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Inleiding
In dit boekje zijn naast de zogenoemde parkeerfeiten, de
overlastgevende feiten opgenomen op grond waarvan een
strafbeschikking (op grond van artikel 257b Sv) kan worden
uitgevaardigd. Dit naslagwerk is uitsluitend bestemd voor
de aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren die
bevoegd zijn parkeerovertredingen en/of overtredingen op
grond van de plaatselijk geldende verordening(en) (Pl.V)
op te sporen.
Andere opsporingsambtenaren dienen gebruik te maken
van het Feitenboekje (uitgave maart 2022).
Let op: per 1 maart 2022 zijn de tarieven geïndexeerd. Via
Kennis op maat politie (Kompol), Infoweb Bestuursorganen
(CJIB) of www.om.nl/feitenentarieven worden de
wijzigingen met betrekking tot dit boekje bekendgemaakt.
Via voornoemde informatiebronnen kunt u nagaan in
hoeverre uw feitenboekje parkeren en overlast nog actueel is.
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Toelichting
In dit boekje zijn in de eerste plaats de parkeerfeiten
opgenomen, die voor afhandeling door middel van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(Wahv, ook bekend als “Wet Mulder”) in aanmerking
komen. Deze feiten zijn in de eerste kolom voorzien van
de letter m. Daarnaast zijn in dit boekje ook de
overlastgevende feiten uit plaatselijke verordeningen
vermeld, waarvoor – afhankelijk van de bevoegdheid van
de (buitengewoon) opsporingsambtenaar – een
strafbeschikking kan worden uitgevaardigd. Deze feiten
zijn in de eerste kolom voorzien van de letter p. In de
laatste 8 kolommen zijn de tarieven in euro’s vermeld.
Meer informatie over de strafbeschikking leest u onder
punt 2.
In dit boekje zijn verschillende soorten feiten opgenomen.
Deze feiten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld,
te weten Mulderfeiten en de politiestrafbeschikkingsfeiten.
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1 – Mulderfeiten
Deze feiten worden overeenkomstig de Wahv, ook wel
bekend als “Wet Mulder”, afgehandeld. Voor de feitcode is
in deze gevallen de letter m geplaatst.
Aandachtspunten:
a. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Mulder zijn
voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard
uitgesloten, indien een administratieve sanctie wordt
opgelegd. Uitsluitend de bevoegdheden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.
Aanhouding en inbeslagneming is daarom niet mogelijk
op grond van de Wet Mulder.1
b. Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen,
waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade
aan goederen is toegebracht. Is sprake van letsel of
schade, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de
betreffende feitcode en dient proces-verbaal te worden
opgemaakt. In deze gevallen is sprake van een verdachte;
aanhouding en inbeslagneming is mogelijk.
c. Om ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen
wordt per gebeurtenis voor ten hoogste 3 gedragingen
een sanctie opgelegd.
d. Als een gebeurtenis bestaat uit gedragingen en
overtredingen dient zoveel mogelijk gekozen te worden
voor afdoening langs één traject: óf strafrechtelijk óf
1 De Wet OM-afdoening laat toe dat in plaats van de Wet Mulder ook het
strafrecht toegepast kan worden. Ook de Wet Mulder (art. 2, lid 1) geeft
een keuzemogelijkheid tussen een administratiefrechtelijke of een
strafrechtelijke sanctionering. Van deze bevoegdheid zal voorlopig echter
geen gebruik mogen worden gemaakt.
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administratiefrechtelijk. Indien in een uitzonderlijk
geval wordt gekozen voor afdoening via zowel de
strafrechtelijke als de administratiefrechtelijke weg dan
dient dit op de aankondiging van beschikking en het
mini proces-verbaal te worden vermeld, waarbij tevens
wordt aangegeven welke specifieke beschikking(en) met
welk(e) specifiek(e) proces(sen)-verbaal samenhangt/
samenhangen (dit kan in het veld ‘opmerkingen
verbalisant’). Ook in dit geval mag slechts voor maximaal
3 feiten een sanctie worden opgelegd of proces-verbaal
worden opgemaakt.
e. Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van
beschikking uitgereikt. Dit houdt in dat de betrokkene
zoveel mogelijk staande moet worden gehouden.
Is staandehouding niet mogelijk en wordt op de
aankondiging van beschikking uitsluitend een kenteken
vermeld, dan dient de reden van niet staande houden
onder ‘opmerkingen’ te worden vermeld.
f. Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de
vastgestelde tarieven gehalveerd (hierbij geldt een
afronding op hele euro’s naar boven). Deze gehalveerde
tarieven moeten op de aankondiging van beschikking
worden genoteerd.
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2 – Politiestrafbeschikkingsfeiten
Voor de feitcode is in deze gevallen de letter p geplaatst;
dit zijn politiestrafbeschikkingsfeiten. Indien een feitcode
voorafgegaan wordt door de letter ‘p’, vinkt u op de
combibon het vak S, “Aankondiging van strafbeschikking”
aan. U vermeldt het tarief dat via de strafbeschikking zal
worden opgelegd in de daarvoor gereserveerde ruimte op
de combibon.
Aandachtspunten:
a. De tarieven voor de politiestrafbeschikking zijn vastgesteld.
Het is niet toegestaan van deze tarieven af te wijken.
b. Hierop is één uitzondering: de minderjarige van 12 tot 16
jaar. Bij deze leeftijdsgroep moet het vastgestelde tarief
worden gehalveerd met een afronding op hele euro’s naar
boven. Dit gehalveerde tarief moet op de combibon
worden genoteerd.
c. In de volgende gevallen mag geen politiestrafbeschikking
worden aangeboden, maar moet proces-verbaal worden
opgemaakt:
- 	als de opsporingsambtenaar of één van zijn naaste
familieleden bij het feit of de gevolgen daarvan
betrokken is;
- 	als verschil van inzicht bestaat tussen de
opsporingsambtenaar en de verdachte omtrent de
feiten en/of de strafbaarheid;
- 	als het feit schade ten gevolge heeft gehad of
overigens te ernstig van aard is.
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Parkeren en stilstaan

A7

Categorie-indeling B:
1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor
zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 - Bromfietsers en snorfietsers;
4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 - Voetgangers;
6 - Overige weggebruikers;
7 - Gezagvoerders/schippers;
8 - Een ieder.
Noot stilstaan en parkeren
In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994
opgenomen.
Toelichting:
Vermeld, indien van toepassing, de mate van belemmering; wel of geen (gehandicapten) parkeerkaart
afgegeven; de tijdsoverschrijding en andere relevante gegevens. Vermeld indien sprake is van een
parkeerovertreding duidelijk de gegevens waaruit blijkt dat sprake is van parkeren.
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Afdeling A. Parkeren
Hoofdstuk 2. Verkeersregels
I. Plaats op de weg

m R 315 b

A 8
m R 316
m R 317

als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken
wat werd gebruikt
- door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/
bromfietspad of het ruiterpad
(bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.; zonder trekkend
voertuig cat. 8)
- bestuurder van bespannen wagen
- bestuurder van onbespannen wagen
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IX. Stilstaan
m R 395

A 9

m R 396 a
m R 396 b
m R 396 c
m R 396 d
m R 396 e
m R 396 f
m R 396 g

m R 396 h
m R 396 i
m R 396 j

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg
gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan
worden gehinderd
gevaar; situatie omschrijven; cat. 4 uitsluitend gehandicaptenvoertuig
met motor
als bestuurder een voertuig laten stilstaan
- op een kruispunt
- op een fietsstrook
- op de rijbaan langs een fietsstrook
- op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan
mate van belemmering
- in een tunnel
- bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering
- bij een bord bushalte binnen een afstand van 12 meter van dat bord
terwijl de geblokte markering niet is aangebracht
afstand tot bord vermelden
- op de rijbaan langs een busstrook
- langs een gele doorgetrokken streep
- op een overweg
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X. Parkeren
als bestuurder een voertuig parkeren
m R 397 a
m R 397 b
m R 397 c
m R 397 d

A 10

m R 397 e
m R 397 ea
m R 397 f

m R 397 g
m R 397 h
m R 397 i

- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan
mate van belemmering
- voor een inrit of uitrit
- buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
- op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de
aangegeven categorie of groep voertuigen (E5 en E8)
welke categorie aangegeven
- op een parkeergelegenheid op een andere dan de aangegeven wijze
hoe werd geparkeerd
- op een parkeergelegenheid met een ander doel dan de aangegeven wijze
- op een parkeergelegenheid op dagen of uren waarop dit blijkens het
onderbord is verboden
welk tijdstip was aangegeven
- langs een gele onderbroken streep
- op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van
goederen (E7)
- op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door
verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot
parkeren op die plaats was verleend
alleen bij zekerheid geen afgifte vergunning
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m R 397 j

- op een parkeergelegenheid aangeduid door één van de borden E4 tot
en met E10, E12 of E13 van de bijlage I buiten de aangegeven
parkeervakken
bord vermelden
als bestuurder een voertuig dubbel parkeren
mate van belemmering

m R 398

m R 400 ae

A 11

m R 400 af

m R 400 ab

m R 401

als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen
parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl
- dat motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de
voorruit geplaatste parkeerschijf
- dat motorvoertuig niet is voorzien van een parkeerschijf, waarop aan de
getoonde zijde slechts één kalenderuren aanduidende cijferreeks staat
die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen
een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip
weergeeft waarop met het parkeren is begonnen
mag op eerstvolgende hele of halve uur naar boven worden afgerond;
deze feitcode is van toepassing indien een later tijdstip wordt aangegeven
- de toegestane parkeerduur is verstreken
hoeveel tijd verstreken
parkeerschijfzone
als bestuurder van een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone
m.u.v. aangeduide parkeerplaatsen/blauwe streep
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m R 402 b

m R 402 c
m R 402 d

A 12

m R 403 a

m R 403 b
m R 405

m R 406

m R 406 a

omschrijving en toelichting
als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan
- met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk
zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart
gehandicaptenvoertuig mag wel op gehandicaptenparkeerplaats parkeren
- met het voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemde
voertuig
- dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een
gehandicapte
parkeermeter
parkeren zonder parkeermeter in werking te stellen/dan wel parkeertijd is
verstreken
hoelang verstreken (Pl.V)
parkeren terwijl bij parkeermeter reeds een motorvoertuig is geparkeerd
soort voertuig (Pl.V)
parkeren in parkeervak bij parkeermeter
(Pl.V)
groenstrook en recreatiegebied
zonder ontheffing/vergunning een voertuig laten staan in een park,
plantsoen of op openbare beplantingen of groenstroken
geldt niet voor bermparkeren; waar geplaatst (Pl.V); bij rijden zie F 252
een voertuig parkeren of aanwezig hebben in een recreatiegebied in strijd
met de bepalingen geldend voor dat gebied
(Pl.V)
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parkeren bij een parkeerautomaat
Pl.V
m
m
m
m

R
R
R
R

409
409
409
409

a
b
c
d

m R 414 a

A 13
m R 414 b

m R 414 c

m R 493

m R 494

- met kaarten zonder aanbrengen kaart op voorgeschreven wijze
- met kaarten terwijl parkeertijd is verstreken
- met vakken zonder automaat in werking te stellen
- met vakken terwijl parkeertijd is verstreken
parkeren van grote voertuigen
een voertuig langer dan 6 m of hoger dan 2,4 m zonder ontheffing/
vergunning parkeren op een door het college of de burgemeester
aangewezen plaats waar dit verboden is
afmetingen vermelden (Pl.V)
een voertuig langer dan 6 m zonder ontheffing/vergunning parkeren buiten
de vastgestelde tijden
afmetingen vermelden (Pl.V)
een voertuig langer dan 6 m of hoger dan 2,4 m zodanig parkeren bij een
woning of voor dagelijks gebruik bestemd gebouw dat daardoor het uitzicht van
bewoners/gebruikers wordt belemmerd of hinder/overlast wordt aangedaan
zonder ontheffing/vergunning op een door het college of de burgemeester
aangewezen weg, waar het niet is toegestaan een voertuig parkeren met
het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen
(Pl.V)
een defect voertuig langer dan de vastgestelde termijn op een weg parkeren
(Pl.V)
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m R 495

zonder ontheffing/vergunning een kampeerwagen, caravan,
magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op
een door het college of de burgemeester aangewezen weg waar dit niet is
toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te plaatsen of hebben
welk voertuig en tijdvak; (Pl.V)
zonder ontheffing/vergunning een voertuig dat is voorzien van een
aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel
handelsreclame te maken
(Pl.V)

m R 496

A 14

m R 592 a

vergunninghouders
als bestuurder van een voertuig parkeren op een parkeerplaats voor
vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden
voorwaarden
uitsluitend van toepassing indien verbod opgenomen in ter plaatse geldende
lokale verordening / R 397 i gebruiken bij zekerheid geen afgifte vergunning
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m R 412 b

een fiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan
hoe geplaatst
een bromfiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan
hoe geplaatst
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XI. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen
p R 412 a
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XVII. Erven
m R 478

binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde
parkeerplaatsen

100 100

Hoofdstuk 3. Verkeerstekens
II. Verkeersborden
parkeerverboden op borden

A 15

parkeren in strijd met
m R 584

m R 585
p R 587 a
m R 587 b

- parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1)
feitcode niet van toepassing op parkeren in de berm
laten staan in strijd met
- verbod stil te staan (E2)
feitcode niet van toepassing op stilstaan in de berm
- verbod fietsen te plaatsen (E3)
feitcode niet van toepassing op plaatsen in de berm
- verbod bromfietsen te plaatsen (E3)
feitcode niet van toepassing op plaatsen in de berm
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Afdeling F. Overlast - Overige overtredingen

F 16

Categorie-indeling B:
1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor
zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 - Bromfietsers en snorfietsers;
4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 - Voetgangers;
6 - Overige weggebruikers;
7 - Gezagvoerders/schippers;
8 - Een ieder.
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op
die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen.
Noot
1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te
vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW-gegevens van de verdachte moeten eveneens worden
vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.
2. Voordat voor één van de onderstaande feiten proces-verbaal wordt opgemaakt, dient men zich ervan
te overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening. Het overtreden
artikel van de betreffende plaatselijke verordening dient tevens op de achterzijde van het mini procesverbaal te worden vermeld.
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Voor alle feiten uit deze afdeling geldt dat hiervoor uitsluitend kan worden
geverbaliseerd indien en voor zover in de betreffende lokale verordening een
daartoe strekkende verbods- en strafbepaling is opgenomen.
Verspreiden van gedrukte stukken
p F 111

zonder vergunning/ontheffing op door het college of de burgemeester
aangewezen openbare plaatsen gedrukte of geschreven stukken dan wel
afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden
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Vertoningen e.d. op de weg
p F 095
p F 100

zonder vergunning/ontheffing op een openbare plaats als dienstverlener
optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden
zonder vergunning/ontheffing als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar,
filmoperateur of gids ten behoeve van publiek optreden op door het college
of de burgemeester aangewezen openbare plaatsen, waar dit niet is
toegestaan
welke wijze; welk gedeelte was aangewezen
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Bruikbaarheid en aanzien van de weg

p F 102 a
p F 102 b
p F 102 c
p F 101

de weg of een weggedeelte anders gebruiken dan overeenkomstig
de publieke functie daarvan, waardoor
- aan de weg schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht
- de bruikbaarheid van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd

F 18

- het beheer of onderhoud van de weg wordt belemmerd of kan worden
belemmerd
zonder vergunning/ontheffing of anders dan de daarin gestelde
voorwaarden de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan
overeenkomstig de publieke functie daarvan (bijv. terrasverbod,
reclameborden)
afhankelijk van overleg met OM inbeslagneming

Winkelwagentjes
p F 136
zich met een winkelwagentje op meer dan de toegestane afstand bevinden
van het terbeschikkingstellende bedrijf
afstand vermelden
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Toezicht op openbare inrichtingen
als houder van een openbare inrichting na sluitingstijd zonder
ontheffing/vergunning
p F 105 a
p F 105 b

- die inrichting voor bezoekers geopend hebben
- in die inrichting bezoekers laten verblijven

300
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p F 106 a
p F 106 b

zich als bezoeker in een openbare inrichting bevinden
- na sluitingstijd
- gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn

100
100
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Plakken en kladden
p F 110 a

p F 110 b

p F 110 c

een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf
die plaats zichtbaar is bekrassen of bekladden
welke wijze
op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf
die plaats zichtbaar is zonder schriftelijke toestemming van de
rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of
aanduiding dan wel met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of
teken aanplakken of op andere wijze aanbrengen
wat aangebracht; naam rechthebbende; welk onroerend goed
aanplakborden gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame
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p F 110 d

als houder van een schriftelijke toestemming niet voldoen aan de
verplichting om op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de
schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats/
dat gedeelte van een onroerende zaak ter inzage af te geven
indien geen toestemming zie feitcode F 110 b
op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer,
kleur- of verfstof of verfgereedschap vervoeren of bij zich hebben
welke goederen; niet voor handelingen die vallen onder beklad- en
aanplakverbod

p F 115
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Hinderlijk gedrag

p F 120 a

p F 120 b

p F 125 a

op een openbare plaats
- klimmen of zich bevinden op een beeld, monument, overkapping,
constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, heining of andere
afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair
waarop
- zich ophouden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden
onnodig overlast of hinder veroorzaakt
waaruit bleek dit
zonder redelijk doel zich in een portiek/poort ophouden, op/tegen een
raamkozijn/drempel van een gebouw zitten/liggen
waar

100

150

100

feitnr

omschrijving en toelichting

p F 125 b

zonder redelijk doel zich anders dan als bewoner of gebruiker in een
gemeenschappelijke ruimte van een flat-, appartementsgebouw of publiek
toegankelijk gebouw bevinden
welke wijze; waar
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p F 130 b

(in of op) een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor openbaar
vervoer, parkeergarage, rijwielstalling of een andere voor het
publiek toegankelijke ruimte
- zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze
ophouden
welke wijze
- verontreinigen

p F 130 c

- voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die ruimte bestemd is

100

p F 130 a

F 21

150

Verboden drankgebruik
p F 121 a

als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats
die deel uitmaakt van een door het college of de burgemeester
aangewezen gebied alcoholhoudende drank gebruiken
in geval van minderjarige verdachte zie E 211 a

100

feitnr

omschrijving en toelichting

p F 121 b

als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats
die deel uitmaakt van een door het college of de burgemeester
aangewezen gebied aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende
drank bij zich hebben
in geval van minderjarige verdachte zie E 211 a
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(Brom)fietsen
p F 135

F 22

op uren en/of plaatsen die door het college of de burgemeester zijn
aangewezen zich met een fiets of bromfiets bevinden op een door het
college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis,
uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden, welke publiek
trekt en kenbaar is aan de bezoekers van dit terrein
hoe aangegeven

50

Honden

p F 145 a

als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten
lopen op
- een openbare plaats gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de
hond is aangelijnd
betreft niet door het college of de burgemeester aangewezen plaats waar
hond was toegestaan

100

feitnr

omschrijving en toelichting

p F 145 b

- een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of op een andere door het
college of de burgemeester aangewezen plaats
welke plaats (en hoe aangegeven)
- een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of een ander
identificatiemerk dat de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet
kennen
- een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het
verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op
eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar
- een door het college of de burgemeester aangewezen plaats buiten de
bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd

150

als degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, niet
voldoen aan de verplichting ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die
hond onmiddellijk worden verwijderd van die openbare plaats

150

p F 145 c

p F 145 d

F 23

p F 145 e
p F 145 f

p F 150 a
p F 150 b
p F 150 c

als eigenaar of houder van een hond deze laten verblijven of laten
lopen op een openbare plaats of op een terrein van een ander
- terwijl na aanzegging van de burgemeester deze hond niet kort is aangelijnd
- terwijl na aanzegging van de burgemeester deze hond niet kort is
aangelijnd en gemuilkorfd
- zonder dat deze hond is voorzien van een afleesbare microchip met uniek
identificatienummer dat in verband met het gedrag van de hond is
verstrekt
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omschrijving en toelichting
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Vee / dieren
p F 151 a

p F 155 a

F 24

als degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een dier, niet
voorkomen dat dit dier voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt
waaruit bestond hinder
als rechthebbende op herkauwende dieren, eenhoevige dieren of varkens
die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van de weg is
afgescheiden door een deugdelijke veekering, niet voldoen aan de
verplichting om zodanige maatregelen te treffen dat dit vee die weg niet
kan bereiken

150

consumentenvuurwerk gebruiken op een door het college of de
burgemeester in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of
overlast aangewezen plaats waar dit gebruik verboden is
zie H 171 voor afsteken buiten toegestane tijden
op een openbare plaats consumentenvuurwerk gebruiken terwijl dat
gevaar, schade of overlast kan veroorzaken
zie H 171 voor afsteken buiten toegestane tijden

250

150

Vuurwerk
p F 400 a

p F 400 b

250

feitnr

omschrijving en toelichting
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Natuurlijke behoefte
p F 185

binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte
doen buiten daarvoor bestemde plaatsen
binnen bebouwde kom; op welke plaats

150

zonder ontheffing/vergunning buiten een daartoe bestemd kampeerterrein
kampeermiddelen plaatsen of geplaatst houden ten behoeve van recreatief
nachtverblijf
de weg als slaapplaats gebruiken

150

Slaapplaats
p F 114 a

F 25

p F 114 b

150

Vaartuigen / zwemmen
p F 235

p F 240

met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar
stellen op een door het college of de burgemeester aangewezen gedeelte
van een openbaar water waar dit niet is toegestaan
waar; welke wijze
als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het
scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden
welke wijze

100 100

150

feitnr

omschrijving en toelichting

p F 245

zich zonder redelijk doel aan een vaartuig in openbaar water vasthouden,
daarop klimmen of zich daarop of daarin begeven of bevinden
welke wijze
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Parken, natuur- en recreatiegebieden
p F 250

F 26

p F 251

p F 252

p F 212 b
p F 212 g

zonder ontheffing/vergunning rijden of zich bevinden met een
motorvoertuig/(brom)fiets of een paard binnen een voor publiek
toegankelijk natuurgebied, park, plantsoen of voor recreatief gebruik
beschikbare terreinen
zonder daartoe bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen of paden, die
liggen in/op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen,
plantsoenen, groenstroken of grasperken
waar
zonder ontheffing/vergunning met een voertuig rijden door een park/
plantsoen of op van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook
waar werd gereden; bij stilstaand voertuig zie R 406
recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor
dat gebied
- anders dan tot doel van dagrecreatie
- door zich als eigenaar/houder van een hond zich met die hond in
verboden periode bevinden buiten aangewezen gebied

150 150 100

60

60

50

150 150 100

60

60

150
100
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Afdeling C. Milieu

C 28

Categorie-indeling B:
1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor
zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 - Bromfietsers en snorfietsers;
4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 - Voetgangers;
6 - Overige weggebruikers;
7 - Gezagvoerders/schippers;
8 - Een ieder.
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één op die
categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen.
Noot
1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te
vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW-gegevens van de verdachte moeten eveneens
worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.
2. Voordat voor een van de onder een plaatselijke verordening (Pl.V) vallend feit proces-verbaal wordt
opgemaakt, moet men zich ervan overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse
geldende verordening.

feitnr

omschrijving en toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Afvalstoffen
Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
Noot
Bij het opmaken van een proces-verbaal voor één van onderstaande zaken moeten op de
achterzijde van het mini proces-verbaal het overtreden artikel van de
Afvalstoffenverordening en de geconstateerde handeling worden vermeld.
p H 001

C 29

p H 002
p H 003 a
p H 004
p H 005
p H 006 a
p H 008

huishoudelijke afvalstoffen inzamelen anders dan als daartoe aangewezen
of verplicht zijnde inzameldienst, persoon of instantie (Pl.V)
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen
gebruiker van het perceel is (Pl.V)
huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan een ander dan de aangewezen
inzameldienst of andere inzamelaar (Pl.V)
huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of
verstrekte inzamelmiddel (Pl.V)
andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel
aanbieden, dan waarvoor het is bestemd (Pl.V)
huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld, niet
afzonderlijk ter inzameling aanbieden (Pl.V)
via een inzamelvoorziening voor een groep percelen of op wijkniveau
andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de
categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is (Pl.V)

150
100
100
100
100
100
100

feitnr

omschrijving en toelichting

p H 009

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze via een
inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbieden (Pl.V)
via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën
huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het
brengdepot bestemd is (Pl.V)
huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze via brengdepot
op lokaal of regionaal niveau aanbieden (Pl.V)
categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten
worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling
aanbieden (Pl.V)
huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden
ter inzameling aanbieden (Pl.V)
bij het laten staan van een lege afvalbak na afloop van de daartoe
vastgestelde tijden gebruik feitcode H 027

100

een inzamelmiddel na afloop van de daartoe vastgestelde tijden buiten een
perceel laten staan (Pl.V)

100

p H 010

p H 011
p H 012
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p H 013

p H 027
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Aanbieden van bedrijfsafvalstoffen
p H 014 a
p H 015 a

bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst (Pl.V)
aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen niet op de voorgeschreven
wijze ter inzameling aanbieden (Pl.V)

100
100

feitnr

omschrijving en toelichting
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Doorzoeken van afvalstoffen
p H 016

afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan
doorzoeken en verspreiden (Pl.V)

150

Handelingen verrichten waardoor zwerfafval kan ontstaan (door particulier)
Noot
Bij daadwerkelijke bodemverontreiniging mag geen strafbeschikking worden aangeboden,
maar moet een uitgebreid proces-verbaal worden opgemaakt.

C 31

p H 017

andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van
gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken,
manden of soortgelijke voorwerpen (Pl.V)

150

p H 020

afvalstoffen, stoffen of voorwerpen laden, lossen, vervoeren of andere
werkzaamheden verrichten, zodanig dat de weg wordt verontreinigd of het
milieu nadelig kan worden beïnvloed (Pl.V)
geldt niet indien verontreiniging bij gevaar voor veiligheid verkeer direct
wordt gereinigd; in andere gevallen elke dag na einde werkzaamheden
huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn
ontstaan buiten een perceel, achterlaten in de openbare ruimte anders dan
in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van
deze afvalstoffen (Pl.V)
betreft kleine hoeveelheden afvalstoffen zoals klein consumptieafval, blikjes,
papier, peuken etc. en overige geringe hoeveelheden

150

p H 022

150

feitnr

omschrijving en toelichting
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Voorkomen zwerfafval - bedrijfsmatig
als houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren
worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, niet
voldoen aan de verplichting om
p H 023 a

p H 023 b

C 32

p H 023 c

p H 024

- in of nabij die inrichting ten behoeve van het publiek op een duidelijk
zichtbare plaats een afvalbak, afvalmand of soortgelijk voorwerp
aanwezig te hebben
- ervoor zorg te dragen dat de nabij een inrichting aanwezige afvalbak,
afvalmand of soortgelijk voorwerp tijdig wordt geledigd
- ervoor zorg te dragen dat dagelijks uiterlijk een uur na sluiting van de
inrichting maar in ieder geval op eerste aanzegging van een daartoe
bevoegde ambtenaar, het in de nabijheid van de inrichting
achtergebleven afval, kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt
opgeruimd

150

als degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander
promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, niet voldoen aan de
verplichting deze/dat of de verpakking daarvan terstond op te (laten)
ruimen indien deze/dat in de omgeving van de plaats van uitreiking dan
wel op een andere voor het publiek toegankelijke plaats, door het publiek
word(t)(en) weggeworpen
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150
150

feitnr

omschrijving en toelichting
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Opslaan van afvalstoffen buiten een inrichting
p H 019

afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en
buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer opslaan of
opgeslagen hebben (Pl.V)
afvalstof: onder meer autowrakken, verwaarloosde aanhangwagens,
caravans

250

een voertuigwrak parkeren op de weg (Pl.V)
niet gebruiken als de Wet Milieubeheer van toepassing is

410

Wrakken

C 33

p H 107

Overige geluidhinder
p H 205

zonder ontheffing/vergunning als particulier buiten een inrichting
toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen
verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt
(Pl.V) als particulier gepleegd; nachtelijke uren zie H 200

150

feitnr

omschrijving en toelichting
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Roken / vuur stoken
in/op bossen, heide, veengronden, duingebieden dan wel binnen
een afstand van dertig meter daarvan
p H 315 a
p H 315 b
p H 320

C 34

- roken gedurende een door het college of de burgemeester aangewezen
periode
- in de openlucht brandende dan wel smeulende voorwerpen wegwerpen/
laten vallen of liggen
in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben
(Pl.V) sprake van schade of gevaarzetting? pv opmaken; geldt niet voor
kaarsen, fakkels, vuurkorven e.d. zolang dit geen gevaar oplevert voor
omgeving

150
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300
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