Constatering:
- eigen initiatief
- controle verleende
vergunning
- Klacht/melding

Heeft het
prioriteit?

(legalisatie)onderzoek:
Is sprake van een
overtreding? In overleg
met RO/plantoetser
(evt. in wabo-overleg)
Vastleggen in Key2.

STROOMSCHEMA HANDHAVING
NEE

Jurist
Constateringsbrief
met hersteltermijn

Plantoetser/RO

JA

Binnen 8 weken
beoordeling
legalisatieverzoek in
afstemming met juridisch
handhaver. Legalisatie
mogelijk?

JA

isch handhaver

Constateringsbrief
met hersteltermijn
afhankelijk van situatie

Controlemoment:
Is er tijdig een verzoek
tot legalisatie ingediend?

Toezichthouder

Geen zaak
Evt. Terugkoppeling aan
gesprekspartner

OF

Check jurist inhoud brief

Controlemoment: Ja
Is de overtreding voor de
termijn beëindigd?

NEE

Zaak sluiten in Key2
Terugkoppeling aan
overtreder

JA

DIV

Versturen
constateringsbrief

Periodieke controle
vastleggen?

NEE

NEE
Vooraanschrijving
met passend hersteltermijn en
mogelijkheid tot indienen van
zienswijzen binnen 3 weken.

Terugkoppeling en
zorgen voor
ontvankelijke aanvraag

Binnen 8 weken
beoordeling zienswijze/
legalisatieverzoek in
afstemming met juridisch
handhaver. Legalisatie
mogelijk?

JA

Controlemoment: Is er
tijdig een zienswijze of
verzoek tot legalisatie
ingediend?

Versturen
vooraanschrijving

Controlemoment:
Is de overtreding
beëindigd?
JA

OF

NEE
NEE

Terugkoppeling en
zorgen voor
ontvankelijke aanvraag

JA

Zaak sluiten in Key2
Terugkoppeling aan
overtreder

NEE

Last onder dwangsom
met passende
begunstigingstermijn en NEE
mogelijkheid tot indienen van
bezwaarschrift binnen 6 weken

Voor akkoord via
collegeadvies

Na akkoord versturen
dwangsombeschikking

Bezwaarschrift
tijdig ontvangen?

Periodieke controle
vastleggen?

Publiceren beschikking (of
doorgeven Loket)en
administratieve verwerking
(WKPB) c.c. diversen

Afstemming met
plantoetser/RO

Inhoudelijke toets
bezwaarschrift

Behandeling bezwaarschrift: Zie handleiding Team Juridische Kwaliteit.
Dossier opmaken voor commissie, schrijven verweerschrift en verweer
voeren bij de hoorzitting. Na advies van commissie een beslissing op
bezwaar opmaken (12 weken de tijd voor BOB gerekend vanaf laatste dag
mogelijkheid indienen bezwaarschrift) met mogelijkheid indienen beroep
binnen 6 weken na BOB.

Controlemoment:
Is de overtreding
beëindigd?

JA
NEE
Dwangsom verbeurt van
rechtswege

Zaak sluiten in Key2
Terugkoppeling aan
overtreder

Periodieke controle
vastleggen?

Voor akkoord beslissing op
bezwaarschrift via collegeadvies

Na akkoord versturen
beslissing op bezwaar
Invorderingsbeschikking
opstellen om dwangsom (of
gedeeltelijk, of niet) te
innen. Mogelijkheid tot
indienen bezwaarschrift
binnen 6 weken

Bezwarenprocedure en
evt. Beroepsprocedure
(zie handleiding Team
Juridische Kwaliteit)

Voor akkoord via
collegeadvies

Na akkoord versturen
invorderingsbeschikking

Publicatie beschikking en
administratieve verwerking
c.c. diversen

Beroepschrift
tijdig ingediend?

Behandeling beroepsschrift: stukken
verzamelen voor rechtbank, schrijven
verweerschrift en verweer voeren rechtbank

Uitspraak rechtbank. College van in kennis
stellen. Verdere actie afhankelijk van
uitspraak. Mogelijkheid hoger beroep bij
Raad van State.

