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Geachte mevrouw, heer,  
 
De Raad van State heeft positief over de bestuurlijke boete geadviseerd. Er ligt zelf al een 
aangepast wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar een zo snel mogelijke 
invoering van de bestuurlijke boete. Dit heeft grote gevolgen voor uw gemeente. Daarnaast 
zal de Wet OM-afdoening ook dit jaar inwerking treden. Weet u hoe u om dient te gaan met 
dualistisch handhaven? 
 
Bent u goed voorbereid op de invoering van nieuwe wetgeving? Weet u welke keuzes u moet 
maken? Wanneer het rendabel is voor uw gemeente om de bestuurlijke boete door te voeren? 
Weet u welke ingrijpende veranderingen uw organisatie kan verwachten? 
 
3 redenen om u direct aan te melden: 
• Behandeling daadwerkelijke invulling nieuwe wetgeving 
• Alles over gevolgen voor ketenpartners en burger 
• Direct toepasbare praktijkvoorbeelden 
 
Deze dag mag u niet missen! 
Meldt u zich vandaag nog aan. Dit kan telefonisch (070 - 441 57 95) of door bijgaand 
faxantwoordformulier op te sturen of te faxen (070 - 324 13 66). U kunt zich ook aanmelden 
via www.elseviercongressen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
mr. drs. Marjolein Daamen 
Congresontwikkelaar  
 
 
 
 
PS Na deze dag bezit u handvatten voor een goede samenwerking met de ketenpartners! 



 
Programma 

 
09.30  Ontvangst met koffie/thee, uitreiking van het documentatiemateriaal 
 
10.00 Welkom en opening door de dagvoorzitter 

drs. A.M. van der Veen  
Senior-consultant  
Hec 

 
Kader 

 
10.15 Wet bestuurlijke boete en OM-afdoening 

• Stand van zaken 
• Reikwijdte bestuurlijke boete en OM-afdoening 
• Wat valt waar onder 
mr. dr. A.R. Hartmann  
Universitair hoofddocent Strafrecht 
Specialist Bestuursrecht (OM-afdoeningen en Bestuurlijke boete) 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
 

10.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 

10.50 Rol van het Openbaar Ministerie  
• Nieuwe rol bij bestuurlijke handhaving 
• Implementatie van de OM-afdoening 
• Aandachtspunten bij ketensamenwerking  

 Spreker nader bekend te maken 
 
11.20 Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 
11.25 Koffie- en theepauze 
 

Praktijk 
 
11.50 Om-afdoening: Politie en gemeente hand in hand 

• Afspraken 
• Gevolgen voor de bestuurlijke organisatie 
• Financiële gevolgen 
• Afspraken met omliggende gemeente 
 ing. A.T.J. van de Pol  
Afdelingshoofd Stadstoezicht 
Gemeente Nijmegen 

 
12.50 Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 
13.00  Lunch  



 
 
 
14.00 Boete bij bouwen en woning 

• Consequenties voor de woningwet 
• Overtredingen bouwverordeningen 
• Woningoverlast 

 mr. S.W Boot  
 Advocaat 
 Boot Franken Advocaten 

 
14.30 Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 
14.35  Bestuurlijke boete in de praktijk 

• Invoering van de bestuurlijke boete 
• Samenwerking; wie krijgt welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden? 
• Opleidings- en kwaliteitseisen 
• Tips and tricks 

 Spreker nader bekend te maken  
 
15.05 Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 
15.15 Koffie- en theepauze 
 
15.45 Slotdebat 
 Panel- en zaaldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter 

• Recente ontwikkelingen 
• Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
• Samenwerking tussen partijen 
• Trend en toekomstvisie 

 Panelleden uit de Tweede Kamer*  
 
16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend een borrel 
 
 

 
* onder voorbehoud van kamerwerkzaamheden



Faxantwoordformulier 

Wet OM-Afdoening en Bestuurlijke boete 
Vrijdag 8 juni 2007 

Holiday Inn in Leiden 
 

Speciaal ontwikkeld voor 
Burgemeesters, wethouders, (juridisch) beleidsmedewerkers openbare orde, beleidsmedewerkers 
veiligheid, medewerkers handhaving en toezicht, hoofden juridische en algemene zaken, 
wijkmanagers en wijkcoördinatoren gemeenten, korpsleiding, bureau- en districtschefs, 
functionarissen, leiding wijkagenten, hoofden juridische zaken politie, Openbaar Ministerie, advocaten 
particuliere beveiligers, consultant- en onderzoeksbureaus en overige geïnteresseerden. 
  

Inschrijving 
 Ik schrijf mij in voor bovengenoemd congres à € 799,- per persoon (excl. btw). 

 

Graag duidelijk invullen met blokletters 
Naam en voorletters : …………………………………………………………………………..M/V 

Functie   : ………………………………………………………………………………. 

Aanmelding collega : …………………………………………………………………………..M/V 

Functie collega  : ………………………………………………………………………………. 

Organisatie/bedrijf : ….…………………….……………………………………………………… 

Aantal werknemers :  1– 4  5-9   10-19  20-49         
      50-99  100-249  250-499  >500 
Afdeling/kamernr. : ……………………………………………………………………………….. 

Branche   : ……………………………………………………………………………….. 

Postbus   : ……………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………….. 

Telefoon en fax  : ……………………………………………………………………………….. 

 Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en 
 diensten van Reed Business Information bv. 

 Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en 
 diensten van door Reed Business Information bv zorgvuldig geselecteerde bedrijven. 
 

E-mailadres   : ……………………………………………………………………………….. 

Handtekening  : ……………………………………………………………………………….. 
 

Faxen naar: 070 – 324 13 66 of in envelop, zonder postzegel, zenden aan: Elsevier Congressen, 
antwoordnummer 93061, 2509 VB  Den Haag. Bellen kan natuurlijk ook: 070 – 441 57 95. 
De bevestiging en routebeschrijving worden minimaal drie weken voor aanvang van het congres 
verstuurd. 
 

Promotiemogelijkheden 
 Neem telefonisch contact met mij op om de diverse mogelijkheden bij dit congres te bespreken.  

 

Inlichtingen 
mr. drs. Marjolein Daamen, congresontwikkelaar, Marjolein.Daamen@reedbusiness.nl  
Inge van Steijn, projectassistente, telefoonnummer 070 – 441 57 44, Inge.van.Steijn@reedbusiness.nl 
Brochureaanvraag en algemene informatie: 070 - 441 57 95 of kijk op www.elseviercongressen.nl. 
 

Annuleringsvoorwaarden 
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het congres 
brengen wij een bedrag van € 75,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Indien u binnen drie weken 
voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering kan een vervanger van uw 
inschrijving gebruikmaken. 
 

De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale 
aanbiedingen door Reed Business Information bv (waar Elsevier Congressen onderdeel van is) en speciaal 
geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information 
bv, afdeling CAB, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem of belt u naar 0314 – 35 83 58. 7516 OBB 


