
	

	

 
 
 
 
 
 
Quick scan invoering  
bestuurlijke boete 
 
 
 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
 
Er zijn veel vragen rondom de invoering van de bestuurlijke boete:  
Loont het zich wel voor ons?  Wat moeten we er allemaal voor doen? 
 
Legitieme vragen, de bestuurlijke boete kan uw afdeling financieel voordeel 
brengen maar heeft ook andere voordelen. U beschikt zelf over de 
managementinformatie, u bepaalt zelf of u seponeert, ook toezichthouders 
kunnen bestuurlijke boetes opleggen maar vooral door het gebruik van foto’s 
heeft u met weinig handelingen voldoende en sluitend bewijsmateriaal. 
Bezwaarafhandeling is op dit moment een tijdrovende klus, capaciteit die u ook 
anders in had kunnen zetten. 
 
Ik heb in 2016 als eerste in Nederland de bestuurlijke boete in Arnhem ingevoerd 
en heb alle kinderziektes meegemaakt. Ik kan voor u een quickscan uitvoeren 
die u aangeeft welke inkomsten en kosten worden gegenereerd. Zo kunt u in een 
oogopslag zien waar voor uw organisatie de voordelen zitten. 
 
Als voorbereiding van de quick scan heb ik de volgende gegevens nodig: 

• Uitdraai van het CJIB op alle feitcodes van de afgelopen 3 jaren 
• Aantal sepots op de APV feitcodes 
• Het aantal BOA’s, toezichthouders en (afval)coaches in fte 
• Hoe wordt bij plaatsing huishoudelijk afval op dit moment beboet? 

 
Zodra ik de gegevens geanalyseerd heb stel ik voor u een rapport op wat we 
samen doorspreken op uw locatie, zodat de laatste aannames ook hard gemaakt 
kunnen worden en ik een indruk kan krijgen van jullie werkwijze. U heeft dan een 
beslisdocument wat u richting geeft. Bovendien kan ik u een beeld schetsen van 
het te doorlopen traject met bijbehorende do’s en don’ts. 
 
De gegevens worden onder een verwerkingsovereenkomst verstrekt en na 
rapportage vernietigd.  
 
De Quick Scan invoering bestuurlijke boete kost 
€600,-- ex btw. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken op  
06 53275177 
 
mr  Robbert van Rooij 
Regisseur openbaar bestuur 

Regie 

 

Adres 

Ganzepoelweg 12 

Postcode 

6986 CM 

Plaats 

Angerlo 

 

Mobiel 

06 52375177 

Website 

Zuiver.org 

 

	

	

	


