dient de jachthouder 

hierbij altijd aanwezig te zijn en daadwerkelijk deel te nemen uit het uitoefenen van de 

jacht. 

 

Is iemand buiten vertegenwoordiging van de jachthouder dan zijn daar wel nadere regels 

aan verbonden. Het jachtveld dient dan tenminste 80ha groot te zijn. De regels voor 

jachtvelden zijn verder vastgelegd in het Jachtbesluit. 

 

Periodes waarin gejaagd mag worden.  

 

Per wildsoort is vastgesteld wanneer erop gejaagd mag worden: 

 

Opening en sluiting van de jacht:  

Wilde eenden 15 augustus t/m 31 januari 

Konijnen 15 augustus t/m 31 januari 

Hazen 15 oktober t/m 31 december 

Fazantenhennen 15 oktober t/m 31 december 

Fazantenhanen 15 oktober t/m 31 januari 

Houtduiven 15 oktober t/m 31 januari 

Patrijzen niet geopend 
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Afgebeeld zijn: wilde eend, fazant, houtduif, konijn, haas en patrijs. De patrijs is wel 

aangewezen als een wildsoort, echter is de jacht op deze soort gesloten. 

 

De jacht is in de in het kader genoemde periode in beginsel toegestaan tussen 

zonsopgang en zonsondergang. Voor de wilde eend geldt dat de jacht in de geopende 

jachtperiode is toegestaan van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na 

zonsondergang. 

Geldige akte verplicht.  

Iemand mag alleen jagen als hij in het bezit is van een geldige akte. De volgende aktes 

zijn mogelijk:  

 

jachtakte voor het jagen met geweer;  

valkeniersakte voor het jagen met een jachtvogel (alleen havik en/of slechtvalk);  

kooikersakte voor het jagen met een geregistreerde eendenkooi.  

 

Zonder een van deze aktes is jagen verboden. Een jachtakte wordt afgegeven door de 

chef van het regionale politiekorps in de regio waarin de aanvrager woont. Als de 

aanvrager niet in Nederland woont, kan de korpschef van het politiekorps in de regio 

Haaglanden een jachtakte afgeven. De minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) verleent de valkeniers- en kooikersakte.  

 

Voorwaarden. 

Aan de jacht is een aantal voorwaarden verbonden. Zo gelden er bijvoorbeeld 

beperkingen voor de jachtmiddelen (bijvoorbeeld geweer, jachtvogel) en zijn er eisen 

waaraan jachtvelden moeten voldoen. De jager is bovendien verplicht om bij het jagen 

het wild niet onnodig te laten lijden.  

 

Toegestane jachtmiddelen. 

Toegestane jachtmiddelen zijn: geweren, honden (geen lange honden), gefokte 

jachtvogels (havik en slechtvalk), geregistreerde eendenkooien, lokeenden of lokduiven 

(mits niet blind of verminkt), fretten en buidels. Geweren die voor de jacht of voor 

beheer en schadebestrijding mogen worden gebruikt, kunnen op de jachtakte worden 

bijgeschreven. 
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Beheer en schadebestrijding 
 

Bij de uitvoer van beheer en schadebestrijding is er geen sprake van uitoefening jacht. 

De Flora- en faunawet heeft hier een duidelijk onderscheid in gemaakt. Schadebestrijding 

is een toekomend recht van de grondgebruiker. De grondgebruiker hoeft niet altijd de 

eigenaar te zijn. De grondgebruiker is degene die de grond daadwerkelijk in gebruik 

heeft door er bijvoorbeeld een gewas op te telen. 

 

In het kader van beheer en schadebestrijding zijn er diersoorten aangewezen die in het 

kader van beheer en schadebestrijding eventueel kunnen worden gedood. Bij deze 

aanwijzing is er onderscheid gemaakt in dieren die in het gehele land schade aanrichten 

(landelijke schadesoorten) en dieren die in gedeelten van het land schade aanrichten 

(provinciale schadesoorten). 

 

De landelijke schadesoorten genoemd in artikel 65 1e lid onder a worden door de Minister 

aangewezen. 

 

De provinciale schadesoorten genoemd in artikel 65 1e lid onder b worden door de 

provincies aangewezen. De provinciale schadesoorten kunnen dus per provincie 

verschillen. 

 

Landelijke schadesoorten zijn:  

 

vos, konijn, houtduif, Canadese gans kauw en zwarte kraai. 

 

Provinciale schadesoorten kunnen zijn:  

 

brandgans, ekster, fazant, grauwe gans, haas, holenduif, huismus, kleine rietgans, 

knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw, wilde eend 

en woelrat.     

 

Voor beheer en schadebestrijding op landelijke schadesoorten is dus geen ontheffing 

noodzakelijk. Deze soorten kunnen met gebruikmaking van alle toegestane middelen 

worden gevangen en/of worden gedood. 

 

Tevens kunnen diersoorten genoemd in de Regeling Beheer en Schadebestrijding dieren 

door de provincie worden aangewezen. De dieren genoemd in de regeling zijn: 

 

Beverrat, Canadese gans, damhert, edelhert, grauwe gans, knobbelzwaan, konijn, 

marterhond, muntjak, muskusrat, nijlgans, ree, rosse stekelstaart, Siberische 

grondeekhoorn, verwilderde duif, verwilderde kat, verwilderde nerts, wasbeer en wild 

zwijn. 

 

Categorie van personen die op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet 

worden aangewezen. 

 

Binnen Zuid-Holland zijn momenteel een aantal personen aangewezen om in het kader 

van beheer en schadebestrijding te kunnen ingrijpen in populaties dieren. Deze 

aanwijzing is een zogenaamde categorale aanwijzing aan een groep personen. 

Zo zijn alle jachthouders binnen Zuid-Holland aangewezen om in hun eigen jachtveld, 

alsmede de personen bedoeld in 36, 1 en 2 van de Flora- en faunawet om de stand van 

de volgende diersoorten te beperken. De diersoorten zijn: 

 

De gedomesticeerde grauwe gans, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart, verwilderde 

duif, verwilderde kat, verwilderde nerts en de Indische gans.  
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Ook de muskusrattenbestrijders werkzaam bij de Dienst 

Muskusrattenbestrijding van de provincie Zuid-Holland, 

zijn op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet 

aangewezen. Muskusrattenbestrijders hebben hierbij 

zelfs toegang tot alle terreinen en zijn daarbij bevoegd 

vangmiddelen te plaatsen. De muskusrat vormt een 

bedreiging zijn ondergraving van dijken en polderkades 

waardoor kans op overstromingen aanwezig is.  

 

Verder kennen we nog de aanwijzingen op grond van artikel 68 van de Flora- en 

faunawet. In deze aanwijzingen zijn veelal voorwaarden opgenomen voor gebruik. 

Meestal is er sprake van een verplichte melding aan vergunningverlener voorafgaand aan 

de schadebestrijding en is er een bepaald quota toegekend. Ook is er vaak sprake van de 

inzet van preventieve verjagingsmiddelen om de dieren die de schade veroorzaken eerst 

te verjagen. De artikel 68 aanwijzingen gebeuren doorgaans aan de Faunabeheereenheid 

voor o.a. ganzen, zwanen, hazen.  

 

Toegelaten middelen in het kader van beheer en schadebestrijding. 

 

Deze middelen kunnen we vinden in artikel 5 van het Besluit Beheer en 

Schadebestrijding Dieren. De middelen zijn: 

 

Geweren, honden (niet zijnde lange honden), jachtvogels (havik en slechtvalk), fretten, 

kastvallen, vangkooien, klemmen (niet zijnde pootklemmen), buidels, lokvogels (mits 

niet blind of verminkt), kunstmatige lichtbronnen en middelen die krachtens de 

Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn toegelaten.  

 

Faunabeheereenheden. 

 

Een faunabeheereenheid (FBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders. 

Faunabeheereenheden worden door Gedeputeerde Staten (GS) erkent. De FBE maakt 

o.a. het faunabeheerplan welk plan door GS moeten worden goedgekeurd. Op basis van 

dit faunabeheerplan verlenen provincies ontheffingen in het kader van beheer en 

schadebestrijding aan de FBE. 

 

Wildbeheereenheden. 

 

Wildbeheereenheden (WBE) zijn net als 

de FBE samenwerkingsverbanden van 

jachthouders meestal maar dan op zeer 

locaal niveau. De WBE’s maken ook 

beheerplannen en registreren afschot en 

inventariseren wild- en schadesoorten. 

Deze registraties worden in landelijk 

databanken opgeslagen en vormen de 

basis voor ontheffingen op landelijk en 

provinciaal niveau. 
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Bevoegdheden  Flora- en faunawet:   

 

Voor de uitoefening van onze werkzaamheden beschikken wij over toezichthoudend- 

bevoegdheden en als er een strafbaar feit is geconstateerd over 

opsporingsbevoegdheden. 

 

Voor het toezicht:  Algemene wet bestuursrecht 

 

De aangewezen ambtenaren welke belast zijn met het toezicht op de naleving van de 

bepalingen, beschikken voor hun taak over; Toezichthoudende bevoegdheden. 

Zolang er geen sprake is van opsporing, dat is de fase waarin een redelijk vermoeden 

bestaat dat er een strafbaar feit is gepleegd, zijn de toezichthoudende bevoegdheden van 

toepassing, voor zover deze op basis van de bijzondere wet (Flora- en faunawet) zijn 

gegeven. Wanneer tijdens dit toezicht wordt geconstateerd dat er sprake is van een 

overtreding of misdrijf, dan kan de ambtenaar gebruik maken van zijn 

opsporingsbevoegdheden. Heeft men reeds een overtreding geconstateerd, dan maakt u 

gebruik van u opsporingsbevoegdheden. 

 

De toezichthouder:  

 

De bevoegdheden die de toezichthouder heeft, staan in de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). Maar in sommige wetten kunnen de bij Awb toegekende bevoegdheden van de 

betreffende ambtenaar worden verruimd of beperkt. Als voorbeeld kan hier gelden dat 

artikel 5:15 Awb de toezichthouder de bevoegdheid heeft elke plaats te betreden, met 

uitzondering van de woning zonder toestemming, terwijl artikel 53 (nieuw) 

Diergeneesmiddelenwet de toezichthouder van deze wet ook de bevoegdheid toekent een 

woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. 

De toezichthouder gebruikt zijn bevoegdheden alleen als dat "redelijkerwijs voor de 

uitoefening van zijn taak als toezichthouder noodzakelijk is". 

 

De opsporingsambtenaar:  

 

Van opsporing is er sprake wanneer u op basis van feiten en omstandigheden een 

redelijk vermoeden heeft dat er een strafbaar feit is gepleegd (misdrijf of overtreding).  

De bevoegdheden van de opsporingsambtenarenambtenaren beperken zich tot die 

strafbare feiten die een relatie met hun taak hebben. Voor dit opsporingswerk beschikken 

de ambtenaren over opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering (bijv. 

het aanhouden verdachten, het betreden van plaatsen en het in beslag nemen van 

voorwerpen). Naast deze algemene opsporingsbevoegdheden kan de ambtenaar ook 

gebruik maken van de in de Wet op de economische delicten (WED) opgesomde 

opsporingsbevoegdheden.  

De kernbevoegdheden van de Wet op de economische delicten (WED) voor de 

opsporingsambtenaren: 

 

De opsporingsambtenaren kan op grond van de WED gebruik maken van deze 

bevoegdheden:  

 

Een handig artikel voor het buitengebied 

We worden in het buitengebied nog wel eens geconfronteerd met loslopende honden die 

bijvoorbeeld achter het aanwezige wild aanzitten.  

 

In het feitenboekje is hier een apart feit voor opgenomen. Onder de afdeling C (milieu) is 

het feitnummer H 463 (niet verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder 

zijn/haar toezicht staat in het veld dieren opspoort) bij het sanctiebedrag OM vermelden. 

 

Dit artikel is gebaseerd op artikel 16 lid 3 van de Flora- en faunawet.  
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Natuurbeschermingswet 1998 
 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische. 

Esthetische, genetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden, heeft 

de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit netwerk vormt de hoeksteen voor het 

beleid van de Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. 

 

Nederland maakt deel uit van de Atlantische biogeografische zone. De Nederlandse 

Natura 2000 vormen bijvoorbeeld een essentiële schakel in de internationale vliegroute 

van vele soorten trekvogels.  Nederland heeft verder een aantal natuurgebieden van 

bijzonder internationaal belang, zoals de Waddenzee, de duinen en de 

laagveenmoerassen. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de basis voor het Natuurbeleidsplan, de 

aanwijzing van de te beschermen gebieden en landschapsgezichten, 

vergunningverlening, schadevergoeding, toezicht en beroep. 

 

Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, maar ook verdragen 

als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn hiermee in nationale wetgeving 

verankert. 

 

Welke typen gebieden kent de Natuurbeschermingswet 1998? 

 

• Natura 2000 gebieden 

• Beschermde natuurmonumenten 

• Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere 

internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van 

de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). 

 

Oorspronkelijk waren alleen de laatste twee in de Wet verankert.  

Met de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 

oktober 2005 in werking is getreden, is daar het type Natura 2000 

gebied aan toegevoegd. Dit omdat in de toekomst het merendeel 

van de aan te wijzen gebieden een Natura 2000 gebied zal 

betreffen.  

 

Wat doen we in een gebied? 

  

De minister wijst allereerst een gebied aan als Natura 2000-gebied. Zij doet dit door 

middel van een aanwijzingsbesluit. Hierin staat welke natuurwaarden (vogels, planten, 

dieren en hun leefgebieden) we in welke kwaliteit ( de doelen) willen beschermen en 

waar dat moet gebeuren (de exacte begrenzing van het gebied). 

Een aanwijzingsbesluit komt tot stand via een openbare voorbereidingsprocedure. Dat 

betekent dat er eerst een ontwerpversie ter inzage wordt gelegd en dat iedereen hierop 

een inspraakreactie kan geven. Deze inspraakreacties en de visie daarop van de 

provincies worden zo veel mogelijk verwerkt en resulteren in een definitief 

aanwijzingsbesluit. Het gebied is dan officieel een Natura 2000-gebied. Belanghebbenden 

hebben nog de mogelijkheid om tegen een definitief besluit in beroep te gaan bij de Raad 

van State. 
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Beheerplannen. 

 

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Hierin staat wat er 

moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. 

Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere 

betrokken overheden, vooral gemeenten, waterschappen en provincies. In de meeste 

gevallen neemt de provincie het initiatief bij het opstellen van het beheerplan, in andere 

gevallen is dat het Rijk. 

 

Hoe beschermt de Natuurbeschermingswet 1998 natuurwaarden? 

 

Om schade aan natuurwaarden waarvoor Natura 2000 gebieden zijn aangewezen te 

voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van 

habitats kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, 

niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op 

hun gevolgen voor de Natura 2000 gebieden. De wet kent hierbij ook de zogenaamde 

externe werking op Natura 2000 gebieden. Dit betekent soms zelfs dat wanneer een 

activiteit buiten een aangewezen gebied plaatsvindt en de kans bestaat dat de activiteit 

mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor het aangewezen gebied deze activiteit 

beoordeeld moet worden. 

 

Wanneer moet alles klaar zijn? 

 

In december 2010 moeten alle 162 gebieden 

definitief zijn aangewezen, dat wil zeggen dat de 

definitieve aanwijzingsbesluiten rond moeten zijn. 

Binnen drie jaar na de definitieve aanwijzing van 

een gebied moet een beheerplan zijn opgesteld 

dat vervolgens zes jaar geldig is. Uiterlijk 

december 2013 moeten er dus definitieve 

beheerplannen zijn voor alle 162 gebieden.  

Voor de 5 gebieden op de Noordzee hangt het 

verdere verloop af van het moment dat de 

gebieden op de officiële Europese lijst van te 

beschermen gebieden worden geplaatst door de 

EU.  
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Boswet 
 
De Boswet is bedoeld om het bestaande bosareaal in 

Nederland te beschermen en zeker niet in omvang te 

laten afnemen. De Boswet is van toepassing op alle 

houtopstanden buiten de bebouwde kommen der 

gemeenten in Nederland.  
 

 

De Boswet is niet van toepassing op: 

 

- houtopstanden in erven en tuinen 

- andere houtopstanden dan op erven en tuinen binnen de bebouwde kom 

- wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide 

voor zover bestaande uit populieren of wilgen 

- Italiaanse populier, linde, paardenkastanje en treurwilg 

- vruchtbomen en windschermen om boomgaarden 

- fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaren, bestemd om te dienen als kerstbomen en 

geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen 

- kweekgoed 

 

Een ieder die een voornemen heeft tot het vellen van een houtopstand anders dan bij 

wijze van dunning over te gaan is verplicht van dat voornemen tenminste een maand 

door toezending melding te maken. Melding geschied middels een speciaal daarvoor 

bestemd formulier. Dit formulier dient ten allen tijde aangetekend te zijn verstuurd.  

Het formulier moet worden gestuurd aan onze minister. En met de minister wordt 

bedoeld de minister van LNV. Het spreekt voor zich dat velling anders dan bij wijze van 

dunning verboden is. 

 

De eigenaar van de grond is verplicht binnen drie jaar na de gedane velling te 

herplanten. De gehele gevelde houtopstand dient te worden gecompenseerd.  

De verplichte compensatie van de houtopstand vervalt niet bij overdracht van de grond 

(waarop de gevelde houtopstand aanwezig was) aan een ander. De verplichting tot 

herplant dient te zijn opgenomen in een akte van levering. 

 

Verder zijn er gemeentes die ook door middel van een aanwijzing bevoegd zijn voor het 

gebied buiten de bebouwde kom met betrekking tot de Boswet. 

 

Binnen de bebouwde kom is het groen beschermd door de APV van een gemeente. 

Iedereen die een houtopstand wil vellen dient dus in het bezit te zijn van een vergunning 

op grond van de APV. Een gemeente kan soms ook herplant verplicht stellen in de 

verleende vergunning. 
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HET 'GRIJZE' MILIEU 

  

Wetgeving uit de praktijk.  
 

Begrip: 

Milieuwetten zijn onder te verdelen in vier kleuren: 

 

Grijs: (milieuhygiëne)(Wet milieubeheer, Wet vervoer gevaarlijke stoffen)  

 

 
 

Blauw: (waterwetgeving)  

 

 

 
Rood: (omgeving wetgeving en Wet op de ruimtelijke ordening) 
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Wat is grijze milieuwetgeving nu eigenlijk? 

 

Grijze milieuwetgeving behelst de regelingen, besluiten, maatregelen van bestuur en wet 

tekst betreffende de leefomgeving. 

 

De Leefomgeving is de lucht, de bodem en het water. Tevens worden geluid en in 

sommige gevallen de inrichting (bedrijf of afgesloten bedrijf ruimte) hieronder geschaard. 

Populair gezegd is de milieuwetgeving een samensmelting van bestuursrecht en het 

strafrecht. 

 

De Milieuwetten o.a.: 

 

- Wet milieubeheer 

- Wet bodem bescherming  

 

Strafbaarstelling en bevoegdheden in: 

 

- Wet op de Economische Delicten.                                                                  

 

Wet Milieubeheer 
 
De Wet Milieubeheer is bedoeld om te regelen wat een bedrijf 

(inrichting) onder voorwaarden mag doen of moet laten. 
 

De wet is ook als andere milieuwetten een raamwet. De Wet geeft in grote lijnen aan wat 

er in besluiten en regelingen nader moet worden uitgewerkt. De Wet Milieubeheer 

bestaat uit 22 hoofdstukken. 

 

De belangrijkste hoofdstukken zijn: 

 

Algemeen (begrippen). 

Inrichtingen.  

Afvalstoffen. 

Handhaving. 

 

Door GS en soms B&W kunnen categorieën inrichtingen worden vastgesteld. 

Dit zijn de zogenaamde AMVB (algemene maatregel van bestuur) inrichtingen. 

Dit zijn groepen inrichtingen met dezelfde uitvoeringshandelingen en de zelfde geldende 

regelgeving. 

 

Voorbeeld: garage bedrijf X, garage bedrijf Y en garage bedrijf Z etc. 

Voeren dezelfde handelingen aan auto's uit, hebben dezelfde afvalstromen en  

Dus dezelfde voorwaarden waaronder zij hun garage activiteiten kunnen uitvoeren. 

 

Een dergelijk AMVB inrichting hoeft dus niet bij iedere bedrijfsaanpassing een Wet 

milieubeheer vergunning aan te vragen, zolang zij binnen het omschreven kader hun 

werkzaamheden uitvoeren. Zij hebben slechts een melding plicht aan het bevoegd gezag 

(GS of B&W)!  

 

 

 

 

 

 

 



       Bijgewerkte versie februari 2011  

Activiteitenbesluit het BARIM  

heeft binnen de inrichtingen een drietal typen inrichtingen genoemd: 

Type A: lichte regelgeving BARIM (Kantoren, Banken, Scholen (weinig milieu risico) 

Geen meldingsplicht aan het bevoegd gezag. 

 

Type B : algemene regelgeving BARIM (huidige AMVB bedrijven aangevuld met 

Tandheelkundige, metaal en electro bedrijven). 

Wel meldingsplicht aan het bevoegd gezag. 

 

Type C:  Op bepaalde onderdelen algemene regelgeving. Bepaalde bedrijven in de land- 

en tuinbouw, bijv. als er sprake is van opslag van mest. 

Verplicht om een Wet Milieubeheer vergunning aan te vragen. 

 

De uitvoeringspraktijk. 
 

Wet milieubeheer/APV 
 

Afval dump:  

Het zich van afvalstoffen ontdoen door deze al dan niet in verpakking- buiten een 

inrichting- op of in de bodem te brengen. 

 

-  Wet milieubeheer art. 10.2 (afval hoofdstuk) lid 1 ivm artikel 1a sub 1 van de 

WED. 

-  Wet Bodem Bescherming artikel 13 (zorgplicht artikel) en een van de; 

-  artikelen 6 tm 11 WBB. 

- Tevens is de apv van de (pleegplaats) gemeente mogelijk van toepassing  

(afvalstoffen paragraaf of verordening). 

-  Minipv. bij particulier vaak mogelijk. 

 

Feitnummer:  

 

H 025  als particulier zich van afvalstoffen ontdoen door deze buiten een inrichting 

te storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden. 

  (artikel 10.2 Wet Milieubeheer) 

 

  Categorie 8  bedrag € 180,- 
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Afval afgifte: 

 

Afgifte of aan een ander ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen 

(onbevoegde ontvanger,  geen erkende afval inzamelaar) 

 

-  artikel 10.37 lid 1 van de Wet Milieubeheer ivm artikel 1a,, sub 1 WED. 

 

Het inzamelen van gevaarlijk afval zonder vergunning. 

 

-  artikel 10.45 lid 1 onder a (b) van de wet milieubeheer ivm artikel 1a, sub 1 (of2) 

van de WED. 

 

  
 

 

Autowrakken: 

 

Het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van een autowrak. 

(Geregeld in de apv van de pleegplaats gemeente) 

 

H 107  als particulier een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg. 

  (APV feit) 

 

  Categorie 8 bedrag € 180,-  
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De waterwet 
 

 

 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren is vervallen 

per 22 december 2009 

 

De Wet is vervangen door de Waterwet. Het inwerkingbesluit is op 18 december 2009 

gepubliceerd middels Koninklijk besluit nr. 549. 

 

Waarom een nieuwe Waterwet? 

 

Nederland is een waterland. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals 

vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.  

Naast de Waterwet blijft de Waterschapswet als organieke wet voor de waterschappen 

bestaan. 

 

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 

afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de 

Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden 

aangevraagd. 

 

Voordelen nieuwe Waterwet 

 

De nieuwe Waterwet schept een kader voor de noodzakelijke modernisering van het 

Nederlandse waterbeheer voor de komende decennia. Samenvoeging van meerdere 

vergunningen verminderd de bureaucratie en de regeldruk voor de burgers en de 

bedrijven. 

 

http://www.helpdeskwater.nl/?ActItmIdt=26882
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De nieuwe Waterwet vervangt: 

 

Wet op de waterhuishouding, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet 

verontreiniging zeewater, Grondwaterwet, Wet droogmakerijen en indijkingen, Wet op de 

waterkering, Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de 

Waterstaatswet 1900 

 

Waterregeling 

 

De Waterregeling bevat regels ten aanzien van de 

organisatie van het waterbeheer, een aantal kaarten 

betreffende de toedeling van beheer, de begrenzing van 

oppervlaktewaterlichamen en de aanwijzing van de 

drogere oevergebieden, alsmede regels voor 

gegevensverstrekking aan het Rijk ingevolge Europese verplichtingen. Verder regelt de 

waterregeling een enkel inhoudelijk aspect van het regionaal waterplan en 

beheerplannen. 

 

Waterbesluit 

 

In het Waterbesluit wordt onder meer de vaststelling van een landelijke rangorde bij 

watertekorten, de zogenaamde verdringingsreeks vastgelegd. Voor de organisatie van 

het waterbeheer bevat het Waterbesluit de toedeling van oppervlaktewaterlichamen in 

beheer bij het Rijk en regels over het verstrekken van informatie met betrekking tot het 

waterbeheer. Ook regelt het Waterbesluit procedurele en inhoudelijke aspecten van het 

nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren en enkele inhoudelijke 

aspecten van de plannen in verband met implementatie van de kaderrichtlijn water en de 

richtlijn overstromingsrisico’s. Een vergunningplicht en algemene regels zijn uitgewerkt 

voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken (zie hiervoor ook de vastgestelde kaarten) 

en voor het lozen of onttrekken van water aan oppervlaktewater in beheer bij het Rijk. 

Voorts bevat het besluit bepalingen over de wijze waarop de aanvraag om een 

watervergunning wordt gedaan, waaronder de gevallen waarin een elektronische 

aanvraag wordt ingediend.  

 

Landbouw en veeteelt 
 

Slechte waterkwaliteit  

Het water in veel sloten, beken en plassen in het landelijk gebied is te groen en te giftig 

door de aanwezigheid van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. In het landelijk gebied is 

de landbouw daarvoor de belangrijkste bron. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WATERREGELING
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/waterbesluit/kaart_bij/
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WATERBESLUIT
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/waterbesluit/kaart_bij_0/
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Verontreiniging door mest en bestrijdingsmiddelen 

 

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen kunnen op verschillende manieren in het 

oppervlaktewater terecht komen (de zgn. emissieroutes). De vervuiling komt in het 

water tijdens het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het uitrijden van de (kunst-)mest, 

de opslag van mest, via uitspoeling uit de bodem, via de lucht, of bij het schoonmaken 

van de landbouwwerktuigen. Mest, kunstmest en sommige bestrijdingsmiddelen bevatten 

ook zware metalen, die via dezelfde wegen in het water kunnen belasten.  

 

  
 

 
 

Regelgeving  

 

De vervuiling door de industrie en huishoudens is sinds de jaren zeventig sterk 

verminderd doordat de overheid regels ging stellen aan de lozingen. Sinds de jaren 

negentig bestaat er ook regelgeving voor de landbouw. Er zijn zgn. lozingenbesluiten 

ingevoerd voor de glastuinbouw, voor de 'open' teelten (akkerbouw, vollegrondsgroente, 

fruit en bloembollen) en voor de veehouderij. In de lozingenbesluiten zijn regels 

opgenomen voor boeren en tuinders om de vervuiling terug te dringen. De maatregelen 

zijn bedoeld om de (kunst-)mest en bestrijdingsmiddelen zo te gebruiken, dat er zo min 

mogelijk van wordt verspild richting het water. Een kunstmeststrooier bijvoorbeeld moet 

langs de sloot een speciale kap hebben waardoor er geen mestkorrels in de sloot 

terechtkomen. De regels worden gecontroleerd door de waterschappen en de AID.  

 

Meststoffen- en bestrijdingsmiddelenbeleid  

 

De regelgeving in de vorige paragraaf ging over hoe mest en bestrijdingsmiddelen 

worden gebruikt. De overheid stelt ook regels aan de soorten bestrijdingsmiddelen 

(hoeveel en welke), zie onder gewasbeschermingsmiddelen, en de hoeveelheid mest. 

 

 

 

 

 

http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/landbouw_en_veeteelt/item_1050/
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Emissies van nutriënten  

 

Stikstof en fosfaat belasten het oppervlaktewater. Dit komt onder meer tot uitdrukking in 

algenbloei en overmatige aanwezigheid van kroos. Hierdoor verdwijnen waterplanten, 

vertroebelt het water en wordt de visstand eenzijdig. 

 

Normen voor N en P in oppervlaktewater  

 

In Europees verband wordt momenteel een richtlijn opgesteld voor het afleiden van 

normen voor N en P voor de verschillende watertypen. Zolang er in dit kader nog geen 

nieuwe, getalsmatige invulling voor normen van N en P beschikbaar is, blijven de normen 

uit de vierde nota waterhuishouding leidend. Dit betekent 2,2 mg/l totaal stikstof en 0,15 

mg/l totaal P voor eutrofiëringgevoelige wateren; voor de overige wateren is deze 

waarde richting gevend. Momenteel worden deze normen in de meeste Nederlandse 

wateren nog overschreden.  

 

Metaaluitspoeling 
 

Inleiding 

  

Door jarenlange belasting via mest en atmosferische depositie is het gehalte aan zware 

metalen in de bodem verhoogd. Lange tijd is aangenomen, dat deze metalen zo sterk 

worden vastgelegd in de bodem, dat de uitspoeling richting oppervlaktewater 

verwaarloosbaar is. Echter, recente onderzoeken hebben geleid tot een aanzienlijke 

bijstelling van dit beeld. Inmiddels zijn landelijke, geregionaliseerde ramingen 

beschikbaar gekomen van de emissies van zware metalen in het landelijk gebied als 

gevolg van uitspoeling uit de bodem naar het oppervlaktewater.  

Uitspoeling in het landelijk gebied  

De belasting van het oppervlaktewater door af- en uitspoeling uit de bodem is berekend 

voor de metalen Pb, Cu, Ni, Cd en Zn. Basis voor de berekeningen is het zwaar metaal 

gehalte in de bodem. Het gehalte aan metalen is op veel locaties verhoogd, door 

belasting als gevolg van landbouwkundige activiteiten (met name bemesting) en door 

atmosferische depositie. Dit laatste is vooral door industrie veroorzaakt, en heeft lokaal 

tot hoge metaalgehaltes in de bodem geleid. Door het gemeten gehalte als uitgangspunt 

te nemen in de berekeningen, is de historische belasting impliciet meegenomen in de 

berekeningen.  

Het is echter niet mogelijk om per locatie aan te geven wat de oorspronkelijk bron van 

het metaal in de bodem is.  

 

De uiteindelijke vrachten richting oppervlaktewater hangen af van de hydrologie en van 

verschillende bodemeigenschappen, die de mobiliteit van de metalen in de bodem 

beïnvloeden. De mobiliteit van de metalen in de bodem is gerelateerd aan 

bodemeigenschappen als pH, gehalte klei en gehalte organisch stof. Hoe hoger de pH en 

het gehalte klei en organisch stof, hoe groter de vastleggingcapaciteit van de bodem en 

dus hoe lager de mobiliteit. Voor de uiteindelijke vrachten speelt ook de hydrologie een 

zeer wezenlijke rol. Op droge zandgronden zal een groot deel van het neerslag overschot 

afgevoerd worden richting grondwater; het metaal dat met deze stroom wordt 

meegevoerd, moet een dusdanig lange weg afleggen dat het naar verwachting niet zal 

bijdragen aan de belasting van het oppervlaktewater. Op ondiep uitspoelende gronden, 

waar een groot deel van het neerslagoverschot via korte stroombanen naar het 

oppervlaktewater wordt afgevoerd, wordt een groot deel van het uitspoelend metaal naar 

het oppervlaktewater afgevoerd.  
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De berekeningen zijn zowel voor landbouwgronden (onderscheiden in bouwland en 

grasland) als voor natuurgebieden uitgevoerd. Belangrijkste bron voor de metalen in 

natuurgebieden is de atmosferische depositie. Doordat er geen gewasafvoer plaatsvindt, 

heeft ook hier jarenlange accumulatie plaatsgevonden. In tegenstelling tot de 

landbouwgronden vindt er op deze plaatsen geen bekalking plaats, waardoor de 

mobiliteit van de metalen relatief hoog is. Met name de natte natuurgebieden kunnen 

daarom een wezenlijke bijdrage leveren aan de totale belasting van het 

oppervlaktewater.  

 

   
 

 

-  Het zich anders dan vanuit een inrichting, ontdoen van afvalwater of andere 

afvalstoffen door deze in een voorziening voor de inzameling en het transport van 

afvalwater (riool) te brengen. 

 

Overtreding van: 

 

-  artikel 10.3 lid 1 Wet Milieubeheer 

 

Strafbaarstelling 

 

-  artikel 1a sub 2 van de WED.  
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Wet Bodembescherming  

 

De wet bodembescherming heeft tot doel de bodem te beschermen tegen aantasting of 

verontreiniging. Deze wet is ook als andere milieuwetten een raamwet. 

 

-  Het lozen van overige vloeistoffen in de bodem door deze op of in de bodem te 

doen uitstromen. 

-  artikel 6 lid 1 van de Wet bodembescherming (Wbb) in verband met  

-  artikel 25 lid 1 van het lozingsbesluit bodembescherming (Lbbb) en 

-  artikel 1a sub 1 WED. 

 

 melk lozende boeren. 

 

-  Het gebruiken van dierlijke meststoffen op natuurterreinen en overige grond.  

(niet zijnde landbouwgrond). 

-  artikel 7 lid 1 van de Wet Bodem bescherming (Wbb) in verband met  

-  artikel 2 lid 1 van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 (Bgdm) en  

-  artikel 1a sub 1 WED. 

 

 vaste mestverspreider  

 

-  Het gebruiken van dierlijke meststoffen indien de bodem geheel of gedeeltelijk is 

bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw. 

-  artikel 7 lid 1 van de Wet Bodem bescherming (Wbb) in verband met  

-  artikel 3 van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 (Bgdm) en  

-  artikel 1a sub 1 WED. 
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  mestinjecteur  
 
-  Het niet emissiearm (uitstoot) aanwenden van dierlijke meststoffen op grasland, 

bouwland, braakland of niet beteelde grond. 

-  artikel 7 lid 1 van de Wet Bodem bescherming (Wbb) in verband met  

-  artikel 5 lid 1 van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 (Bgdm) en  

-  artikel 1a sub 1 WED. 
 

Artikel 13 Wet bodembescherming (zorgplicht artikel) 
 

Handelingen 

 

Het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 6 t/m 11 van de Wbb waarvan men 

weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan 

worden verontreinigd of aangetast. 

 

Overtreding van: 

 

artikel 13 Wet Bodembescherming 

 

strafbaarstelling: 

 

Artikel 1a sub 1 van de WED. Uitschrijven Minipv mogelijk 

 

feitnummer:  

 

H 100  als particulier handelingen verrichten, met betrekking tot een voertuig, 

waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder 

maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te 

beperken of ongedaan te maken 

 

 Categorie 8 bedrag € 360,- 
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Verplichting 

 

Het niet nakomen van de verplichting alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs 

kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan 

wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de bodem te saneren of die de 

directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 

 

Overtreding van: 

 

artikel 13 Wet Bodembescherming 

 

strafbaarstelling: 

 

artikel 1a sub 1 van de WED. 

 

 
 

Wet op de Ruimtelijke ordening 
 

Deze Wet heeft als doel het bevoegd gezag invloed uit te laten oefenen op de inrichting 

van de buitenruimte en het stellen van regels hiertoe. 

 

GS en B&W zijn beiden bevoegd gezag in deze Wet. 

GS stelt onder andere de structuurvisie vast en B&W voert dit in overeenstemming met 

de Wet uit. Zo kan de gemeente om een bestemmingsplan te wijzigen in overleg met GS 

dit doen middels een artikel 19 (van de Wet) procedure. 

 

Onze taak binnen deze wetgeving is het signaleren van illegale 

bebouwing en het melden van onze bevindingen bij de  des 

betreffende gemeente. Verder hebben wij met deze Wet niets van 

doen. 
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Omgevingsvergunning/Wabo 
 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. 

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, 

monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot: 

 

- betere dienstverlening aan bedrijven en burgers  

- minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers  

- kortere procedures 

- voorschriften die op elkaar zijn afgestemd 

 

Bedrijven en particulieren kunnen voor informatie over de omgevingsvergunning terecht 

bij hun eigen gemeente. 

 

Vergunningen vervangen door omgevingsvergunning 

 

De omgevingsvergunning bestaat sinds 1 oktober 2010 en vervangt een groot aantal 

vergunningen en ontheffingen, zoals: 

 

Aanlegvergunning; 

Alarminstallatievergunning; 

Bestemmingsplan, ontheffing; 

Bouwvergunning; 

Flora- en Faunawet, ontheffing; 

Gebruiksvergunning; 

Inritvergunning of uitwegvergunning; 

Kapvergunning; 

Milieuvergunning; 

Monumentenvergunning; 

Natuurbeschermingswetvergunning; 

Projectbesluit; 

Reclamevergunning; 

Sloopvergunning. 

 

Let op: deze opsomming is niet volledig. Een volledig overzicht van vervallen 

vergunningen en ontheffingen vindt u in de brochure 'Overzicht reikwijdte 

omgevingsvergunning' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

 

Uitzonderingen 

 

Een aantal meldingen en vergunningen gaat niet op in de omgevingsvergunning: 

Melding milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

Als u deze melding moet doen, bent u verplicht dit tegelijk met de aanvraag van de 

omgevingsvergunning voor andere activiteiten te doen. 

 

Gebruiksmelding 

 

Als u deze melding moet doen, mag dit tegelijk met de aanvraag van de 

omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U bent dit niet verplicht. 

Watervergunning  

 

U kunt de watervergunning op hetzelfde moment aanvragen als de omgevingsvergunning 

met het Aanvraagformulier watervergunning. Vanaf, naar verwachting, 1 juli 2011 kunt u 

ook de watervergunning digitaal aanvragen via Omgevingsloket online. 

 

http://www.infomil.nl/publish/pages/75091/overzichtreikwijdtenov2010.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/75091/overzichtreikwijdtenov2010.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/75091/overzichtreikwijdtenov2010.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/@30214/aanvraagformulier-0/


       Bijgewerkte versie februari 2011  

Wat is een omgevingsvergunning? 
 

De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voor 

vergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest u nog voor verschillende 

vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende 

overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 

vergunning: de omgevingsvergunning. Vergunningen binnen de omgevingsvergunning 

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn 

opgenomen in de omgevingsvergunning.  

 

Dat zijn onder andere: 

 

Milieuvergunningen, bouwvergunningen, sloopvergunningen, monumentenvergunning,  

huisvestingsvergunning, gebruiksvergunning, en een afvalbeschikking. 

 

In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries, 

provincies, gemeenten en waterschappen. 

 

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in de omgevingsvergunning opgenomen 

Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere 

toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning.  

Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 

beroepsprocedure. 

 

Eén loket voor omgevingsvergunning 

Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van 

de activiteit, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bepalend is. 

 

Wabo 

De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
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Bevoegdheden opsporingsambtenaren. 

 
Controle bevoegdheden, 

 
De controlebevoegdheden ook wel toezichthoudende bevoegdheden genoemd ontleent de 

opsporingsambtenaar uit hoofdstuk 5 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is hierbij 

van belang of de opsporingsambtenaar ook daadwerkelijk als toezichthouder is 

aangewezen. Bij het toepassen van controle bevoegdheden hoeft er geen concrete 

verdenking van het plegen van een strafbaar feit te zijn. Is er bij aanvang van de 

controle al sprake van een strafbaar feit dan gebruik je de opsporingsbevoegdheden 

genoemd in artikel 17 t/m 26 van de Wet op de Economische Delicten. 

 

Art. 5:11.  

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon bij of krachtens wettelijk voorschrift 

belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig 

wettelijk voorschrift.  

 

Art. 5:12.  

 

1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs 

bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid 

waarvan de toezichthouder werkzaam is. 

2. Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.  

3. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder 

geval diens naam en hoedanigheid. Het model van het legitimatiebewijs wordt 

vastgesteld bij regeling van Onze Minister van Justitie. 

  

Art. 5:13.  

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat 

redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. 

  

Art. 5:14.  

Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als 

zodanig aanwijst, kunnen de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden worden 

beperkt. 

  

Art. 5:15.  

 

1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, 

elke plaats te betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming 

van de bewoner. 

2. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

3. Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn 

aangewezen. 

  

Art. 5:16.  

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 

  

Art. 5:16a. 

Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs 

als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 

  

 

 

 

http://www.st-ab.nl/ad10a.htm#j
http://www.st-ab.nl/wetten/0661_Wet_op_de_identificatieplicht_WID.htm
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Art. 5:17.  

 

1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en 

bescheiden. 

2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 

3. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de 

gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een 

door hem af te geven schriftelijk bewijs. 

 

Art. 5:18.  

 

1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te 

onderwerpen en daarvan monsters te nemen. 

2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 

3. De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een 

tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

4. Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan 

geschieden, is hij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen 

tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.  

5. De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven. 

6. De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld 

van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de monsterneming. 

  

Art. 5:19.  

 

1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking 

waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 

2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden 

vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun 

lading te onderzoeken.  

3. Hij is bevoegd van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van 

de wettelijk voorgeschreven bescheiden met betrekking waartoe hij een 

toezichthoudende taak heeft.  

4. Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de 

bestuurder van een voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen dat 

deze zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats 

overbrengt. 

5. Bij regeling van Onze Minister van Justitie wordt bepaald op welke wijze de 

vordering tot stilhouden wordt gedaan. 

  

Art. 5:20.  

 

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde 

redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan 

vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot 

geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit 

uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.st-ab.nl/ad10a.htm#j
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Opsporingsbevoegdheden 
 

Als er tijdens een controle al bij aanvang een strafbaar feit wordt vastgesteld maak je 

gebruik van je opsporingsbevoegdheden. De eerder genoemde controlebevoegdheden 

kan je hier niet voor gebruiken. De opsporingsbevoegdheden worden genoemd in artikel 

17 t/m 26 van de Wet op de Economische Delicten. 

  
Artikel 17 

 

1.  Met de opsporing van economische delicten zijn belast: 

 

1. de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen 

ambtenaren; 

2. de door Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze andere 

Ministers, wie het aangaat, aangewezen ambtenaren; 

3. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane. 

 

2.   Alle met de opsporing van economische delicten belaste ambtenaren zijn tevens 

belast met de opsporing van de economische delicten, genoemd in de artikelen 

26, 33 en 34. 

 

3.  Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent de beëdiging 

van de opsporingsambtenaren, voor zover daarin niet reeds is voorzien. 

4.  Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder 2°, wordt mededeling gedaan 

door plaatsing in de Staatscourant. 

  

Artikel 18 

 

1.  De opsporingsambtenaren zijn in het belang van de opsporing bevoegd tot 

inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen voor zover dat redelijkerwijs 

voor de vervulling van hun taak nodig is. Zij kunnen daartoe hun uitlevering 

vorderen. 

2.  Voor inbeslagneming van voorwerpen ter verbeurdverklaring uit hoofde van artikel 

7, onder e, behoeven zij evenwel de machtiging van de officier van justitie. 

  

Artikel 19 

 

1.  De opsporingsambtenaren zijn in het belang van de opsporing bevoegd inzage te 

vorderen van gegevens en bescheiden, voor zover dat redelijkerwijs voor de 

vervulling van hun taak nodig is. 

2.  Zij zijn bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 

3.  Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij bevoegd de 

gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een 

door hen af te geven schriftelijk bewijs. 

  

Artikel 20 

 

De opsporingsambtenaren hebben in het belang van de opsporing toegang tot elke 

plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 
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Artikel 21 

 

1.  De opsporingsambtenaren zijn bevoegd in het belang van de opsporing zaken te 

onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen, voor 

zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

2.  Zij zijn bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 

3.  Zij nemen op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede 

monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

4.  Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan 

geschieden, zijn zij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen 

tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs. 

5.  De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven. 

6.  De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld 

van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de monsterneming. 

  

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998] 

  

Artikel 23 

 

1.  De opsporingsambtenaren zijn bevoegd in het belang van de opsporing 

vervoermiddelen te onderzoeken met het oog op de naleving van de voorschriften, 

bedoeld in de artikelen 1 en 1a, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling 

van hun taak nodig is. 

2.  Zij zijn bevoegd in het belang van de opsporing vervoermiddelen waarmee naar 

hun redelijk oordeel zaken worden vervoerd op hun lading te onderzoeken met 

het oog op de naleving van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 1 en 1a, voor 

zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

3.  Zij zijn bevoegd van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van 

de wettelijk voorgeschreven bescheiden met het oog op de naleving van de 

voorschriften, bedoeld in de artikelen 1 en 1a, voor zover dat redelijkerwijs voor 

de vervulling van hun taak nodig is. 

4.  Zij zijn bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de 

bestuurder van een voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen dat 

deze zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats 

overbrengt, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

5.  De kosten van overbrenging komen ten laste van de betrokkene, indien een 

strafbaar feit wordt vastgesteld. 

6.  De in dit artikel genoemde bevoegdheden kunnen tevens worden uitgeoefend 

jegens personen, die zaken vervoeren. 

  

Artikel 23a 

 

1.  Onder de opsporingsambtenaren, bedoeld in de artikelen 18 tot en met 23, 

worden mede begrepen de ambtenaren, die ingevolge artikel 83 van de 

Kernenergiewet, artikel 28, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet, artikel 30, 

onder 3°, van de Vogelwet 1936, artikel 8, eerste lid, van de Wet bedreigde 

uitheemse diersoorten, artikel 96 van de Wet inzake de luchtverontreiniging, 

artikel 11.1 van de Wet luchtvaart of artikel 44 van de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen, zijn belast met de opsporing van strafbare feiten. 

2.  Bij de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen of titel 6.5 van de Wet luchtvaart komen de 

bevoegdheden, genoemd in artikel 21, slechts toe aan de krachtens artikel 44 van 

de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of krachtens artikel 11.1 van de Wet luchtvaart 

aangewezen ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het 

militair Korps controleurs gevaarlijke stoffen. 
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Artikel 24 

 

1. Onze Minister van Justitie en - na overleg met deze - elk Onzer andere Ministers, 

wie het aangaat, zijn bevoegd regelen te stellen omtrent de wijze, waarop de 

vordering tot stilhouden, omschreven in artikel 23, vierde lid, wordt gedaan. 

2. Onze Minister van Justitie en elk Onzer andere Ministers, wie het aangaat, zijn 

bevoegd te bepalen, dat ter verzekering van de richtige opsporing van 

economische delicten op openbare land- en waterwegen versperringen worden 

aangebracht. 

  

Artikel 24a 

 

1. Een ieder is verplicht aan de opsporingsambtenaren binnen de door hen gestelde 

redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen 

vorderen bij de uitoefening van de hen krachtens deze titel toekomende 

bevoegdheden. 

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot 

geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit 

uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit. 

3. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd op kosten van de overtreder door feitelijk 

handelen op te treden tegen hetgeen in strijd met de in het eerste lid bedoelde 

verplichting is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten, voor zover dat 

redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. 

  

Artikel 25 

 

Voor zover daarvan niet in deze wet of de in artikel 1 en artikel 1a genoemde wetten en 

besluiten is afgeweken, gelden ten aanzien van de opsporing van economische delicten 

de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. 

  

Artikel 26 

 

Het opzettelijk niet voldoen aan een vordering, krachtens enig voorschrift van deze wet 

gedaan door een opsporingsambtenaar, is een economisch delict. 
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Deze brochure is samengesteld door: 

 

Ron Mosselman handhaver Domein II Milieu en Welzijn 

Johan Fokke  handhaver Domein II Milieu en Welzijn 

Eric Muijselaar handhaver Domein II Milieu en Welzijn 

Bert de Zeeuw  handhaver Domein II Milieu en Welzijn 

 

 
 
Opmerking tot besluit: 
 
Deze brochure is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Wetgeving is altijd aan verandering onderhevig 
en zal dus altijd ten tijde van een constatering/overtreding moeten worden getoetst op juistheid. De 

samenstellers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden. 


