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Inleiding 
Vanaf het begin van de jaren negentig zijn in Nederland toezicht en handhaving niet meer de 
exclusieve taken van de politie. In toenemende mate zijn er naast de politie andere, nieuwe 
toezichthouders en handhavers gekomen die hun werk verrichten onder het oog van het publiek. 
Het gaat daarbij om een complex geheel van beroepsgroepen die werkzaam zijn zowel in het 
publieke domein (op straat, plein, markt of in een horecagebied), als in semipublieke gebieden die 
privaat eigendom zijn, maar die vanuit hun functie voor het publiek (vrij) toegankelijk zijn en die 
door burgers in de regel als publiek (toegankelijk) terrein worden ervaren (zoals grote winkelcentra 
of bedrijventerreinen). 
De complexiteit van dit nieuwe veld van toezicht en handhaving is groot. Niet alleen omdat het om 
publieke en semipublieke ruimten gaat, maar ook om de inzet van zowel publieke als private 
functionarissen. Deze kunnen bovendien hun werk doen in opdracht van zowel publieke, als private 
opdrachtgevers. Per categorie van toezichthouders en handhavers verschillen bovendien de 
juridische basis op grond waarvan het werk wordt uitgevoerd, de taken, bevoegdheden, maar ook 
de uitrusting en de uniformen waarmee men het werk verricht. 
De groei van nieuwe toezichthouders en handhavers doet zich niet alleen voor in Nederland, maar 
ook in veel andere landen, zowel binnen als buiten Europa. Vaak wordt gesproken over ‘plural 
policing’ of over een ‘extended policing family’. Verwacht mag worden dat de ontwikkelingen in 
verschillende landen deels overeenkomstige, deels verschillende problemen en vraagstukken 
oproepen. Vanuit het perspectief van Nederland is het relevant te weten hoe deze ontwikkelingen 
elders zijn gegaan, en ook hoe men in de andere landen antwoorden heeft proberen te vinden op de 
vragen die zich daarbij voordoen. 
Internationaal vergelijkend onderzoek naar de opkomst en groei van nieuwe toezichthouders en 
handhavers in de publieke ruimte is van belang omdat het meer zicht kan bieden op de 
omstandigheden en factoren die daaraan bijdragen. Door de blik te verbreden naar andere landen, 
blijken mogelijk oorzaken die in de Nederlandse context bijna natuurlijk leken, misschien niet zo 
vanzelfsprekend. Mogelijk ook dat andere relevante achtergronden naar voren komen, die in de 
eigen context over het hoofd werden gezien. Internationaal vergelijkend onderzoek biedt wellicht 
ook mogelijkheden van ervaringen elders te leren.  
 
Vraagstelling onderzoek 
De algemene vraagstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:  

Welke toezichthouders en handhavers zijn er in andere landen met taken ten aanzien van 
sociale veiligheid in de (semi)publieke ruimte, welke positie nemen zij in, welke ervaringen zijn 
daarmee opgedaan, en wat is daarvan te leren voor de Nederlandse situatie?  

 
Deze vraagstelling valt uiteen in een achttal deelvragen. Deze vragen hebben respectievelijk 
betrekking op:  
- de achtergronden van de aanwezigheid van uiteenlopende toezichthouders en handhavers; 
- taken, bevoegdheden, werkdomeinen, eisen en (kwaliteits)voorwaarden; 
- belangrijkste knelpunten en problemen die zich voordoen in het werk van de toezichthouders en 

handhavers; 
- rol van de private veiligheidszorg; 
- samenwerking met de politie en andere partijen; 
- bescherming van burgers tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van bevoegdheden; 
- discussies over aanwezigheid van de toezichthouders en handhavers in het betreffende land; 
- leermomenten.  
 
In de vraagstelling wordt gesproken over toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke 
ruimte. Dat betekent dat op voorhand enkele categorieën in dit onderzoek buiten beschouwing 
worden gelaten, namelijk lokale handhavers die zich alleen of hoofdzakelijk bezighouden met 
handhaving van parkeerregels, toezicht/handhaving in het openbaar vervoer, handhaving van 
milieuvoorschriften en zij die worden ingezet bij grote evenementen. Belangrijkste overweging 
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hierbij is dat in de meeste gevallen bescherming of bevordering van de sociale veiligheid in de 
publieke ruimte hierbij geen centraal onderdeel vormt van het werk. 
 
Selectie van landen 
Verschillende criteria zijn gehanteerd bij de selectie van de vier landen waar dit onderzoek zich op 
richt. Deze zijn te herleiden tot de onderliggende overweging dat dit onderzoek mede bedoeld is om 
voor Nederland te kunnen leren van ervaringen in het buitenland. De volgende criteria zijn bij de 
selectie gebruikt. Ten eerste moet in het betreffende land in voldoende mate gesproken kunnen 
worden van plural policing. Ten tweede moet de situatie in het betreffende land niet te sterk 
verschillen van die in Nederland. Ten derde is gestreefd naar diversiteit in de wijze waarop in de te 
onderzoeken landen de pluralisering van de politiefunctie vorm heeft gekregen. Ten vierde hebben 
bij de selectie van landen praktische overwegingen een rol gespeeld zoals kennis van de betreffende 
taal. 
 
Op grond van deze overwegingen is besloten het onderzoek uit te voeren in de volgende vier 
landen: Engeland & Wales, België, Oostenrijk en Canada. Van de eerste twee landen werd bij de 
start van het onderzoek verwacht dat zij de meeste raakvlakken zouden hebben met de 
ontwikkelingen in Nederland. Oostenrijk is gekozen als voorbeeld van een land met een meer 
continentaal-Europese traditie waarin de overheid in veel opzichten nog haar traditionele positie 
heeft behouden. In Canada beperkt dit onderzoek zich tot de provincie Ontario. Overweging daarbij 
zijn zowel de omvang van dit land, als de federale structuur die in Canada een grote diversiteit met 
zich meebrengt op het terrein van de politie. Beschikbare informatie deed bij de start van het 
onderzoek vermoeden dat in Ontario relevante ontwikkelingen gaande waren, vooral met 
betrekking tot de private veiligheidszorg in de (semi)publieke ruimte. 
 
Het onderzoek is per land uitgevoerd in een aantal stappen. Eerst zijn literatuur en documenten 
verzameld, vervolgens zijn relevante informanten per email benaderd, en tenslotte zijn in elk land 
sleutelpersonen uitgebreid geïnterviewd. Op grond van die informatie is per land een verslag 
gemaakt.  
 
In hoofdstuk 2 is een relatief korte beschrijving gegeven van de situatie in Nederland. Dat hoofdstuk 
is gebaseerd op informatie en kennis die reeds bij de auteurs aanwezig waren. Het hoofdstuk over 
Nederland volgt een zelfde stramien als de andere landenhoofdstukken. Het hoofdstuk biedt 
daarmee een referentie voor de daarop volgende hoofdstukken.  
 
Plural policing in vier landen 
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt een analyse gegeven van plural policing in 
achtereenvolgens Engeland & Wales, Oostenrijk, België en Canada (Ontario). In grote lijnen volgen 
deze hoofdstukken telkens een zelfde stramien. Na enige informatie over het land wordt een schets 
gegeven van het politiebestel. Vervolgens komen eerst de publieke toezichthouders en handhavers 
aan bod en daarna de private. In aansluiting hierop wordt onder meer ingegaan op de samenwerking 
met de politie en op mogelijkheden die er zijn voor burgers ter bescherming tegen oneigenlijk 
gebruik en misbruik van bevoegdheden. Om recht te doen aan de specifieke situatie en kenmerken 
van elk land wordt overigens in de verschillende hoofdstukken op onderdelen regelmatig afgeweken 
van dit stramien.  
 
Engeland & Wales 
In Engeland & Wales is een complexe taakverdeling binnen policing and security ontstaan. De politie 
wordt meer en meer gezien als slechts een van de organisaties die zich bezig houden met toezicht 
en controle binnen de publieke ruimte. Opvallend is echter dat de politie door introductie van de 
Police Community Support Officers (PCSO’s) in 2002 het toezichthoudende werk in de openbare 
ruimte voor het grootste deel binnen de eigen organisatie heeft weten te houden. In de steden 
bepalen de PCSO’s voornamelijk het straatbeeld. Zij vormen verreweg de belangrijkste groep 
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functionarissen met wie het publiek regelmatig contact heeft. In Engeland & Wales is er dus een 
‘politiële oplossing’ gekomen voor de regulering van kleine ergernissen, overlast, antisociaal gedrag 
en kleine criminaliteit. De bevindingen over het inzetten van wardens (niet-politie, geen 
bevoegdheden) zijn in grote lijnen positief. Veel gemeenten hebben er echter geen geld (meer) voor 
over of geven de voorkeur aan meer handhavende toezichthouders. Het aantal private beveiligers is 
de laatste decennia sterk gegroeid. Zij staan klaar om (ook) in de publieke ruimte hun diensten aan 
te bieden maar vooralsnog lijken weinig openingen te zijn voor een stevige doorgroei, waarschijnlijk 
ook niet binnen de Business Improvement Districts.  
 
Oostenrijk 
In Oostenrijk wordt relatief veel nadruk gelegd op legalistische, formele en hiërarchische elementen 
van toezicht en handhaving. Nog altijd wordt uitgegaan van het monopolie van de staat in de 
veiligheidszorg. Niettemin is ook in dit land sprake van een terugtrekkende beweging van de politie 
ten opzichte van lokale thema's en prioriteiten. Mede als antwoord daarop is ook in Oostenrijk naast 
de politie sprake van publieke toezichthouders (waaronder de gemeentelijke Ordnungsdiensten) en 
van private toezichthouders in de publieke ruimte. Tevens is er sprake van een sterke politisering 
van politie en veiligheid. Daarbij lopen de meningen sterk uiteen naar het traditionele onderscheid 
tussen rechts en links. Ondanks de meer legalistische cultuur in Oostenrijk, moet geconcludeerd 
worden dat er op dit terrein in veel opzichten een veel zwakkere regulering bestaat dan in 
Nederland. Er bestaat meer onduidelijkheid over de bevoegdheden en taken van Ordnungsdiensten. 
Er is geen specifieke wettelijke basis voor de regulering van private veiligheidszorg. Het gevolg is dat 
in Oostenrijk private beveiligers bewapend op straat hun werk kunnen doen. 
 
België 
De pluralisering van de politiefunctie heeft ook in België plaatsgevonden. In de jaren negentig 
werden allerlei soorten toezichthouders in het Belgische straatbeeld zichtbaar. Deze ontwikkeling 
werd door een aantal factoren gevoed waaronder de ontevredenheid van burgers over de 
gebrekkige aanpak van overlast en kleine criminaliteit en een toenemende druk op vooral 
sociaaldemocratische stads- en gemeentebestuurders om hun daadkracht te tonen. Omdat de 
overlast en kleine criminaliteit door het parket en het terugtrekken van de politie nauwelijks werden 
aangepakt, werd de Wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) ingevoerd om 
gemeenten de mogelijkheid te bieden deze problematiek aan te pakken. Dit systeem kan sinds 2007 
door gemeenten effectief worden ingezet omdat er daarmee naast gemeenschapswachten ook 
gemeenschapswachten-vaststellers zijn die een nadrukkelijk handhavende bevoegdheid hebben. 
Opvallend is de tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië/Brussel. Waar in Wallonië en Brussel 
vrijwel geen gemeenschapswachten-vaststellers zijn, worden deze in Vlaanderen veel ingezet. Tot 
slot, private beveiligers spelen in België nauwelijks een rol in de publieke ruimte.  
 
Canada - Ontario 
In Canada is een grote hoeveelheid organisaties en beroepsgroepen verantwoordelijk voor 
toezichthoudend werk in de publieke ruimte. Soms worden private beveiligers door de publieke 
politie gecontracteerd en soms handelen zij klachten af die voorheen het exclusieve domein waren 
van de publieke politie. Soms huren bedrijven publieke politiebeambten in om toezicht te houden in 
grote shopping malls. Vaak kunnen overheidsbelangen en private belangen moeilijk worden 
ontward, zoals het geval is met surveillance in Business Improvement Areas. Bij gevolg kunnen aan 
private en publieke toezichthouders ook moeilijk aparte vormen van verantwoordelijkheid worden 
toegeschreven. Wordt strikt gekeken naar policing in het ‘middengebied’ van handhaving van 
overlast en lichte misdrijven dan kan worden geconstateerd dat beveiligingsbedrijven dat domein 
grotendeels hebben bezet. Die bedrijven verrichten ook handhavende taken en beschikken daarbij 
over (voor Nederlandse begrippen) verregaande (gewelds)bevoegdheden. Illustratief is dat de 
beveiligingsfirma Intelligarde International zichzelf expliciet presenteert als ‘The law enforcement 
company’. Het aantal special constables en by-law officers dat op straat surveilleert, is vermoedelijk 
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behoorlijk klein, alhoewel dat aantal toeneemt omdat zij goedkoper zijn dan de reguliere 
politiebeambten.  
 
Vergelijkende analyse 
De verslaglegging van ontwikkelingen binnen de vier landen geeft een complex beeld. De verschillen 
tussen de landen zijn buitengewoon groot. Ook binnen de onderzochte landen doet zich een 
aanzienlijke diversiteit voor. In veel van de landen is sprake van meerdere categorieën van nieuwe 
toezichthouders en/of handhavers, waarbij zich per categorie belangrijke verschillen voordoen in elk 
van de hiervoor genoemde elementen.  
In het slothoofdstuk is ondanks deze complexiteit een vergelijkende analyse gepresenteerd over de 
onderzochte landen heen. In eerste instantie richt de aandacht zich op de vraag in hoeverre in de 
onderzochte landen, ondanks de grote diversiteit en contextuele gebondenheid, toch sprake is van 
min of meer gemeenschappelijke patronen. Vervolgens is nagegaan wat de belangrijkste verschillen 
zijn in plural policing in de onderzochte landen.  
 
Overeenkomsten 
In elk van de onderzochte landen is een proces zichtbaar dat uit vier elementen bestaat. Ten eerste, 
dit proces komt op gang omdat de (reguliere) politie niet (meer) of onvoldoende tegemoet komt 
aan de verwachting dat zij zichtbaar aanwezig is op straat, daar toezicht houdt en handhavend 
optreedt ten aanzien van wat wel wordt omschreven als de ‘kleine norm’ in de publieke ruimte. Het 
tweede element in dit proces is dat de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling vooral op lokaal 
niveau worden ervaren. Burgers (waaronder winkeliers en ondernemers) en lokale bestuurders 
ervaren dat er een gat valt in het (geüniformeerde) toezicht op straat. Ten derde, op lokaal niveau 
worden vervolgens meestal oplossingen gerealiseerd die buiten het normale politiewerk liggen of (in 
de meeste gevallen) zelfs buiten de reguliere politieorganisatie. Het gaat niet om versterking of 
uitbreiding van de ‘gewone’ politie, maar om de opkomst van andere en nieuwe geüniformeerde 
beroepsgroepen. Het vierde element in dit in al deze landen optredende proces is dat op deze wijze 
een pluriform policing complex is ontstaan. Dat betekent dat (1) de gedachte van één (type) 
organisatie die namens de overheid het monopolie heeft op politiewerk (policing) is losgelaten en 
dat (2) toezicht en handhaving in sterke mate lokaal worden vorm gegeven.  
Van belang is dat aan het huidige pluriforme patroon van toezichthouders en handhavers in de 
publieke ruimte in de meeste gevallen geen vooraf opgesteld beleidsplan van de centrale overheden 
ten grondslag ligt. Wellicht dat Engeland & Wales hier een uitzondering zijn. De PCSO's zijn deels 
wel ingevoerd op basis van beleid van de Engelse centrale overheid.  
De overeenkomstige opkomst van nieuwe toezichthouders en handhavers in de publieke ruimte in 
de verschillende landen lijkt vooral een gevolg te zijn van parallelle maatschappelijke 
omstandigheden. Deze wegen zo zwaar dat zij tot vergelijkbare antwoorden en strategieën leiden, 
ook al verschillen de specifieke context waarbinnen dat gebeurt en de concrete 'drivers' per land 
aanzienlijk. Bij die parallelle omstandigheden lijken vooral de volgende factoren van belang. Vanaf 
begin jaren negentig komen in alle onderzochte landen onveiligheid en criminaliteit sterk op als 
erkende sociale problemen. Veiligheid komt hoog op de politieke agenda te staan, ook als de 
objectieve onveiligheid relatief gezien geen groot probleem is (zoals in Oostenrijk). Veiligheid 
behoudt in de meeste landen zijn grote urgentie en politieke prioriteit, ook als de objectieve 
veiligheid (sterk) verbetert (zoals in Engeland & Wales en Nederland gebeurt sinds het begin van de 
21e eeuw) of als andere problemen onder invloed van de economische crisis na 2008 aan urgentie 
winnen. Als antwoord hierop wordt sterk belang gehecht aan versterking van toezicht en 
handhaving.  
 
Verschillen 
Gelet op de genoemde complexiteit beperkt de analyse zich tot vijf belangrijke verschilpunten. Ten 
eerste, tussen de onderzochte landen bestaan verschillen in de mate waarin het nieuwe toezicht en 
de handhaving zijn geprivatiseerd. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in twee dimensies, 
namelijk de privatisering van de uitvoering en die van de opdrachtverlening. Met betrekking tot de 
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privatisering van de uitvoering neemt België een afwijkende positie in. In tegenstelling tot de andere 
vier landen is hier in het geheel geen sprake van privaat toezicht en handhaving in de publieke 
ruimte. In Canada gaat van alle onderzochte landen de privatisering van toezicht en handhaving in 
de publieke ruimte het verst. Hier is niet alleen een omvangrijke private veiligheidssector in de 
publieke en semipublieke ruimte werkzaam, maar is ook sprake van privatisering van publiek 
politiewerk door middel van uitbestedingscontracten. Ook in de mate waarin het 
opdrachtgeverschap is geprivatiseerd doen zich verschillen voor. Opnieuw, in België worden 
toezicht en handhaving in de publieke ruimte niet uitgevoerd in opdracht van private partijen. 
Canada staat daar tegenover en gaat daarin opnieuw het verst: hier kunnen werknemers van de 
publieke politie werkzaamheden verrichten in opdracht van private partijen. 
Ten tweede verschillen de onderzochte landen naar de mate waarin het werk van de nieuwe 
toezichthouders en handhavers berust op een specifiek en duidelijk formeel (wettelijk) kader of 
kaders. In België is het duidelijkst sprake van een dergelijk raamwerk. Hier werken de 
gemeenschapswachten binnen het kader van de Wet op de Gemeenschapswachten. In geval dat zij 
ook een vaststellingsbevoegdheid hebben, vormt de GAS-wet het wettelijk kader daarvan. 
Oostenrijk en Canada bevinden zich op het andere uiterste. Weliswaar berust in Oostenrijk de plicht 
tot handhaving van lokale verordeningen bij de gemeente, maar daaraan kunnen geen bijzondere 
bevoegdheden worden ontleend voor lokale handhavers. 
Ten derde verschillen de onderzochte landen naar de mate waarin er een scheiding is tussen 
enerzijds de nieuwe toezichthouders en handhavers, en anderzijds de politie. De uitersten vormen 
hier Oostenrijk en Engeland & Wales. In Oostenrijk bestaat een vrij strikte scheiding tussen het werk 
en de verantwoordelijkheden van de politie en die van de gemeente (waaronder de 
Ordnungsdiensten, Stadtwachen en private toezichthouders in de publieke ruimte vallen). Aan de 
andere kant is er de situatie in Engeland & Wales. Hier is een grote mate van integratie van de 
nieuwe toezichthouders binnen de politie doordat de police community support officers deel 
uitmaken van de reguliere politieorganisatie.  
Ten vierde bestaan er ook in de bevoegdheden van de nieuwe toezichthouders en handhavers 
opmerkelijke verschillen. Het gaat hier echter niet alleen om verschillen tussen de landen. Ook 
binnen de afzonderlijke landen lopen de bevoegdheden soms sterk uiteen tussen de verschillende 
categorieën nieuwe toezichthouders en handhavers in de publieke ruimte. Soms ontbreken 
sanctionerende bevoegdheden geheel, in andere gevallen zijn deze voor specifieke inbreuken 
aanwezig. Ook de mate waarin de nieuwe toezichthouders en handhavers bij hun werk de 
beschikking hebben over geweldsmiddelen en/of -bevoegdheden, loopt sterk uiteen, ook binnen de 
afzonderlijke landen. 
Tenslotte, ook de mate waarin kwaliteitseisen worden gesteld aan de nieuwe toezichthouders en 
handhavers loopt uiteen. In Oostenrijk is hier nauwelijks sprake van. De inrichting van de 
Ordnungsdienst wordt als de eigen verantwoordelijkheid gezien van de lokale overheid. In Canada 
ontbreekt adequate regelgeving ten aanzien van special constables en by-law officers. Anderzijds zijn 
er landen met relatief uitgebreide eisen waaraan de publieke toezichthouders en handhavers 
moeten voldoen. Engeland & Wales, België en Nederland zijn daarvan voorbeelden. Opvallend is dat 
aan de kwaliteit (opleiding en selectiecriteria) voor de private beveiligers die in de publieke ruimte 
werken doorgaans lagere eisen worden gesteld.  
 
Typen toezichthouders en handhavers  
Mede op basis van de geschetste overeenkomsten en verschillen zijn zes typen van nieuwe 
toezichthouders en handhavers onderscheiden. De typen verschillen onderling naar de mate waarin 
sprake is van een scheiding tussen opdrachtgever en uitvoering en naar het publieke of private 
karakter van beide functies. De typologie laat zien dat de diversiteit in toezicht en handhaving in de 
meeste landen vrij groot is. De uitzondering hierop is België. Dit hangt vooral samen met het feit dat 
in dat land de private veiligheidszorg geen rol van betekenis speelt in het publieke domein. 
Bovendien is in alle onderzochte landen (met uitzondering van België) de privatisering van toezicht 
en handhaving in het (semi)publieke domein herkenbaar. Vooral in de twee Angelsaksische landen is 
de rol van private partijen (zowel in de functie van opdrachtgever, als van uitvoerder) belangrijk 
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geworden. Nederland en Oostenrijk nemen met betrekking tot dat punt bij de hier onderzochte 
landen een middenpositie in. 
 
Veiligheid als publiek goed 
Tenslotte zijn de opkomst en het functioneren van de nieuwe toezichthouders en handhavers in de 
publieke ruimte geplaatst tegen de achtergrond van veiligheidszorg als publiek goed. Daartoe zijn 
vier modellen gepresenteerd die van belang zijn met het oog op toekomstige discussies. 
De discussie over veiligheidszorg als publiek goed bevat vele normatieve aspecten. Die aspecten 
hangen onder meer samen met het feit dat toezicht en handhaving in de publieke ruimte raken aan 
centrale maatschappelijke waarden. Deze gaan veel verder dan de in dit verband vaak genoemde 
bedrijfsmatige thema’s van stroomlijning, kostenbeheersing, effectiviteit en efficiëntie. Deze 
maatschappelijke waarden betreffen onder meer de bescherming van burgers, waarborgen van 
burgers tegen gebruik van niet-gelegitimeerde dwang en geweld, en met rechtvaardigheid. 
Onderscheid kan worden gemaakt tussen een viertal modellen die verschillende richtingen 
aangeven waarop dit terrein zich kan ontwikkelen. De vier zijn: (1) integratie 
toezichthouders/handhavers in de politie, (2) politie als regisseur, (3) gemeente als centrale partij en 
(4) grotere marktwerking. Deze modellen gaan vooral in op de verhouding tussen publiek en privaat 
en de wijze waarop coördinatie en regulering gestalte kunnen krijgen, niet alleen met betrekking tot 
managerial issues, maar ook met betrekking tot (rechts)waarborgen en (waarde)grondslagen 
waaraan toezicht en handhaving moeten voldoen. Bij de formulering van deze vier modellen is 
gebruik gemaakt van de ervaringen die in de onderzochte landen zijn opgedaan met de nieuwe 
vormen van toezicht en handhaving in de (semi)publieke ruimte.  
Met het onderscheid tussen deze vier modellen of scenario’s zijn zeer uiteenlopende richtingen te 
onderscheiden waarin het nieuwe toezicht en de handhaving in de publieke ruimte zich zou kunnen 
ontwikkelen. De ontwikkelingen tot nu toe zijn onvoldoende gebaseerd geweest op een heldere 
visie over de toekomst van toezicht en handhaving in de publieke ruimte en hoe daarbij de 
veiligheidszorg als publiek goed het beste kan worden bevorderd. Andersoortige overwegingen die 
vaak vooral op de korte termijn betrekking hebben, lijken in de onderzochte landen vaak 
doorslaggevend te zijn geweest. Gevolg is dat (overigens in het ene land meer dan in het andere) de 
ene keer uit het ene model, de andere keer uit een ander model wordt geplukt. Het ware wenselijk 
als een publiek debat op gang zou komen over de toekomst van toezicht en handhaving en hoe het 
beste kan worden voldaan aan de genoemde eisen.  
 
De vier modellen kunnen worden opgevat als mogelijke scenario's die de gedachtevorming en het 
debat over de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein kunnen ondersteunen en mogelijk 
structureren. Verdere uitwerking en onderbouwing van elk van deze modellen is daarbij wenselijk. 
De afwegingen tussen de verschillende mogelijke ontwikkelingsrichtingen kunnen worden 
geconcentreerd rondom enkele kernvragen. In de slotparagraaf zijn zeven van dergelijke kernvragen 
verwoord.  
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