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Overtredingen van REACH-bepalingen 
Hieronder staan de mogelijkheden van VROM, AI en VWA om in kader van de REACH-wetgeving 
bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk op te treden. 
 
 
1. Bestuursechtelijk optreden 
Het bestuursrechtelijke instrumentarium wordt toegepast met het oog op het ongedaan maken van de 
overtreding c.q het herstel van de rechtmatige toestand, dan wel met het oog op voorkoming van 
herhaling van de overtreding. Hiertoe kent de wet de middelen van het opleggen van een last onder 
dwangsom, het toepassen van bestuursdwang. 
De VI, VWA en AI houden bestuursrechtelijk toezicht op de naleving van REACH. 
De bestuursrechtelijke handhaving van paragraaf 9.2 Wm en REACH komt op grond van artikel 18.2, 
eerste lid, onder a, en artikel 18.2b, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer (Wm) alleen toe 
aan het vergunningverlenende bevoegde gezag respectievelijk de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 
Indien overtredingen worden geconstateerd kan de minister op grond van artikel 18.7 Wm 
bestuursdwang toepassen of in plaats daarvan op grond van artikel 5:32 Awb aan de overtreder een 
last onder dwangsom opleggen. 
 
Last onder dwangsom 
Indien het belang van het milieu zich er niet tegen verzet, bijvoorbeeld omdat onmiddellijk optreden 
niet absoluut vereist is, kan in plaats van het toepassen van bestuursdwang aan de overtreder een 
last onder dwangsom worden opgelegd. Dit kan worden opgelegd per overtreding of per tijdseenheid. 
Een dwangsom heeft tot doel om de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding, dan wel 
een herhaling van de overtreding, te voorkomen. Eén en ander is geregeld in artikel 5:32 Awb. Met 
een dwangsom kunnen in principe dezelfde handelingen worden afgedwongen als met 
bestuursdwang. De overtreder moet betalen als hij weigert de overtreding en/of de gevolgen daarvan 
ongedaan te maken. Bij het opleggen van een dwangsom moet altijd aan de volgende vereisten 
worden voldaan: 
− Dwangsom altijd in plaats van (en niet naast!) bestuursdwang (dus met duidelijke lastgeving). 
− Dwangsom relateren aan tijdseenheid of overtreding (permanente overtredingen alleen per 

tijdseenheid). 
− Aangeven van een maximaal te verbeuren bedrag. 
 
Nota bene: de hoogte van de dwangsom is afhankelijk van het geschonden belang en de beoogde 
werking van de dwangsom, dat wil zeggen dat er rekening dient te worden gehouden met de ernst van 
de overtreding en het financiële voordeel dat de overtreder door het begaan van de overtreding heeft 
verkregen. Dit voordeel moet de dwangsom wegnemen. 
 
Een dwangsom kan geen boete zijn voor reeds begane overtredingen, maar moet altijd zijn gericht op: 
− het beëindigen en/of ongedaan maken van een lopende overtreding, of; 
− het voorkómen van toekomstige overtredingen, die identiek zijn aan de geconstateerde 

overtreding (bijvoorbeeld illegale overbrenging). 
In uitzonderlijke gevallen kan bij een concreet dreigende overtreding een dwangsom ook preventief 
worden opgelegd, dus nog voordat de overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 
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Als de dwangsom niet werkt (in het geval de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt of de 
overtreding zich herhaalt) kan de dwangsombeschikking ingetrokken worden en met een nieuwe 
beschikking de dwangsom verhoogd worden of bestuursdwang toegepast worden.  
Uiteraard dient het bedrag aan reeds verbeurde dwangsommen (onder de oude beschikking) nog wel 
te worden geïnd. Let hierbij wel op dat er afstemming plaatsvindt tussen het strafrechtelijk en 
bestuursrechtelijk optreden. 
 
Bestuursdwang 
Bestuursdwang betekent het op kosten van de overtreder doen wegnemen, beletten, in de vorige 
toestand herstellen of verrichten van hetgeen in strijd met de regels is gedaan of nagelaten. 
Bestuursdwang houdt in de bevoegdheid om maatregelen te nemen waardoor verdere schade aan het 
milieu wordt voorkomen, of waardoor de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan 
worden gemaakt.  
 
De beschikking dient een redelijke termijn te bevatten, waarbinnen de overtreder, dan wel de 
rechthebbende van de zaak waarop de overtreding rust, dan wel een andere betrokkene, de 
mogelijkheid wordt geboden om één en ander te regelen. We spreken hier van de 
begunstigingstermijn. In spoedeisende gevallen zal de begunstigingstermijn uiteraard zo kort mogelijk 
zijn. Is de zaak niet binnen de gestelde begunstigingstermijn hersteld, dan zal het bevoegd gezag hier 
zelf toe over moeten gaan. 
Voor de overtreder geldt dat het bevoegd gezag de kosten van de bestuursdwanguitvoering op hem 
zal kunnen verhalen.  
 
Bestuurlijke boete 
Voor zover stoffen, preparaten en voorwerpen “waren” zijn in de zin van de Warenwet, is de 
Stoffenverbodslijn geïmplementeerd op grond van de Warenwet in het Warenbesluit algemene 
chemische productveiligheid, het Warenwetbesluit azo-kleurstoffen, het Textielartikelenbesluit 
(Warenwet) en het Warenwetbesluit speelgoed. 
In artikel 9.3.3. vijfde lid van de Wm wordt bepaald, dat de voorafgaande leden van artikel 9.3.3. van 
de Wm niet gelden voor zover de strafbaarstelling van overtredingen van bepalingen van REACH 
reeds bij of krachtens de Warenwet zijn geregeld. Dit is vanwege het feit dat de handhaving op grond 
van de Warenwet anders verloopt dan op grond van de Wm en het de voorkeur verdient dat voor 
waren in de zin van de Warenwet wordt aangesloten bij de handhavingssystematiek van deze wet. 
Ingevolge deze systematiek kan de VWA een bestuurlijke boete opleggen. 
Momenteel wordt bekeken bij de implementatie van GHS in de Wm of de bestuurlijke boete een 
toepasbaar middel kan zijn. 
 
 
2. Strafrechtelijke optreden 
Ambtenaren van de VI, VWA en AI zijn bevoegd om opsporingsonderzoek te doen naar overtredingen 
van de bepalingen van REACH en daarvoor proces-verbaal (pv) op te maken. 
 
Wet milieubeheer en REACH 
In artikel 9.3.3. lid 1 en 2 is aangegeven dat het verboden is in strijd te handelen met bepaalde 
REACH-bepalingen. 
In artikel 9.3.3. lid 1 staan de zogenaamde zware en in 9.3.3.lid 2 de zogenaamde lichte 
overtredingen. 
Handelen in strijd met deze artikelen is een milieudelict ingevolge de Wet op de Economische Delicten 
(WED). 
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WED 
De WED bepaalt de maximale straf voor milieudelicten. Sinds 1994 bedraagt de maximale 
gevangenisstraf voor ernstige milieudelicten zes jaar en kunnen rechtspersonen worden bestraft met 
een geldboete van maximaal 670.000 Euro per misdrijf. 
De milieudelicten staan in alfabetische volgorde in artikel 1a van de WED. Die van REACH (Wm) 
artikel 9.3.3. lid 1 staan in artikel 1a WED onder 1º en die van 9.3.3. lid 2 onder 1a WED onder 2º. 
 
In schemavorm ziet dit er als volgt uit: 
Categorie Misdrijf of 

Overtreding 
Gevangenisstraf/hechtenis 
in jaren 

Boete in 
categorie 

Verjaring in 
jaren 

     
1º   M 6 5 12 
 O 1 4 2 
     
2º. M 2 4 6 
 O 0,5 4 2 
     
     
 
Alleen bij een verdenking van een misdrijf uit de eerste categorie is voorlopige hechtenis mogelijk. 
 
Een boete van de vijfde categorie bedraagt voor natuurlijke personen maximaal € 74.000,--; een boete 
van de vierde categorie maximaal € 18.500,--. 
Op grond van het wetboek van strafrecht kunnen rechtspersonen worden bestraft met een geldboete 
van de naast hoger gelegen categorie. Zo bedraagt een boete van de zesde categorie maximaal € 
740.000,-- 
 
Artikel 2 van de WED geeft per categorie aan welke economische delicten uit de artikelen 1 en 1a 
misdrijven (opzettelijke begaan) en welke delicten overtredingen zijn. 
De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 1° en 2°, en artikel 1a, onder 1° en 2°, zijn 
misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan; voor zover deze economische delicten geen 
misdrijven zijn, zijn zij overtredingen. 
 
Artikel 6 van de WED geeft een opsomming van de hoofdstraffen (gevangenisstraf, hechtenis en 
geldboete) die kunnen worden opgelegd. Ook kan het wederrechtelijke verkregen voordeel worden 
afgeroomd; indien het verkregen voordeel hoger is dan een vierde van het maximum van de 
geldboete, kan een geldboete worden opgelegd van de opvolgende categorie. Daarnaast bestaan 
ontnemingsmogelijkheden als bedoeld in artikel 36 e Wetboek van Strafrecht (zoals bijvoorbeeld 
onttrekking aan het verkeer). 
 
Artikel 7 geeft een opsomming van de bijkomende straffen: 
− tijdelijke gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming; 
− verbeurdverklaring van voorwerpen genoemd in artikel 33a Wetboek van Strafrecht; 
− ontzetting uit de rechten genoemd in artikel 28 lid 1 WvS; 
− ontzegging van bepaalde voordelen; 
− openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 
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Verder zijn er nog een aantal toegepaste maatregelen op grond van artikel 8 WED die kunnen worden 
opgelegd: 
− onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen voorwerpen; 
− betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van het geschatte wederrechtelijk 

verkregen (financiële) voordeel; 
− onderbewindstelling van de onderneming van de veroordeelde; 
− verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen 

wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander, alles 
op kosten van de veroordeelde. 

 
 
 


