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D.7 Handhaving 
 
 

D.7.1 Inleiding 
 
Toezicht en handhaving zijn onmisbare elementen van de beleidscyclus. Onder toezicht wordt 

verstaan: het verzamelen van informatie om te bepalen of een activiteit voldoet aan de daaraan 
gestelde wettelijke eisen. Naar aanleiding van het oordeel dat hieruit volgt kan een bevoegd 
gezag kiezen om te interveniëren. Deze interventie wordt gezien als handhaving. Daaronder valt 
bijvoorbeeld het geven van voorlichting, maar ook het inzetten van dwangmiddelen.  
 
Burgers, bedrijven en instellingen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de implementatie en 
naleving van wet- en regelgeving. Bij een gebrek aan uitvoering of naleving moeten toezicht en 

handhaving ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid door betrokkenen wordt genomen. Voor 
een goede naleving is het noodzakelijk dat de regelgeving handhaafbaar, uitvoerbaar en 
fraudebestendig is en dat er voldoende prioriteit wordt gegeven aan het toezicht bij het bevoegd 
gezag. 
 
 

D.7.2 Bevoegdheden handhaving afvalregelgeving 
 

D.7.2.1 Bestuursrechtelijke handhaving binnen inrichtingen 
Het bestuursorgaan dat belast is met het verlenen van omgevingsvergunningen, onderdeel 
milieu, of het beoordelen van meldingen op grond van het  Activiteitenbesluit milieubeheer, is 

ook bevoegd gezag als het gaat om handhaving van die vergunningen en de algemene regels. In 
de meeste gevallen zijn dit burgemeester en wethouders. In artikel 3.3 en 3.4 van het Besluit 
omgevingsrecht zijn de gevallen opgenomen waarin gedeputeerde staten, de minister van IenW 
of de minister van EZK bevoegd gezag zijn. 
 

D.7.2.2 Bestuursrechtelijke handhaving buiten inrichtingen 
De minister van IenW draagt zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van: 
- de titels 9.2 tot en met 9.5 van de Wet milieubeheer (productbesluiten); 
- REACH en de CLP-verordening; 
- titel 10.7 Wet milieubeheer (EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA)); en 
- de artikelen 10.45 en 10.55 Wet milieubeheer (inzamelen, vervoeren, handelen en 

bemiddelen van afvalstoffen). 

 
Gedeputeerde staten dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van: 
- artikel 10.2 Wet milieubeheer (storten of anderszins opslaan van afvalstoffen buiten een 

inrichting); 
- artikel 10.44 Wet milieubeheer (het aanwezig van hebben van een begeleidingsbrief tijdens 

het vervoer van afvalstoffen); en 
- artikel 17.4 Wet milieubeheer (ongewoon voorval en de wijze van beheer van de aanwezige 

afvalstoffen). 
 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van: 
- artikel 10.2 Wet milieubeheer (verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen); 

- de afvalstoffenverordening; 
- het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; 

- artikel 10.32 Wet milieubeheer (het zich ontdoen van afvalwater); en 
- artikel 10.37 Wet milieubeheer (het zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen). 
 
Alle genoemde bestuursorganen en de waterkwaliteitsbeheerder zijn bevoegd tot 
bestuursrechtelijke handhaving van de zorgplichtbepaling (artikel 10.1 Wet milieubeheer). Ook 
in andere gevallen kunnen er meerdere bestuursorganen bevoegd zijn tot optreden. Om te 

voorkomen dat bestuursorganen op elkaar wachten en/of dat bedrijven onnodig worden 
geconfronteerd met verschillende handhavers, moeten de betrokken bestuursorganen, op grond 
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van artikel 18.2a Wet milieubeheer, afspreken welk orgaan in het algemeen of in een specifiek 
geval zal optreden.  
 

D.7.2.3 Interbestuurlijk toezicht 
Het interbestuurlijk toezicht is met invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 

2012 vereenvoudigd. Gemeenten hebben te maken met één toezichthouder per beleidsdomein. 
De provincie is de toezichthouder voor onder andere milieu. Het Rijk blijft toezichthouder op 
provincies, als het gaat om provinciale medebewindstaken.  
 

D.7.2.4 Strafrechtelijke handhaving 
Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de afvalregels. 
 
 

D.7.3 Samenwerking  
 

Binnen Nederland werken handhavingspartners actief samen. Een voorbeeld hiervan is de 
samenwerking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) op gebied van afval van dierlijke oorsprong. 
  
RUD’s, politie, douane en rijksinspecties delen toezichtinformatie en gebruiken elkaars kennis 
om het toezicht en handhaving te verbeteren. Opsporingsdiensten en politie voeren in opdracht 
van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoeken uit. Vaak geschiedt dit met 

medewerking van het bevoegd gezag en opsporingsambtenaren die daar werkzaam zijn.  
 
Ook op internationaal niveau wordt actief samengewerkt door de autoriteiten. In Europa wordt 
bijvoorbeeld samengewerkt via een netwerk voor de uitvoering en handhaving van 
milieuwetgeving (IMPEL). Enkele onderwerpen van samenwerking in dit netwerk zijn 
bijvoorbeeld de kaderrichtlijn afvalstoffen en de EVOA. Binnen dit netwerk wordt projectmatig 
samengewerkt tussen de landen die lid zijn. Dat zijn ook Europese niet-EU lidstaten. De EVOA 

verplicht EU- lidstaten tot internationale samenwerking, onder meer door uitwisseling en/of het 
gezamenlijk gebruik maken van gegevens. Naast Europese samenwerking is er op 

intercontinentaal niveau ook steeds betere (bilaterale) samenwerking via wereldwijde 
handhavingsnetwerken zoals INECE en Interpol alsook met landen buiten Europa waarmee in de 
praktijk een sterke Nederlandse relatie is zoals bijvoorbeeld China. 
 

 

D.7.4 Handhavingsmiddelen 
 
Het sanctie-instrumentarium is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft 
de bestuursrechtelijke handhaving en op het Wetboek van Strafvordering, wetboek van 

Strafrecht en de Wet op de economische delicten als het gaat om strafrechtelijke handhaving.  
 
De instrumenten voor het bestuursrechtelijk optreden zijn vooral toegesneden  
op het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van de overtreding en op het 
herstel van de situatie, dan wel het voorkomen van een nieuwe overtreding, met behulp van een 
last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Het schorsen of ontnemen van de 
vergunning door het bevoegd gezag behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

Het strafrechtelijk optreden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar 
Ministerie. De instrumenten van het strafrecht zijn vooral toegesneden op het bestraffen van de 
overtreder en op het wegnemen van diens wederrechtelijk genoten (concurrentie) voordeel.  
 
Bij vrijwel elke overtreding kan gekozen worden voor één van beide of een combinatie van 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten. De bestuurlijke strafbeschikking is een 

voorbeeld van een strafrechtelijke handeling die door een buitengewoon opsporingsambtenaar 
(van het bevoegd gezag) opgelegd kan worden onder verantwoordelijkheid van het Openbaar 
Ministerie. Per geval moet worden bekeken met welk instrument of met welke combinatie van 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten het gewenste effect het best bereikt kan 
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worden. 
 
 

D.7.5 Planmatig handhaven  
 
Een bestuursorgaan dat belast is met de uitvoerings- en handhavingstaak, moet een 
handhavingsbeleid vaststellen (Besluit omgevingsrecht, artikel 7.2). Hierin wordt gemotiveerd 
aangegeven welke doelen het bestuursorgaan zichzelf stelt bij de handhaving en welke 
activiteiten het daartoe zal uitvoeren. Het bestuursorgaan beziet regelmatig of dit beleid moet 
worden aangepast. Het bestuursorgaan draagt ook zorg voor afstemming van dit beleid met het 

handhavingsbeleid van de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met 
de strafrechtelijke handhaving onderling. 
 
Het bestuursorgaan werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma 

waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het 
komende jaar uitvoert.  
 

Met ingang van 1 januari 2017 verplicht de EVOA de lidstaten om een controleplan voor de 
EVOA op te stellen. Dit kan als afzonderlijk plan(nen) of als afgebakend onderdeel van andere 
plannen. Controleplannen zijn gebaseerd op risicobeoordelingen van specifieke afvalstoffen en 
bronnen van illegale overbrengingen waarbij, voor zover beschikbaar en indien daar aanleiding 
voor is, rekening wordt gehouden met informatie uit inlichtingenwerk. Voorbeelden hiervan zijn 
gegevens uit politie- en douaneonderzoeken en analyses van criminele activiteiten. Die 
risicobeoordeling moet onder meer om het minimaal vereiste aantal controles vaststellen, met 

inbegrip van fysieke controles van inrichtingen, ondernemingen, makelaars, handelaars en 
overbrengingen van afvalstoffen, of van de daarmee verband houdende nuttige toepassing of 
verwijdering. Een controleplan wordt ten minste om de drie jaar geëvalueerd en wordt waar 
nodig geactualiseerd. 
 
 

D.7.6 Aandachtspunten toezicht en handhaving op het gebied van afval en 
materialen 
 
Ook op het gebied van toezicht en handhaving moeten beperkte menskracht en middelen zo 

effectief mogelijk worden ingezet. Om een doelmatig afvalbeheer te realiseren en de transitie 
naar een circulaire economie te ondersteunen is voldoende aandacht voor in ieder geval de 
volgende zaken wenselijk: 
- In hoofdstuk D.6 ‘Actualiseren van vergunningen’ is aangeven dat voorrang moet worden 

gegeven aan aanpassing van omgevingsvergunningen, onderdeel milieu, aan het LAP. 
Daartoe is het Besluit omgevingsrecht aangepast. Om te zorgen dat de aangepaste 

vergunningen ook worden nageleefd is het van groot belang dat het bevoegd gezag tijdig 
nagaat of aan de nieuwe voorschriften (en daarmee aan het LAP) wordt voldaan. De ILT zal, 
in overleg met de betrokken bestuursorganen, per branche controleren of de 
bestuursorganen voldoen aan hun verplichting de omgevingsvergunningen tijdig te 
actualiseren. 

- Aandacht wordt gevraagd voor toezicht op en handhaving van een adequate scheiding bij 
milieustraten. Uit onderzoek is gebleken dat scheiding bij de meeste onderzochte 

milieustraten niet afdoende (conform het Activiteitenbesluit milieubeheer en de 

Activiteitenregeling milieubeheer) geschiedt. 
- Daarnaast is het van groot belang dat de komende jaren extra aandacht wordt besteed aan 

toezicht op en handhaving van de nieuwe bepalingen omtrent het gescheiden houden van 
afvalstoffen bij en door alle inrichtingen (in overeenstemming met het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer en LAP3). 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013


 

LAP3 | Deel E: Sectorplannen  | versie tweede wijziging | geldig vanaf 2 maart 2021 

 

 

 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 280 van 419 

D.7.7 De kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
 
De Wabo is door de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gewijzigd op 14 
april 2016. Deze wijziging heeft tot doel de samenwerking tussen decentrale overheden 

enerzijds en Openbaar ministerie en politie anderzijds te verbeteren door het uitwisselen van 
informatie en regelmatig overleg te voeren. Op grond van artikel 5.4 Wabo moeten gemeenten 
en provincies een verordening kwaliteit VTH vastgesteld hebben. In juli 2019 is een nieuwe set 
aan kwaliteitscriteria in werking getreden (versie 2.2). Hierbij kan vervolgens gebruik worden 
gemaakt van de modelverordening van de VNG en IPO. 
 

 

D.7.8 Kern van het beleid ten aanzien van handhaving 
 
In deze laatste paragraaf zijn de punten samengevat die de kern vormen van het beleid zoals 

opgenomen in dit hoofdstuk. Overige informatie in dit hoofdstuk is toelichtend aan onderstaand 

beleid of dient als duiding bij bijvoorbeeld bestaande wet- en regelgeving of jurisprudentie. Voor 
wijziging van onderstaande kern van beleid zal altijd een procedure van openbare inspraak 
worden gevolgd. Voor wijziging van meer toelichtende delen van dit hoofdstuk zal worden 
volstaan met bekendmaking. 
 
De komende jaren moet bij toezicht en handhaving met name aandacht worden besteed aan: 
- tijdige aanpassing van vergunningen aan LAP3; 

- tijdige en juiste aanpassing van de activiteiten binnen inrichtingen na bovengenoemde 
actualisatie; 

- scheiding bij milieustraten; en 
- gescheiden houden van afvalstoffen binnen alle inrichtingen. 


