Awb rechten en plichten (Opleiding Kernactiviteiten
Bouw)
Als toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager heb jij in je
werkzaamheden te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb bevat
de algemene regels voor de verhouding tussen overheid en de individuele burgers
en bedrijven. Naast de bevoegdheden staan ook de procedures beschreven in de
Awb.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben
jij zelfstandig in staat om:
1. te handelen op basis van de plichten en bevoegdheden vanuit de Awb;
a. bij toezicht en handhaving;
i. stilleggen;
ii. last onder Bestuursdwang;
iii. last onder Dwangsom;
iv. bestuurlijke boete;
v. handhavingsbesluiten.
b. bij vergunningverlening;
i. accepteren;
ii. aanvullende gegevens opvragen;
iii. weigeren;
iv. opleveren/ afronden.
2. de mogelijkheden tot beroep en bezwaar tegen besluiten van de overheid uit te leggen in situaties bij;
a. handhaving;
b. vergunningverlening.
3. een besluit voor te bereiden op basis van de in de Awb geldende procedures;
4. de verschillende stappen bij toezicht en handhaving in relatie tot de Awb te benoemen.

Kosten

De kosten voor deze module bedragen € 200,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw.
Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Voor wie

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk
te maken krijgen met de Algemene wet bestuursrecht.

Instroomeisen

Deelnemers hebben minimaal een afgeronde mbo milieu- of bouwopleiding. Werkervaring is voor deze module
niet noodzakelijk.

Lesmethode

Tijdens de module behandelen wij de Algemene wet bestuursrecht waarbij de rechten en plichten zoals deze
gelden voor de overheid, burgers en het bedrijfsleven aan bod komen. In deze module leer je hoe de
verschillende procedures en besluiten worden opgesteld en hoe je een motivering opstelt om een aanvraag
(beschikking) goed te keuren of juist af te wijzen. Ook de mogelijkheid om het beroep aan te tekenen en bezwaar
in te dienen tegen een genomen besluit is onderdeel van deze module. Na het volgen van deze module ben je
op de hoogte van de verschillende procedures, stappen en mogelijkheden die er binnen de Awb zijn.

Module

Deelnemers aan de losse module “Awb rechten en plichten” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.
Op verzoek is een deelexamen voor deze module los af te nemen.
Duur: 1 dagdeel (4 uur) exclusief 2 uur zelfstudie (het doornemen van lesstof)
Datum lesdag:
• 29 mei 2018 (17.30 uur – 21.30 uur)
Groepsgrootte: maximaal 20 personen
Docent: Wim Coopmans
Vakbekwaamheid docent: Wim heeft ruim 15 jaar werkervaring (wetgeving algemeen,
toezicht, handhaving, vergunningverlening, ruimtelijke ordening en beleid).
Locatie: Eindhoven, kantoor Omgevingsdienst Nederland (op verzoek is deze module
ook in-company af te nemen)

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze informatie over de module Awb rechten en plichten,
dan kunt u hiervoor contact opnemen met manager opleidingen Jeroen van Drunen op nummer 06-13180822
of per mail op j.van.drunen@omgevingsdienstnederland.nl.

