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Boetebesluit van de Vereniging van  

Eigenaren van de Natuurvrienden Norg 
 
Op grond van artikel 35 van het Reglement van Splitsing kan het bestuur in sommige 
gevallen boetes aan eigenaren of gebruikers opleggen. Het bestuur kan eenmalige 
boetes opleggen. Ook kan het bestuur dagboetes opleggen. Dagboetes zijn boetes die 
voor elke dag dat een overtreding voortduurt worden opgelegd. 
 
In dit besluit staat beschreven welk soort boete en welke boetebedragen worden 
opgelegd bij overtredingen. 
 
Overtreding van artikel 21 lid 2 en artikel 21 lid 4 van het Reglement van Splitsing 
wordt gesanctioneerd met een dagboete van € 100,- per dag, zolang de overtreding 
voort duurt.  
(Plaatsen van objecten op gemeenschappelijke grond en belemmeren doorgangen 
gemeenschappelijke grond) 
 
Overtreding van artikel 22 lid 3 van het Reglement van Splitsing wordt 
gesanctioneerd met een dagboete van € 200,- per dag, zolang de overtreding voort 
duurt. 
(Aanpassingen aan gemeenschappelijke gedeelten) 
 
Overtreding van artikel 25 lid 2 van het Reglement van Splitsing wordt 
gesanctioneerd met een dagboete van € 500,- per dag, zolang de overtreding voort 
duurt. 
(Opslag van gevaarlijke goederen/stoffen) 
 
Overtreding van artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement wordt gesanctioneerd met 
een eenmalige boete van € 2.000,- per gekapte boom. 
(Ongeoorloofd kappen van gemeenschappelijke bomen) 
 
Overtreding van een van de overige bepalingen uit  

- het Reglement van Splitsing  
en 

- het Huishoudelijk Reglement  
of 

- van een besluit van de vergadering 
wordt gesanctioneerd met een eenmalige boete van € 50,- of een dagboete van € 25,-. 
 
 
Dit boetebesluit is vastgesteld door de vergadering van 6 mei 2017. 
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Reglement van Splitsing 

Overtredingen 
Artikel 35  
1. Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement, 

van het huishoudelijk reglement of van een besluit van de vergadering door een eigenaar 
of door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen 
toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming.  

2. Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het 
bestuur hem een eenmalige of dagboete opleggen van ten hoogste een bedrag dat door de 
vergadering voor zodanige overtredingen of niet-nakoming is bepaald voor elke 
overtreding of niet-nakoming, onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot 
schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere 
maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement.  

3. De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging.  
4. Indien het bedrag van de boete niet tijdig wordt voldaan is artikel 13 eerste lid van 

toepassing.  
 


