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De drie hoofdstromen
 Handhaving Bestuursrecht
 Handhaving Strafrecht
 Handhaving Civiele recht
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HANDHAVING BESTUURSRECHT










Zwitsers uurwerk
Breiwerk
Langdurig, langzaam
Effectief, grote impact
Sneller dan civiele recht
Zorg voor lange adem
Hoed u voor ambtelijke opmerkingen
Bouw een financieel buffer op
Kat en muis spel

HANDHAVING BESTUURSRECHT
 Zwitsers uurwerk
 Hoed u voor ambtelijke opmerkingen
 Kat en muis spel
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HANDHAVING BESTUURSRECHT
 Hoed u voor ambtelijke opmerkingen

HANDHAVING BESTUURSRECHT
 Breiwerk
Wet aanpassen, artikel 6.22 AWB ook gelden voor burgers?
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Handhaving Bestuursrecht
Bodemprocedure 8 fasen
 1. Verzoek om handhaving (vth) [schriftelijk]
 2. Beslissing op het verzoek om handhaving (b.i.p.)
 3. Bezwaarschrift tegen de beslissing op het verzoek om handhaving
 4. Beslissing op het bezwaarschrift (b.o.b.)
 5. Beroepschrift tegen de bob richten aan de Rechtbank (19 rechtbanken)
 6. Uitspraak op het beroepschrift
 7. Hoger Beroepschrift tegen de uitspraak richten aan de Raad van State (1 RvS)
 8. Einde uitspraak op hoger beroep

Handhaving Bestuursrecht


1. Verzoek om handhaving (vth)
A. Ingrediënten verzamelen
B. (lucht) foto’s
C. Situatie beschrijving
D. Soort overtreding
E. Kort & eenvoudig
F. Belanghebbende zijn
G. Stuk voor stuk
H. binnen 8 weken

(observeren verslagleggen)
(ik zie dat er dit en dat gebeurt)
(er is lawaai , stofoverlast, stank, i.s.m. Bp …. )
( horen, ruiken, zien)
(ne bis in idem niet twee keer hetzelfde)
(igs na 8 weken)
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Handhaving Bestuursrecht

Handhaving Bestuursrecht


2. Beslissing op het verzoek om handhaving (b.i.p.)
- binnen 8 weken
- uitstel schriftelijk
- met datum waarbinnen
- geheel of gedeeltelijk toe- of afwijzen van vth
- niet-ontvankelijk
- bij toewijzen verzoek, dan last onder dwangsom opleggen
- of een gedoogbeschikking
* aflooptermijn verplicht
* omschrijving wat wel/niet mag
* zicht op legalisatie verplicht
* i.o.m. landelijk gedoogkader
* bezwaarschrift is mogelijk
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Handhaving Bestuursrecht


3. Bezwaarschrift tegen beslissing op het verzoek om handhaving

Taken te doen;
- Binnen 6 weken na datum van verzending
- pro-bezwaar of direct de gronden
- kort en eenvoudig
- bezwarencommissie (bestudeert het bezwaarschrift)
- hoorzitting verslag/advies
- pleitnota ‘’ i ‘’
- 11 dagen voor hoorzitting

Handhaving Bestuursrecht


4. Beslissing op het bezwaarschrift (b.o.b.)
- B&W / GS neemt het advies over of niet
- d.m.v. beslissing op bezwaar (b.o.b.)
- Gegrond,
- Ongegrond,
- Niet-ontvankelijk
- Binnen 12 weken na sluiting bezwarentermijn
- Binnen 18 weken als is verlengd.
- verplicht vermelden hoe en waar beroepschrift
- igs versturen na 12 of 18 weken
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Handhaving Bestuursrecht


5. Beroepschrift tegen de bob richten aan de Rechtbank (19 rechtbanken)
- afleidingsmanoeuvres, dwaalspoor
- binnen 6 weken na de datum van verzending
- per fax
- bob meefaxen
- griffie 152,- hoorzitting rechtbank
- pleitnota

Handhaving Bestuursrecht


6. Uitspraak op het beroepschrift
- gegrond
- ongegrond
- niet-ontvankelijk
- rechtsgevolgen in stand gelaten
- hoger beroep tegen de uitspraak
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Handhaving Bestuursrecht
7. Hoger Beroepschrift tegen de uitspraak richten aan de Raad van State (1 RvS)
- Hoger beroep aan de Raad van State
- hoorzitting te Den Haag
- pro-forma hoger beroep
- griffie 225,-



8. Einde uitspraak op hoger beroep

Handhaving Bestuursrecht
Ingebrekestelling (igs)
- gebaseerd op de Wet Dwangsom en Beroep
- igs kort briefje …hier bij stel ik u in gebreke omdat ….
- vth
* na 8 weken
- bob
* na 12 weken
- bob
* na 18 weken (met verdagingsbrief)
- na 15e dag beroepschrift bij rechtbank indienen
- in beroepschrift uitleggen en vragen dwangsom op te leggen
- bij spoed is ook vovo mogelijk
- soms hoorzitting
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Handhaving Bestuursrecht
Verzoek om voorlopige voorziening (vovo)
-

Verzoekschrift en kan ieder moment gestart
Vovo hangende bezwaar-, beroepschrift of hoger beroepschrift
vovo indien als gewone bodemprocedure niet afgewacht kan worden
Er moet sprake van spoed zijn
Griffie 152,Gewone spoed

-

Super urgente spoed
Dan wel zelf eerst termijn aan B&W opleggen
Uitspraak binnen 4 uren mogelijk
Alle informatie correct naar Voorzieningenrechter

Handhaving Bestuursrecht
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Handhaving Strafrecht



Politie bellen
Aangifte doen van overtredingen (en je voegen in de zaak als slachtoffer)

Pluspunten
- Snel
- Spoedzaken
- Gevaar
- Gezondheid
- Dubieus bestuurlijk optreden
Min Punten
- minder krachtig
- lage straffen
- Pakkans laag
- black box
- weinig sturing
- niet/weinig openbaar

Handhaving Civiele recht








Sommatie sturen aan overtreder sturen en vragen om te stoppen
Dagvaarding versturen (vanaf dit moment heb je een advocaat nodig)
Hoorzitting en pleitnota
Eigen advocaatkosten voor circa 500,- 2.000,- (overleggen)
Bij verlies kosten advocaat tegenpartij betalen circa 1.000,-.
Bodemprocedure (geen schadeclaim)
Kort geding / spoedzaak (wel schadeclaim)
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TIPS HANDHAVING
Provinciaal milieuklachtenlijn
- anoniem
- niet anoniem
- weekendienst
Milieupunt Overijssel
- piketmilieudienst 24 uur
- weekend taak gemeente
Milieupunt Gelderland, Noord-Brabant?
Vragen:
Bellen:
Mailen:
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