
 

Overtredingstypen, dwangsommen en termijnen 

 

Categorie             Termijn in weken*  Dwangsom Regulier  Dwangsom laag   BSBM** 
          

1. Algemeen 
a. In werking zonder omgevingsvergunning milieu    4  4000   2000     
b. Handelen in strijd met voorschrift omgevingsvergunning   6  2000   1000 
c. Niet melden Amvb       4  1000   750   
d. Niet voldoen aan AMvB      6   2000   1000 
e. Niet naleven maatwerkvoorschriften     6  2000   1000 
f. Documenten niet binnen inrichting aanwezig    6  2000   1000   x  
g. Inrichting niet ordelijk       6  2000   1000 
h. Lichthinder       4  1000   500 

2. Bodem 
a. Opslag bodembedreigende stoffen niet conform NRB    5  2000   1000 
b. Vloeistofkerende vloer ontbreekt / gebrekkig    6  3000   1500   x 
c. Vloeistofdichte vloer ontbreekt / gebrekkig     6  6000   3000   x 
d. Meststoffenopslag voldoet niet       6  3000   1500 
e. CPR/ PGS voorschriften niet nageleeft     6  2000   1000 
f. Financiele zekerheid ontbreekt      8  4000   2000 

3. Water 
a. Zuiveringstechnische voorzieningen worden niet tijdig geledigd   4  1000   500    
b. Metingen worden niet uitgevoerd     4  1000   500 
c. Monster- of controlevoorziening niet aanwezig    4  1000   500   x 
d. Geen zuiveringstechnische voorzieningen     8  4000   2000   x 
e. Lozingseisen worden overschreden     4  1000   500   x 

4. Lucht 
a. Emissie eisen worden overschreden     4  2000   1000   x 
b. Metingen worden niet of niet correct uitgevoerd    4  1000   500 
c. Afvoer verbrandingsgassen verwarming voldoet niet    6  2000   1000 
d. Schoorsteen / ontgeuringsinstallatie niet doelmatig    6  4000   2000 
e. Stofoverlast       4  2000   1000   x 

5. Geluid en trillingen 
a. Toegestane geluidsniveaus worden overschreden    p.k.  500, max 2000  250, max 1000  x 
b. Akoestisch onderzoek wordt niet uitgevoerd    8  3000   1500   
c. Voorzieningen ter beperking van geluidshinder niet aangebracht / uitgevoerd 6  3000   1500     
d. Gedragsvoorschriften worden niet nageleefd    p.k.  250, max 1000  100, 400   x 
e. Niet voldoen aan trillingswaarden     8  4000   2000   x 

 



Categorie             Termijn in weken*  Dwangsom Regulier  Dwangsom laag   BSBM** 
 

6. Afvalstoffen algemeen  
a. Milieugevaarlijke handelingen met afvalstoffen (zorgplicht)   4  4000   2000   x 
b. Opslag (gevaarlijk) bedrijsfsafval wordt niet juist opgeslagen   6  4000   2000 
c. Afvoer van gevaarlijk (bedrijfs-)afval wordt niet (juist) geregistreerd  p.k.  500, max 2000  250, max 1000  x 
d. Opslag (gevaarlijk) (bedrijfs-)afval niet vergund    4  4000   2000 
e. Afvalstoffen worden niet regelmatig afgevoerd    4  3000   1500 
f. Afvalstoffenopslag bij niet bedrijfsmatige activiteit 1 

7. Externe veiligheid 
a. Opslag gevaarlijke stoffen (inc. Gasflessen) vindt niet plaats 

conform regelgeving       8  4000   2000 
8. Koelinstallatie 

a. Instructiekaart niet aanwezig      4  1000   500   x  
b. Kenplaat niet aanwezig      6  1000   500   x 
c. Logboek niet aanwezig      6  1000   500   x 

9. Verruimde reikwijdte 
a. Niet uitvoeren energie besparende maatregelen    4  2000   1000 
b. Niet uitvoeren energie onderzoek     6  2000   1000 
c. Niet uitvoeren maatregelen uit energie onderzoek    6  4000   2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hiermee wordt bedoeld de aanwezigheid van afvalstoffen buiten inrichtingen. 



 

 

Categorie        Termijn in weken*  Dwangsom Regulier  Dwangsom laag   BSBM** 
 

10. LPG-tankstations 
a. Geen KB-bescherming aanwezig     6   3000   1500 
b. Geen hekwerk aanwezig of voldoet niet    8   3000   1500 
c. Begroeiing rondom tank     6   2000   1000  
d. Geen aanrijdbeveiliging aflevertoestel    8   3000   1500 
e. Geen breekkkoppeling afleverslang    6   3000   1500 
f. Geen aanrijdbeveiliging vulpunt     6   3000   1500 
g. Geen aarding vulpunt     6   2000   1000 
h. LPG-drukhouder niet / niet tijdig gekeurd    6   5000   2500  
i. Stoomopdrukproef niet tijdig uitgevoerd    8   5000   2500 
j. Slangen koppelingen niet / niet tijdig gecontroleerd   4   3000   1500 
k. Geen deskundig persoon met toezicht belast   4   5000   2500  
l. Geen noodplan aanwezig     6   5000   2500 
m. Geen installatieboek aanwezig     4   3000   1500    
n. Installatieboek niet conform CPR of onvoldoende bescheiden  4   3000   1500 
o. Halfjaarlijkse veiligheidsinspectie niet / niet tijd uitgevoerd  4   5000   2500 
p. Onvoldoende toezicht op zelfstandig tanken LPG   1   2000   1000   x 
q. Open verbinding riool op onvoldoende afstand afleverstoestel  4   5000   2500 
r. Aanzuigventilatie op onvoldoende afstand aflevertoestel  4   5000   2500 
s. Geen gevarenzone indeling     4   2000   1000 
t. Niet voldaan aan veiligheidsafstanden    6   3000   1500 

11. Stookinstallaties 
a. Ontbreken brandschakelaar     6   1000   500 
b. Ontbreken gasafsluiter     6   1000   500 
c. Onvoldoende periodiek onderhoud    4   2000   1000   x 
d. Stookinstallatie niet gekeurd op goed / veilig functioneren  4   2000   1000   x 
e. Noodzakelijk onderhoud stookinstallatie niet uitgevoerd  2   2000   1000 
f. Vereiste bescheiden niet aanwezig binnen inrichting   4   1000   500   x 

12. Gefluoreerde broeikasgassen 
a. Niet / niet tijdig controle lekdichtheid uitgevoerd   4   1000   500  
b. Lekdetectiesysteem niet geplaatst / functioneerd niet   6   3000   1500    
c. Registratiesysteem niet aanwezig / niet voldoende    4   1000   500   x 

13. Ozonlaagafbrekende stoffen 
a. Niet / niet tijdig controle lekdichtheid uitgevoerd   4   1000   500 
b. Registratiesysteem niet aanwezig / niet voldoende   4   1000   500  

14. Sloop en bouw- en sloopafval 
a. Melding voldoet niet, inventarisatie asbest ontbreekt, voorafgaand    brief met verzoek om aanvulling onder verwijzing naar traject onder 14. b - g 



b. Sloopmelding niet gedaan, sloop gaande    direct   bestuursdwang 
c. Sloopmelding voldoet niet, sloop gaande    direct   bestuursdwang    
d. Geen asbestinventarisatierapport verwijderen asbest  gaande  direct   bestuursdwang 
e. Niet voldaan aan nadere voorschriften    direct   bestuursdwang 
f. (Asbesthoudende) afvalstoffen worden niet juist afgevoerd  direct   bestuursdwang     x 
g. (Asbesthoudende) (afval)stoffen niet afgevoerd2   2   6000   3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bij de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen dient eveneens een asbestinventarisatierapport te worden overgelegd om de verwijdering mogelijk te maken. Indien nog geen volledig inventarisatierapport 
met betrekking tot de aanwezige afvalstoffen aanwezig is dan geldt de reguliere dwangsom, indien een asbestinventarisatierapport aanwezig is geldt de lage dwangsom.  Indien geen sprake is van asbesthoudende 
afvalstoffen, maar van ‘reguliere’ afvalstoffen geldt ten aanzien van de verwijdering tevens de lage dwangsom. 
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15. Bodemsanering 
a. Niet melden start sanering       direct  bestuursdwang     x  
b. Niet melden bereiken einddiepte sanering     direct  bestuursdwang     x  
c. Niet melden voornemen handeling ten aanzien van verontreiniging  direct  bestuursdwang     x  
d. Niet verstrekken van de juiste gegevens bij melding sanering gaande  direct  bestuursdwang     x 
e. Depot te lang in werking      8  5000   3000     
f. Niet melden gebruik mobiele puinbreker, puinbreken gaande   direct   bestuursdwang     x 
g. Niet overleggen evaluatieverslag (deel)sanering    4  4000   2000 
h. Niet overleggen van nazorgplan       6  6000   3000 
i. Melding vorderen       2  2000   1000  
j. Aanvullende gegevens melding vorderen     2  2000   1000 

16. Uniforme bodemsanering 
a. Niet afdoende afsluiten saneringslocatie     1  1000   500 
b. Niet bijhouden logboek sanering     1  1000   500   x  
c. Niet melden wijzigingen sanering     direct  bestuursdwang     x 
d. Niet (deugdelijk) afdekken verontreinigde materie    1  2000   1000   x 
e. Niet (deugdelijk) afdekken containers verontreinigde materie   1  2000   1000   x 
f. Asbesthoudende grond (niet) tijdig afgevoerd met inventarisatie van bodem 1  4000   2000 
g. Asbesthoudende grond (niet) tijdig afgevoerd zonder inventarisatie  3  6000   3000 
h. Verontreinging onder isolatielaag niet beschreven t/m 10 m3   8  2000   1000   x 
i. Verontreinging onder isolatielaag niet beschreven 11 - 40 m3   8  3000   1500   x 
j. Verontreinging onder isolatielaag niet beschreven boven 40 m3   8  6000   3000   x 
k. Te lang bewaren/opslaan mobiel verontreinigde grond   2  3000   1500   x 
l. Niet tijdig voorafgaand melden bereiken einddiepte             x 
m. Verontreinigde grond niet terugplaatsen     2  8000   2000    
n. Niet melden voltooiing sanering na werkzaamheden    1  1000   500 
o. Niet overleggen verslag van sanering     6  5000   2500  
p. Niet tijdig melden aanvang saneringswerkzaamheden            x  

17. Bodemkwaliteit 
Bouwstoffen 

a. Handelingen met bouwstoffen gaande zonder kennisname bevoegd persoon direct  bestuursdwang     x  
b. Handelingen met bouwstoffen zonder vaststelling overschrijding   direct  b estuursdwang     x 

samenstellings- of emissiewaarden  
c. Handelingen met bouwstoffen en ontbreken milieuhygiënische verklaring  direct   bestuursdwang     x 
d. Handeling met bouwstoffen en ontbreken (deugdelijke) afleveringsbon          x 
e. Niet melden voornemen toepassen bouwstof en toepassing gaande  direct   bestuursdwang     x 
f. Voornemen toepassen bouwstof niet gemeld    1  2000   1000  

Baggerspecie 
g. Niet melden voornemen toepassen baggerspecie, toepassing gaande  direct   bestuursdwang     x 
h. Voornemen toepassen baggerspecie niet gemeeld    1  2000   1000    
i. Geen milieuhygiënische verklaring aanwezige partij baggerspecie   direct   bestuurdwang     x 



j. Geen verklaring aanwezig      1  3000   1500 
k. Niet (deugdelijk) kwaliteit ontvangende bodem vastgesteld, toepassing gaande direct  bestuursdwang     x 
l. Niet (deugdelijke) kwaliteitsverklaring ontvangende bodem aanwezig  6  4000   2000   
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18. Vuurwerk 
a. Vluchtwegen voldoen niet      t.w.v.3  2000   1000 
b. Nooduitgang niet gemarkeerd      t.w.v.  2000   1000 
c. Geen toestemming voor het lossen in bewoonde omgeving   t.w.v.  1000   500 
d. Laden en lossen in bewoonde omgeving niet gemeld    t.w.v.  1000   500 
e. Voldoet de technische apparatuur en installatie    t.w.v.  3000   1500 
f. Voldoende (werkende) brandblusmiddelen ontbreken    t.w.v.  4000   2000  
g. Bevriezing brandslanghaspels niet / onvoldoende voorkomen   t.w.v.  3000   1500 
h. Geen controle brandslanghaspels     t.w.v.  2000   1000 
i. Direct en onbelemmerd gebruik brandslanghaspel onmogelijk   t.w.v.  1000   500 
j. Geen instructie gevaarsaspecten aanwezig / voldoet niet   t.w.v.  1000   500 
k. Bergingsverpakking is niet aanwezig     t.w.v.  1000   500 
l. Bergingsverpakking is niet (duidelijk) voorzien van opschrift    t.w.v.  1000   500 
m. Geen antistatische zak aanwezig      t.w.v.  1000   500 
n. Is opslagplaats niet / onvoldoende voorzien van juiste bebording   t.w.v.  2000   1000 
o. Vuurwerk zonder maatwerk op 1e verdieping opgeslagen   t.w.v.  4000   2000 
p. Opslagplaatsen onvoldoende / niet bereikbaar voor brandbestrijding  t.w.v.  3000   1500 
q. Constructie (buffer)bewaarplaats voldoet niet    t.w.v.  6000   1500 
r. Afstand ruimten waar vuurwerk aanwezig is onvoldoende    t.w.v.  3000   1500  

t.o.v. ontvlambare stoffen en drukhouders      
s. Behalve toegangsdeur andere ramen, deuren of openingen    t.w.v.  4000   1500   

aanwezig in (buffer)bewaarplaats   
t. Toegangsdeur voldoet niet      t.w.v.  2000   1000 
u. Verwarmingstoestel in (buffer)plaats voldoet niet    t.w.v.  1000   500 
v. Geen of niet deugdelijke erfafscheiding aanwezig op tenminste 4m  t.w.v.  3000   1500 
w. In (buffer)bewaarplaats  gas- of brandstofleidingen aanwezig   t.w.v.  4000   2000 
x. Andere stoffen worden opgeslagen in (buffer)bewaarplaats   t.w.v.  2000   1000 
y. In (buffer)bewaarplaats worden andere activiteiten verricht dan:   t.w.v.  2000   1000   x  

i. Inbrengen/uitnemen – verpakt/onverpakt     
ii. Herverpakken tbv. samenstellen pakketten 

iii. Bewerken consumentenvuurwerk 

 

 

 

 

                                                           
3 t.w.v. = tot wettelijke verkoopperiode.  
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z. Toegangsdeur (buffer)bewaarplaats niet gesloten, behoudens            
t.b.v. in en uitnemen vuurwerk       t.w.v.  1000   500   x 

aa. Niet voldoen aan maatwerkvoorschrift mbt. open deur   t.w.v.  2000   1000  
bb. Afstand consumenten vuurwerk (buffer)bewaarplaats t.o.v.     

verwarmingsleiding etc. onvoldoende     t.w.v.  3000   1500 
cc. (buffer)bewaarplaats gebrekkig ingericht     t.w.v.  3000   1500 
dd. Vervorming bij stapeling transportverpakking    t.w.v.  1000   500 
ee. Tijdens verkoopperiode meer dan 500 kg vuurwerk in verkoopruimte  direct  bestuursdwang     x  
ff. Dummy’s niet voorzien van goed leesbare aanduiding    t.w.v.  1000   500   x 
gg. Vuurwerk niet in vitrine, handbereik consument en niet onder bereik   

sprinklerinstallatie aanwezig      t.w.v.  1000   500   x 
hh. Brandmeldinstallatie voldoet niet     t.w.v.  3000   1500   x 
ii. Gebrekkig onderhoud aan brandbeveiligingsinstallatie    t.w.v.  2000   1000   x 
jj. Geen brandmeld- en sprinklerinstallatie aanwezig in verkoopruimte en 

(buffer)bewaarplaats       t.w.v.  2000   1000   x 
kk. Brandbeveiligingsinstallatie niet gekeurd     t.w.v.  2000   1000   x 
ll. Sprinklerinstallatie voldoet niet      t.w.v.  4000   2000   x 
mm. Doormelding brandweer niet goed geregeld indien nodig   t.w.v.  3000   1500   x 
nn. Goede werking brandbeveiligingsinstallatie wordt belemmerd door    

opslag vuurwerk       t.w.v.  1500   750   x 
oo. Uitgangspunten document voldoet niet, is niet geupdate   t.w.v.  2000   1000   x 
pp. Inrichting tot en met 10.000 kg voldoet niet aan afstandseis tussen  

(buffer)bewaarplaats en verkoopruimte     t.w.v.  3000   1500   x 
qq. Inrichting boven 10.000kg voldoet niet aan afstandseis   t.w.v.  5000   2500   x 
rr. Teveel bufferbewaarplaatsen aanwezig     t.w.v.  2000   1000   x 
ss. Capaciteit bufferbewaarplaats voldoet niet     t.w.v.  2000   1000   x 
tt. (Afscherming) vrijwaringsgebied voldoet niet    t.w.v.  2000   1000   x 
uu. Laden en lossen vindt niet ononderbroken plaats    t.w.v.        x 
vv. Administratie voldoet niet      t.w.v.  1500   750   x 
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19. Brandveiligheid 
a. Toestellen en installaties voldoen niet     6 ` 2000   1000 
b. Aankleding in besloten ruimte niet brandveilig uitgevoerd   4  3000   1500 
c. Inrichtingselementen niet brandveilig uitgevoerd    6  2000   1000 
d. Deuren ramen en luiken voldoen niet aan WBDBO / zijn 

niet aanwezig       4  4000   2000 
e. Doorvoer maakt dat niet wordt voldaaan aan WBDBO    4  3000   1500 
f. Constructieonderdelen voldoen niet aan WBDBO    4  3000   1500 
g. Brandgevaarlijke stoffen aanwezig / toegepast    4  2000   1000 
h. Brandbare niet milieugevaarlijke stoffen aanwezig / toegepast   4  2000   1000 
i. Brandmeldingstallatie niet aanwezig / voldoet niet    8  6000   3000 
j. Rookmelders woning niet aanwezig / voldoen niet    4  1000   500 
k. Opstelling inventaris belemmeren vluchtmogelijkheid    4  2000   1000 
l. Inrichtingselementen belemmeren vluchtmogelijkheid   6  2000   1000  
m. Rookdoorgang bij doorvoeren      4  4000   2000 
n. Deuren in vluchtroutes belemmeren vluchtmogelijkheid   1  2000   1000 
o. Ontruimingsinstallatie voldoet niet / niet aanwezig    8  4000   2000 
p. Ontruimingsplan voldoet niet / niet aanwezig    8  4000   2000 
q. Vluchtroute aanduiding voldoet niet / niet aanwezig    4  2000   1000 
r. Noodverlichting(sinstallatie) voldoet niet / niet aanwezig   4  3000   1500 
s. Rookbeheersingssysteem voldoet niet / niet aanwezig    8  4000   2000 
t. Verduisterende ruimte      4  2000   1000 
u. Aankleding ruimte valgevaarlijk      2  3000   1500 
v. Brandslanghaspels voldoen niet / niet aanwezig    4  3000   1500 
w. Pompsysteem voldoet niet / niet aanwezig     4  3000   1500 
x. Blusmiddelen voldoen niet /  niet aanwezig     4  3000   1500 
y. Draagbare/ verrijdbare blustoestellen voldoen niet / niet aawezig  4  3000   1500  
z. Aanduiding blusmiddelen voldoet niet / niet aanwezig    4  1000   500 
aa. Automatische brandblusinstallattie voldoet niet / niet aanwezig   4  10000   5000 
bb. Bereikbaarheid bouwwerk onvoldoende voor brandweer   2  3000   1500 
cc. Brandweeringang voldoet niet /  niet aanwezig    2  3000   1500 
dd. Brandweerlift voldoet niet /niet aanwezig     4  2000   1000 
ee. Blusleiding voldoet niet / niet aanwezig     4  4000   2000 
ff. Pompinstallatie voldoet niet / niet aanwezig    4  4000   2000 
gg. Brandkraan voldoetn niet / niet aanwezig     4  2000   1000 
hh. Bluswaterwinplaats niet toegankelijk / niet aanwezig    4  2000   1000 
ii. Communicatiesysteem hulpverleningsdienst voldoet niet   4  6000   3000 
jj. Brandbestrijding wordt op hinderlijke wijze belemmerd   4  3000   1500  
kk. Veroorzaken brandonveilige situatie     4  2000   1000 
ll. Logboek onvolledig / niet aanwezig     4  1000   500 
mm. In gebruik zonder omgevingsvergunning gebruik    4  6000   3000 
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a. Ingebruikgenomen zonder melding      4  2000   1000 
b. Niet voldoen aan vergunning of AmvB     4  4000   2000 

 
21. Drank en horeca 

Wet 
a. Uitoefening horecabedrijf zonder vergunning    8  1000   500 
b. Niet aangeven leeftijdsgrenzen      6  500   250 
c. Verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse niet toegestaan   2  500   250     
d. Verstrekking sterke dranken voor gebruik elders,      

niet vanuit slijtlocaliteit      1  1000   500 
e. Verrichten andere bedrijfsactiviteiten     2  750   300 
f. Rechtsstreekse verbinding slijterij met levensmiddelenzaak   6  1000   500 
g. Aanwezigheid drankautomaat      2  500   250 
h. Verstrekken in open verpakking      2  500   250 
i. Geen onderscheid zwakalcoholhoudende drank en frisdrank   2  500   250 
j. Niet naleven aflevergedrag      2  500   250 
k. 16-jarige dienst laten doen      2  500   250 
l. Reclame voor alcoholhoudende drank (voldoet niet)    1  500   250     
m. Sterke drank verstrekken aan persoon < 18 jaar    2  1000   500 
n. Verstrekken zwakalcoholhoudende dranken    1  750   300     
o. Verstrekken alcohol aan persoon < 16 jaar     1  1000   500 
p. Verstrekken alcohol langs auto(snel)weg     1  1000   500 
q. Verstrekken alcohol voetbalstadion/andere instelling    1  1000   500 
r. Het laten nuttigen van alcohol in niet horecabedrijf    1  1000   500 
s. Strijd met regels ambulante handel     1  1000   500 
t. Niet naleven horecatoelatingsverbod     1  750   300 
u. Toelaten beschonken of persoon onder invloed drugs    1  500   250 
v. Verstrekken alcohol bij gevaar openbare orde    1  1000   500 
w. Niet naleven verstrekkingsverbod     1  1000   500 
x. Handelen in strijd met beperking verstrekking    1  750   300 
y. Verstrekken onjuiste gegevens tbv aanvraag    4  500   250 

Inrichtingseisen 
z. Strijd met zedelijk gedrag inrichtingseisen     4  500   250 
aa. Vloeroppervlakte te klein      6  1500   750 
bb. Plafondhoogte voldoet niet      6  1500   750 
cc. Luchtverversing of verbinding voldoet niet     6  1000   500 
dd. Installaties voldoen niet      6  1000   500 
ee. Onvoldoende toiletgelegenheid      6  1500   750 
ff. Toiletruimte voldoet niet      6  1000   500 
gg. Directe verbinding neringruimte      8  1500   750 
hh. Verbindingsruimte voldoet niet      6  1000   500 
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Leidinggevende 

ii. Onvoldoende inzicht sociale hygiene en eisen    6  1000   500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* In beginsel zijn de opgenomen begunstigingstermijnen van toepassing op: niet ernstige en ernstige die geen spoedeisend herstel van de overtreding verlangen. Van de gestelde begunstigingstermijn kan worden 
afgeweken. Zie het beleid. 

** Indien in de kolom ‘BSBM’ een ‘x’ staat weergegeven dient te worden beoordeeld of een BSBM kan worden aangezegd. Vervolgens zal moeten worden beoordeeld of deze ook daadwerkelijk zal worden 
toegepast. Evenwel kan ook ter zake van de andere overtredingen het middel BSBM worden aangwend indien daartoe aanleiding bestaat. 


