
Een toezichthouder aan de 
deur, en dan…..?

ir. A.H.J. (Toon) van der Putten



Inhoud

o Begrippen: toezicht, controle en handhaving;

o Hoe gaat dat bij een controle ?

o Wat zijn mogelijke sancties?



Toezicht, controle en handhaving



Toezicht, controle en handhaving



Wat ‘moet’ een toezichthouder?

o Zichzelf voorstellen, legitimeren en het doel van 
het bezoek mededelen;

o Aangeven of sprake is van toezicht of opsporing

o Eventueel ‘de cautie geven’.



Wat ‘mag’ een toezichthouder?

o Zonder toestemming betreden van elke 
plaats, behalve de woning

o Het vorderen van:
o Inlichtingen (ook van derden);
o Identiteitsbewijs; 
o Inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, 

(ook van derden).



Wat ‘mag’ een toezichthouder?

o Het kopiëren of meenemen van zakelijke bescheiden;

o Het staande houden van voertuigen;

o Het nemen van monsters en onderzoek daarvan; 



Het rapport van bevindingen (1)



Het rapport van bevindingen (2)



Het rapport van bevindingen (3)



Sancties: situatief & punitief

Situatief = herstelsanctie Punitief = bestraffende sanctie



Bijzondere situatie: Intrekking
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Herstelsancties (situatief)

o Géén boete, maar een maatregel gericht op het herstel van 
de rechtmatige situatie;

o Beginselplicht tot handhaven;

o Herstelsancties:
o Last onder bestuursdwang (spoedeisend belang);
o Last onder dwangsom;



Wanneer bestuursdwang



Wanneer last onder dwangsom



Doorloop herstelsancties



Punitieve sancties

o Ontnemen wederrechtelijk genoten voordeel en het gepleegde 
onrecht bij de dader te doen voelen:

o Algemene wet bestuursrecht:
o bestuursrechtelijke boete

o Wetboek van strafrecht
o Schikking;
o Strafrechtelijke boete;
o Vrijheidsbeperking of alternatieve straf.



Bestuursrechtelijke boetes



Bestuursrechtelijke boete
Bijvoorbeeld een overtreding in het kader van de Meststoffenwet (artikel 7, overschrijding 
gebruiksnormen)



Hoe te handelen bij toezicht

o Vriendelijk medewerking verlenen;

o Neem verantwoordelijkheid, maar blijf terughoudend;

o Geef bij twijfel aan er later op terug te komen: ga niet ‘raden’;

o Blijf rustig en neem uw tijd!

o Onderteken een verklaring pas wanneer die volledig en 
correct is. 



Heeft u nog vragen ?


