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Een onderdeel van de toezichtstrategie is de beschrijving van de basiswerkwijze voor 
toezichtsbezoeken of toezichtsacties. Hieronder wordt deze basiswerkwijze voor de 
voorbereiding van een toezichtsbezoek, de feitelijke uitvoering en rapportage van het bezoek 
beschreven. 
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Tijdelijke en voortdurende activiteiten Dossieronderzoek: vergunningen, bezoekrapportages, 

correspondentie, etc ter verkrijging van inzicht in voor de 

handhaving relevant kenmerken van het bedrijf of object, zoals 

relevante technische aspecten van de bedrijfsvoering, de meest 

risicovolle aspecten en het naleefgedrag. 

Gebiedsgericht werken Waar mogelijk dossieronderzoek: rapportages, klachten en 

meldingen, registratiesysteem en andere relevante bronnen, ter 

verkrijging van inzicht in de voor handhaving relevante 

kenmerken van het gebied, zoals de meest risicovolle locaties 

en naleefgedrag. Zo nodig vindt afstemming met interne en 

externe partners. 
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Tijdelijke en voortdurende activiteiten De toezichthouder stelt zich waar mogelijk en wenselijk voor1, 

legt het doel van het bezoek uit en legitimeert zich op verzoek. 

De toezichthouder neemt ter plekke geldende regels 

(bezoekersreglement) in acht. De toezichthouder controleert of 

wordt voldaan aan de geldende (vergunning)voorschriften. De 

onder toezicht staande wordt geïnformeerd over de bevindingen 

van het toezichtsbezoek en welke vervolgacties hij of zij n.a.v. 

het bezoek kan verwachten. 

Naast de feitelijke controle wordt, indien mogelijk, tijdens het 

toezichtsbezoek voorlichting en advies gegeven, bijvoorbeeld 

over de wijze waarop verbeteringen kunnen worden 

doorgevoerd of over actuele ontwikkelingen en de gehanteerde 

sanctiestrategie. Er worden termijnen gesteld en medegedeeld 

waarbinnen de overtredingen ongedaan gemaakt moeten 

worden Ook wordt aangegeven wat de bezwaar- en 

beroepsmogelijkheden van de overtreder zijn. 

Gebiedsgericht werken Bij het constateren van een overtreding wordt waar mogelijk de 

overtreder te woord gestaan en geïnformeerd over de 

overtreding en de sanctieprocedure. Daarnaast wordt eventueel 

voorlichting gegeven voer het sanctiebeleid en advies gegeven 

over alternatieven (zoals parkeermogelijkheden). Ook wordt 

aangegeven wat de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn. 

    

    

    

                                            

1 Zo zal de toezichthouder zich bij een leeftijdscontrole pas voorstellen wanneer een overtreding wordt gemaakt. 
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Tijdelijke activiteiten ---- registratie controlegegevens in systeem 

---- Vanwege de vaak beperkte duur van de activiteit is het lang niet 

altijd zinvol om over de bevindingen met de overtreder te 

corresponderen. Er wordt wel een constateringsbrief verstuurd 

indien: 

•••• De overtuiging bestaat dat afspraken niet zullen worden 

nagekomen; 

•••• Het een politiek zeer gevoelig dossier betreft; 

•••• Er sprake is van onwil / de betrokkene bekend staat als 

recidivist. 

Voortdurende activiteiten ---- registratie controlegegevens in systeem 

---- toesturen constateringsbrief (goed- en foutbrief) naar 

gecontroleerde. 

Gebiedsgericht werken registratie controlegegevens in systeem 

    


