Checklist handhaving bedrijfsbrandweeraanwijzing
versie 8 maart 2011
Vragen
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16

Toezicht/inspectie
Ben je aangewezen als toezichthouder door het bestuur van
de veiligheidsregio?
Beschik je over een geldige legitimatie voor toezichthouders
die is afgegeven door het bestuur van de veiligheidsregio?
Is er een inspectieplan opgesteld?
Is het bedrijf geïnformeerd over de voorgenomen inspectie
en de inhoud daarvan?
Wordt toezicht gehouden op de naleving van de volgende
verplichtingen:
− Bedrijfsbrandweer voldoet aan eisen van de
bedrijfsbrandweeraanwijzing
− Voor 1 februari toezenden overzicht
bedrijfsbrandweersterkte
Werkt het bedrijf mee aan de inspectie of moet gebruik
worden gemaakt van één van de vorderingsbevoegdheden?
Is het doen van een vordering redelijkerwijs nodig om de
inspectie goed uit te kunnen voeren?
Werkt het bedrijf mee aan de vorderingen die zijn gedaan?
Is proces-verbaal opgemaakt (kan ook zijn na gedane
aangifte door toezichthouder bij opsporingsambtenaar)
nadat het bedrijf weigerde mee te werken aan een gedane
vordering?
Is na afronding van de inspectie een concept
inspectierapport opgesteld?
Is het definitieve inspectierapport vastgesteld?
Dienen de bevindingen van de inspectie te leiden tot een
herziening van:
− de bedrijfsbrandweeraanwijzing
− de omgevingsvergunning
− het inspectieprogramma/-plan BRZO
− het rampbestrijdingsplan
Sanctionering (last onder dwangsom)
Dienen de bevindingen van de inspectie te leiden tot het
opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie of wordt eerst
een waarschuwingsbrief naar het bedrijf gezonden? (zie
model nota handhavingsbeleid)
Dient van de bevindingen van de inspectie een procesverbaal opgesteld te worden (toetsen aan sanctiebeleid)?
Als een proces-verbaal moet worden opgesteld heeft er dan
afstemming plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie?
Als een waarschuwingsbrief wordt opgesteld: zijn daarin
duidelijk de geconstateerde overtredingen beschreven, is
duidelijk aangegeven wat het bedrijf moet doen om deze
overtredingen te beëindigen en wordt het bedrijf gevraagd
om een zienswijze (mondeling of schriftelijk) te geven op de
geconstateerde overtredingen en de mogelijk in de
toekomst op te leggen last onder dwangsom?

Nee

Ja

N.v.t.

Datum /
referentie
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Is de waarschuwingsbrief beoordeelt door een jurist voordat
deze naar het bedrijf wordt gezonden?
Als direct een last onder dwangsom wordt opgelegd: is er
een (zienswijze) brief opgesteld en verzonden aan het
bedrijf waarin de sanctie is aangekondigd en is vastgelegd
welke overtredingen zijn geconstateerd en is het bedrijf
daarbij ook de gelegenheid gegeven een zienswijze te
geven over de geconstateerde feiten/overtredingen en het
voornemen om een last onder dwangsom op te leggen?
Is de zienswijze brief beoordeelt door een jurist voordat
deze naar het bedrijf wordt gezonden?
Is de zienswijze van het bedrijf verwerkt in de last onder
dwangsom? Is voldoende beargumenteerd waarom de
zienswijze niet heeft geleid tot het herzien van de
geconstateerde feiten/overtredingen en het afzien van de
sanctie?
Is de sanctiebeschikking opgesteld of beoordeeld door een
jurist?
Is er een belangenafweging beschreven in de last onder
dwangsom en zijn er voldoende zwaarwegende belangen en
argumenten in de beschikking opgenomen (voldoende
motivering)?
Is in de last onder dwangsom duidelijk omschreven wat de
geconstateerde overtredingen waren en wat het bedrijf
moet doen of nalaten om te voorkomen dat er
dwangsommen verbeuren?
Is in de last onder dwangsom een begunstigingstermijn
opgenomen en is deze termijn redelijk (kan het bedrijf
binnen deze termijn redelijkerwijs aan de last voldoen)?
Is in de last onder dwangsom een maximaal bedrag
vermeld waarboven geen dwangsommen meer worden
verbeurd?
Als er sprake is van een voortdurende overtreding: is er een
dwangsom per tijdseenheid opgenomen?
Is in de last onder dwangsom opgenomen binnen welke
termijn het bedrijf een bezwaarschrift kan indienen en bij
wie?
Is de definitieve last onder dwangsom ondertekend door de
bevoegde functionaris en is deze aangetekend gezonden
aan het bedrijf?
Nacontrole
Is na afloop van de begunstigingstermijn een nacontrole
ingepland?
Blijkt uit de nacontrole dat het bedrijf de overtreding heeft
beëindigd?
Als uit de nacontrole is gebleken dat het bedrijf de
overtreding niet heeft beëindigd: is een procedure in gang
gezet tot inning van de verbeurde dwangsom(men)?

Nee

Ja

N.v.t.
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Bezwaarprocedure
Heeft het bedrijf bezwaar aangetekend tegen de
dwangsombeschikking?
> zo ja: ga door met vraag 33
> zo nee: einde
Is het bezwaarschrift tijdig ingediend (binnen 6 weken)?
Moet op basis van het bezwaar aanvullend onderzoek
plaatsvinden?
Is een adequaat verweerschrift opgesteld en ingediend
(termijn!)?
Is het verweerschrift voorzien van een schriftelijk
dossieroverzicht?
Heeft de jurist meegekeken voordat het verweerschrift in
bezwaar is verzonden?
Zijn de juiste machtigingen voor optreden tijdens de
hoorzitting beschikbaar?
Is een adequate pleitnota opgesteld?
Zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling ter
hoorzitting?
Beroep (rechtbank)
Heeft het bedrijf beroep aangetekend tegen de beslissing op
bezwaar
> zo ja: ga door met vraag 42
> zo nee: einde
Is het beroepschrift binnen de termijn van 6 weken
ingediend?
Moet op basis van het beroep aanvullend onderzoek
plaatsvinden?
Is een adequaat verweerschrift opgesteld en ingediend
(termijn!)?
Is het verweerschrift voorzien van een schriftelijk
dossieroverzicht?
Heeft de jurist meegekeken voordat het verweerschrift in
beroep is verzonden?
Is een adequate pleitnota opgesteld (= niet alleen herhaling
van verweerschrift)?
Zijn de juiste machtigingen voor optreden behandeling ter
zitting beschikbaar?
Zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling ter
zitting?
Hoger beroep (Afdeling BR Raad van State)
Heeft het bedrijf hoger beroep aangetekend tegen het
vonnis van de rechtbank
> zo ja: ga door met vraag 51
> zo nee: einde
Is het hoger beroep binnen de termijn van 6 weken
ingediend?
Moet op basis van het hoger beroep aanvullend onderzoek
plaatsvinden?

Nee

Ja

N.v.t.
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Is een adequaat verweerschrift opgesteld en ingediend
(termijn!)?
Is het verweerschrift voorzien van een schriftelijk
dossieroverzicht?
Heeft de jurist meegekeken voordat het verweerschrift in
hoger beroep is verzonden?
Is een adequate pleitnota opgesteld (= niet alleen herhaling
van verweerschrift)?
Zijn de juiste machtigingen voor optreden behandeling ter
zitting beschikbaar?
Zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling ter
zitting?
Voorlopige voorziening (Rechtbank of Afdeling BR Raad van
State)
Heeft het bedrijf hangende de bezwaar- of (hoger)
beroepsprocedure een voorlopige voorziening gevraagd?
> zo ja: ga door met vraag 60
> zo nee: einde
Is ”spoedeisend belang” aan de orde (indien nee: zwaar
punt van maken in reactie)?
Is een adequaat verweerschrift opgesteld en ingediend
(termijn!)?
Is het verweerschrift voorzien van een schriftelijk
dossieroverzicht?
Heeft de jurist meegekeken voordat het verweerschrift in de
voorlopige voorziening is verzonden of heeft de jurist het
verweerschrift opgesteld?
Is een adequate pleitnota opgesteld (= niet alleen herhaling
van verweerschrift)?
Zijn de juiste machtigingen voor optreden tijdens
behandelingen ter zitting beschikbaar?
Zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling ter
zitting?

Nee

Ja

N.v.t.

Datum /
referentie

