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Monitor Erfgoedinspectie

31% gemeenten treedt op bij overtredingen 



Optredende gemeenten

Verspreid door heel Nederland



Frequentie van de aangiftes

Conclusie: nog beperkt aantal aangiftes



Mini-enquête strafrechtelijke handhaving: 

- Heeft 2 weken online gestaan

- 62 reacties (hoogste aantal tot dusverre) 

- Oproep via:

- Ledenlijst platform monumententoezicht

- Websites ERM, FGM en BWT

- Social media



Conclusie: vooral beleidsadviseurs en toezichthouders 

beleidsadviseur toezichthouder en/of BOA leidinggevende

Functie respondenten



Werkgevers van de respondenten

Conclusies:

- Meeste respondenten werken bij een gemeente

- Verschillende schaalgrootte van de gemeenten

- (nog) weinig respondenten van omgevingsdiensten



ja nee weet niet

Vastgesteld beleid voor toezicht en/of handhaving?

Conclusie: merendeel heeft vastgesteld beleid! 



Werkgevers zonder specifiek beleid

gemeente <30.000 inw.

gemeente >30.000
<60.000 inw.

gemeente >60.000
<100.000 inw.

gemeente >100.000 inw.

Zowel kleinere als grotere gemeenten zonder vastgesteld beleid. 



ja > 3x per jaar ja 1 of 2x per jaar nee weet niet

Frequentie overtredingen bij monumenten

Conclusie: meeste gemeenten hebben vaker te maken met overtredingen 

van de monumentenwetgeving. 



Conclusies: 

- 2/3 heeft wel aangifte overwogen

- 1/3 heeft daadwerkelijk aangifte gedaan

ja nee weet niet

Aangifte: alleen overwogen of ook 
gedaan?

Overwogen

Daadwerkelijk gedaan



Conclusies: divers, vooral de toezichthouder doet aangifte

Wie deed aangifte?

beleids adviseur

bestuurder

BOA

burger en/of
belangenvereniging

leidinggevende

toezichthouder



Conclusie: meeste aangiftes bij de politie

24%

76%

Bij wie wordt er aangifte gedaan?

de BOA

de politie



Conclusies:

- Regelmatig wordt weinig meer vernomen van de aangifte

- Beperkt aantal boetes / veroordelingen, maar toch…..
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Conclusie: veelvuldig wordt afgezien van aangifte 

ja nee weet niet

Bewust afgezien van aangifte, terwijl 
het wel had gekund?



Conclusies:

- Vaak de leidinggevende 

- Veelal in ambtelijk en bestuurlijk overleg

- Wordt van geval tot geval bekeken

- Anders: weinig verwachtingen van politie en OM
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Conclusie: wel hoop op cq behoefte aan extra mogelijkheden!
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Strafrecht goede aanvulling bij overtredingen?



Conclusie: 

- 1/3 geeft aan voldoende kennis te hebben

- 2/3 geeft aan geen of onvoldoende kennis te hebben

ja nee zou beter kunnen

Voldoende kennis aanwezig van het 
strafrecht?



Algemeen beeld: 

• Regelmatig overtredingen bij monumenten

• Tot dusverre weinig verwachtingen van het strafrecht

• Het kan blijkbaar soms wel tot resultaat leiden

• Behoefte aan meer kennis / informatie


