
Behandeldiensten

Behandeldiensten voeren taken namens overheden uit voor bepaalde activiteiten zoals:

• behandelen van ingediende vergunningaanvragen, meldingen en informatieplichten

• handhaven regels

• houden toezicht op de naleving van regels.

Een behandeldienst is bijvoorbeeld een omgevingsdienst of samenwerkingsverband of een ander gezag 

zoals een gemeente. 

NB: paar sheets met hoofdlijnen. Doorpraten? Spreekuur (14 februari 2023 13:00-14:00)



Maak afspraken met de behandeldienst

Welke activiteiten voert de behandeldienst uit?

Routeringsinvulsheet voor overzicht van alle activiteiten (gemeenten)

• Activiteiten basistakenpakket: VTH netwerkbijeenkomst circulaire over het basistakenpakket

• Plustaken

• Sheet is opgedeeld in rubrieken: bespreek dit met de behandeldienst.

Hoe is de afhandeling geregeld?

Heeft de behandeldienst volledig Mandaat?

• (Awb 10.3): bevoegd gezag machtigt een ander om in naam van het bevoegd gezag besluiten te nemen.

• Bespreek ook publicatie, ter inzage legging, legesheffing etc

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/behandeldienst-instellen/@264258/invulbestand-instellen-behandeldienst-versie-5-5/
https://vng.nl/artikelen/netwerkbijeenkomst-vth-de-circulaire-over-het-basistakenpakket


Van loket naar verzoek
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Als er voor een verzoek een behandeldienstinstelling is, dan 
krijgen zowel BG als BHD een (identiek) triggerbericht. 
Hierin staan zowel het BG als de BHD genoemd.

Indienen verzoek:
1) Bepalen bevoegd gezag
2) Bepalen behandeldienst



Behandeldienst instellen 

• Instellen voor bevoegd gezag op activiteitniveau

• Instellen per toestemming kan, is bijna nooit nodig

• Instellen per locatie is beperkt mogelijk, komt met name bij provincies voor

• Gekoppeld aan een activiteit in de functionele structuur van de Registratie toepasbare regels (RTR)

• Kan van een hoog activiteitsniveau (bv een milieubelastende activiteit) tot lager activiteitsniveaus (bv 

vloeistoffen opslaan in een opslagtank):

• Configuratie op hoger niveau geldig voor alle onderliggende activiteiten. 

• Configuratie op een lager niveau overrulet bovenliggende activiteit.

• Als er geen eenduidige behandeldienst (ontvanger) kan worden bepaald, gaat het verzoek alleen naar het 

bevoegd gezag (voorbeeld volgt). 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/landelijke-voorziening/registratie-toepasbare-regels/


Voorbeeld Windturbine

Windturbine
• rubriek A Basistaak
• Advies: instellen, zodat deze automatisch doorgerouteerd wordt

Enkelvoudige vergunningaanvraag: windturbine
1. Bevoegd gezag afleiding: gemeente
2. Is er een behandeldienstinstelling?

• Ingesteld als basistaak: verzoek naar gemeente EN behandeldienst
• Niet ingesteld: verzoek naar gemeente



Enkelvoudige vergunningaanvraag: windturbine



Meervoudige vergunningaanvraag

Meervoudige vergunningaanvraag: windturbine én bouwactiviteit (omgevingsplan)
1. Bevoegd gezag afleiding: gemeente
2. Is er een behandeldienstinstelling?

• Windturbine ingesteld: ja
• Bouwactiviteit niet ingesteld: nee
• Behandeldienst kan niet eenduidig bepaald worden, verzoek gaat alleen naar de gemeente



Melding / informatieplicht

Melding / Informatieplicht
• Enkelvoudig
• Zie voorbeeld windturbine enkelvoudig 



Behandeldienst instellen 

Nog niet ingesteld? Stel de oefenomgeving goed in.

Hoe instellen?

• Zelf doen: applicatie toepasbare regels

• Laten doen: Routeringsinvulsheet

• formulier akkoordverklaring behandeldienst instellen op oefen- en productieomgeving

Raadplegen instellingen: kruismatrix tabblad 6a

Vragen? Wil je meer informatie? Wil je dat we met je meekijken naar je instellingen? 

Spreekuur (14 februari 2023 13:00-14:00)


