
Hoe maak je 

begrijpelijke regels en 

goede aanvraagformulieren

voor je digitale dienstverlening?
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14 mei 2020

Workshop 
toepasbare regels



Mededelingen vooraf

2

• Hou de vooraf toegestuurde opdracht, pen en 
papier bij de hand

• We doen straks – in meerdere delen - een oefening

Goed om te weten:
• De presentatie wordt gedeeld
• Het webinar is achteraf terug te kijken
• Aan het einde staan sheets met verwijzingen naar 

meer informatie



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar

• Hoe 

• Wat 

• Wie 

3















10



11



12



13



Waar worden toepasbare regels gebruikt?

Moet ik een 
vergunning 
aanvragen als 
ik een boom ga 
kappen? 

Welke 
informatie 
moet ik 
aanleveren als 
ik een 
vergunning wil 
aanvragen of 
een melding 
moet doen?

Welke 
maatregelen 
moet ik treffen? 

14



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar 

• Hoe 

• Wat 

• Wie 
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Hoe kom je tot toepasbare regels? 

Wetten.nl Nieuw omgevingsloket

Regels op 
kaart

Checken Aanvragen
Bekend en 

beschikbaar
Maatregelen

A. Ontwerpen en vaststellen regels (op papier)

C. Digitaliseren 
toepasbare regels

B. Digitaliseren
omgevingsplan
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Multidisciplinair team: 

Klant contact centrum

Beleidsafdeling

Informatie management

VTH Afdeling

In plaats van een productiestraat een dialoog met alle spelers

Hoe kom je tot toepasbare regels? 



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar 

• Hoe

• Wat

• Activiteiten en locaties

• Uitkomsten check en type aanvraagformulier

• Soorten vragen

• Beslisbomen en beslistabellen

• Wie 
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Wat zijn toepasbare regels? 
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Wat zijn toepasbare regels? 

Activiteit: Uitrit aanleggen

Locatie(s): ambtsgebied en/of gedeelte(n)



Oefening activiteit en locatie

Relevant: lid 1

21

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.



Oefening activiteit en locatie

22

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.



Oefening activiteit en locatie
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Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Activiteit: Slopen of asbest verwijderen
Locatie: Ambtsgebied



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar 

• Hoe

• Wat

• Activiteiten en locaties

• Uitkomsten check en type aanvraagformulier

• Soorten vragen

• Beslisbomen en beslistabellen

• Wie 
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Wat zijn toepasbare regels? 

Checken
Niet van 

toepassing
Verbod

Informatie
plicht

Neem 
contact op 

Meldplicht
Vergunning

plicht
Toestem 
mingsvrij
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Wat zijn toepasbare regels? 

Checken

Aanvragen

Maatregelen

Niet van 
toepassing

Verbod
Informatie

plicht
Neem 

contact op 
Meldplicht

Vergunning
plicht

Informatie Vergunnings-
aanvraag

Melding

Toestem 
mingsvrij

AA

12

CC

45

AA

12

CC

45

AA

12

CC

45



Oefening uitkomsten check en formulier

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang

Relevant: lid 1 tot en met lid 3
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Oefening uitkomsten check en formulier

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang
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Oefening uitkomsten check en formulier

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang
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Uitkomsten check: Verbod, Meldingplicht, Toestemmingsvrij
Formulier: Melding



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar 

• Hoe

• Wat

• Activiteiten en locaties

• Uitkomsten check en type aanvraagformulier

• Soorten vragen

• Beslisbomen en beslistabellen

• Wie 
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Wat zijn toepasbare regels? 

Vraagsoorten

• Ja / Nee

• Keuzelijst 

• Getal

• Datum

• Tekstveld

• Bijlage

Alleen te gebruiken in 

indieningsvereisten
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Wat zijn toepasbare regels? 

Antwoordbronnen

• Antwoord van een persoon

• Antwoord van een locatie

• Antwoord van een register



Oefening vragen in de check

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang

Relevant: lid 1 tot en met lid 3
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Oefening vragen in de check

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.
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Oefening vragen in de check

Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.
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Vragen bij Lid 1:

Gaat u asbest verwijderen? Ja / Nee

Hoeveel kubieke meter sloopafval zal er ontstaan? Getal

of

Ontstaat er door het slopen meer dan 10 kubieke meter afval? Ja / Nee



Oefening vragen in de check
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Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.



Oefening vragen in de check

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.
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Oefening vragen in de check
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Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Vragen bij Lid 2:

Heeft u een bedrijf? Ja / Nee

Gaat u slopen in uw bedrijfspand? Ja / Nee

Gaat u een van de hier opgesomde (a t/m e) zaken verwijderen? Ja / Nee

of

Wat gaat u verwijderen? Keuzelijst a t/m e of ‘anders’



Oefening vragen in de check
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Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang



Oefening vragen in de check
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Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang



Oefening vragen in de check
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Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang

Vragen bij Lid 3:

Gaat u een seizoensgebonden bouwwerk slopen? Ja / Nee

Gaat u slopen omdat dat van de gemeente of een ander bestuursorgaan 
moet? Ja / Nee



Oefening vragen in de check

42

Totale set van vragen:

Gaat u asbest verwijderen?

Ontstaat er door het slopen meer dan 10 kubieke meter afval?

Heeft u een bedrijf?

Gaat u slopen in uw bedrijfspand?

Gaat u een van de hier opgesomde (a t/m e) zaken verwijderen?

Gaat u een seizoensgebonden bouwwerk slopen?

Gaat u slopen omdat dat van de gemeente of een ander bestuursorgaan 
moet?

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Activiteit: Slopen of asbest verwijderen
Locatie: Ambtsgebied

Uitkomsten check: Verbod, Meldingplicht, Toestemmingsvrij
Formulier: Melding



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar 

• Hoe

• Wat

• Activiteiten en locaties

• Uitkomsten check en type aanvraagformulier

• Soorten vragen

• Beslisbomen en beslistabellen

• Wie 
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Wat zijn toepasbare regels? 

Vormboom onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermde boom? 

kappen snoeien 

>20%

snoeien 

< 20%

janee

neeja

Beslisboom

Vergunning
plicht

Toestem 
mingsvrij

Toestem 
mingsvrij

Toestem 
mingsvrij

Vergunning
plicht

44
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Wat zijn toepasbare regels? 

Beschermde boom? Nee

Plan met boom? Kappen Snoeien<20% -

Vormboom onderhouden? - - Ja Nee -

Conclusie VP TV TV VP TV

Snoeien>20%

Ja

Beslistabel

Vergunning
plicht

Toestem 
mingsvrij

Vergunning
plicht

Toestem 
mingsvrij

Toestem 
mingsvrij
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Wat zijn toepasbare regels? 

Beschermde boom? Nee

Plan met boom? Kappen Snoeien<20% -

Vormboom onderhouden? - - Ja Nee -

Conclusie VP TV TV VP TV

Snoeien>20%

Ja

Vormboom onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermde boom? 

kappen snoeien 

>20%

snoeien 

< 20%

janee

neeja

Vergunning
plicht

Toestem 
mingsvrij

Toestem 
mingsvrij

Toestem 
mingsvrij

Vergunning
plicht



Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang

Relevant: lid 1 tot en met lid 3
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Oefening schetsen vergunningcheck



Oefening schetsen vergunningcheck

48

Totale set van vragen:

Gaat u asbest verwijderen?

Ontstaat er door het slopen meer dan 10 kubieke meter afval?

Heeft u een bedrijf?

Gaat u slopen in uw bedrijfspand?

Gaat u een van de hier opgesomde (a t/m e) zaken verwijderen?

Gaat u een seizoensgebonden bouwwerk slopen?

Gaat u slopen omdat dat van de gemeente of een ander bestuursorgaan 
moet?

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Activiteit: Slopen of asbest verwijderen
Locatie: Ambtsgebied

Uitkomsten check: Verbod, Meldingplicht, Toestemmingsvrij



Lid 1: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien 
daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting 
meer dan 10 m3 zal bedragen.

Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een voornemen tot slopen dat uitsluitend 
bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke 
verwijderen van asbesthoudende:
a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
c. rem- en frictiematerialen;
d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en
b. het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang

Relevant: lid 1 tot en met lid 3
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Oefening schetsen vergunningcheck

Totale set van vragen:

Asbest?

Meer dan 10 m3?

Bedrijf?

Slopen in bedrijfspand?

Optie a t/m e?

Seizoensgebonden?

Bestuursdwang?



Agenda

Toepasbare regels 

• Waar 

• Hoe  

• Wat 

• Wie
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Ontwerpen doe je samen: 

Dienstverlener
Beleidsmaker
Jurist
Juridisch analist
Analist toepasbare regels
Planmaker
Geospecialist
Vergunningverlener
Handhaver

In plaats van een productiestraat een dialoog met alle spelers

Hoe kom je tot toepasbare regels? 
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Zelf aan de slag!

- Stel multidisciplinair team samen
- Kies een onderwerp
- Pak bijbehorende juridische regels
- Schets een vragenboom
- Zowel voor check als aanvraag
- Analyseer het resultaat 
- Corrigeer waar nodig

Later ga je aan de slag met software, 
methodiek en afstemming andere BG
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Voorbeeldregels VNG

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-vragenbomen/
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Voorbeeldregels VNG

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/implementatie-
digitaal-stelsel/oefenen-demo-geven/
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Voorbeeldregels VNG

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/
cursus-en-training/webcolleges-webinars/webinars/
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Voorbeeldregels VNG

https://vng.nl/nieuws/voorbeeld-toepasbare-regels-omgevingswet
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Voorbeeldregels VNG

https://vng.nl/nieuws/topactiviteiten-en-toepasbare-regels
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Linkjes en vragen

Vragen kunnen gesteld worden via
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

Of benader één van de Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/regionale-ondersteuning-
implementatievraagstukken/

Het bekijken van het Omgevingsloket kan via (DMO is demonstratie en PRE is de oefen omgeving)
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl
https://pre.omgevingswet.overheid.nl

Het bekijken van de registratie toepasbare regels kan via
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels
Aanbevolen browsers zijn firefox of chrome in incognito modus 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/regionale-ondersteuning-implementatievraagstukken/
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels

